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JOHTORYHMÄ PÄÄTTÄÄ OPPILAITOKSEN 
KV -toimintasuunnitelmasta

KV-yhdyshenkilön tehtävät:
• KV-asioista tiedottaminen opetusalalla.
• KV -yhdyshenkilötiimin tapaamisiin osallistuminen.
• Yhteydenpito alakohtaisiin KV-

yhteistyökumppaneihin.
• Liikkuvuusjaksoja koskeviin järjestelyihin 

osallistuminen ja opettajien tukeminen prosessin 
aikana (liikkuvuusasiakirjojen täyttäminen 
opiskelijan, aineopettajan/ryhmänohjaajan kanssa ja 
jaksoa koskevien käytännön asioiden 
ohjeistaminen).

• Variaan saapuvien vieraiden vastaanottamisesta 
tiedottaminen omalla alalla ja mahdollisuuksien 
mukaan järjestelyihin osallistuminen.

Kehittämispäällikkö
Toiminnan koordinointi oppilaitoksen tasolla, 
hakemusten tekemiseen osallistuminen, 
projekteissa toimiminen, tiedottaminen (noin 
1 pv/vk)

KV-koordinaattori
Lähtevien ja saapuvien opiskelijoiden 
liikkuvuusjaksojen organisointi (sis. hallinto, 
rahoitus), asiantuntijavierailuiden ohjelman 
toteuttamiseen osallistuminen, projektien 
toteuttamiseen osallistuminen, kv -
yhdyshenkilötiimin vetäminen, kv-
kehittämistyö, tiedottaminen.

KV-tiimi
Tukee päätöksentekoa, tiedottaa nukolle. 
Määttänen, Hämäläinen, Bröcker, Lähde ja kv-
yhdyshenkilöt

Toiminnan järjestämisen periaatteet
JOHTAMINEN JA KOORDINOINTI
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Varian kumppanit
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• ChiNet-verkosto:

- ICT-ala: 1 opiskelija- ja 1 asiantuntijaliikkuvuus

- Verkkokurssin kehittäminen

• Korea Technet:

- Autoala: 2 opiskelija- ja 7 asiantuntijaliikkuvuutta

• Turva-alan verkosto:

- Erasmus+ for Security –hankkeessa on kehitetty opetusmateriaalia 

aiheesta "Working in multicultural environment"

- 2 asiantuntijaliikkuvuutta (Hollanti ja Irlanti)

• SoteNet:

- 2 opiskelija- (Belgia) ja 1 asiantuntijaliikkuvuus (Saksa)

• Network of Networks:

- Verkostokokoukseen osallistuminen tammikuussa

- Lahdessa järjestettyyn johtajiston verkostokokoukseen osallistuminen

- Opetusalajohtajan osallistuminen verkoston vierailuun Hollannissa

Verkostotoiminta 2017
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Erasmus + - hankkeet
• Variaoivaa oppimista – projektimuotoisen 

oppimisen liikkuvuushanke

– Varian oma

– 2016-2018: 44 060 €

– 50 opiskelijaa 14 päivän jaksoille ja 10 asiantuntijaa 7 päivän 
jaksoille

– Hanke koostuu 5 eri projektista: kone- ja 
metallialan Gaggenau-projekti ja kulttuurialojen Lyypekin 
joulumarkkinaprojekti, sote-alan leikkiprojekti Virossa, kokkien 
Suomi-ruokatapahtuma Ranskassa ja sähköalan PLC-projekti 
Saksassa.

• VESA - liikkuvuushanke

– Varian oma

– 2017-2019: 69 121 €

– 41 opiskelijaa 2-4 viikon jaksoille (top tai oppilaitosvaihto) ja 
17 asiantuntijaa 2-5 päivän jaksoille

• Erasmus 4 Security – turva-alan asiantuntijoiden 
kehittämishanke

– Sedu koordinoi, mukana turva-ala.
9
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• KV –tiedote

Jokaisessa Varian henkilöstötiedotteessa

• Fronter

Kuukausitiedotteen kv-osio julkaistaan myös Fronterin

uutisvirrassa. Fronterissa julkaistu yhteensä noin 30 tiedotetta kuluneen vuoden aikana.

• Varian projektit –sivusto

25 tiedotetta (vierailijoista, opiskelijoista, hankkeista)

• Sosiaalinen media

13 erilaista kansainvälistä uutista ja tiedotetta Facebookissa, 10 kuvaa Instagramissa ja 31 twiittiä Twitterissä

(VocationalVaria ja VantaanVaria)

• Kaikissa toimipisteissä pidetty (Anu) opiskelijoille info-tilaisuus, jossa kerrottu ulkomailla tapahtuvan oppimisen 

mahdollisuuksista. Syyskuussa infoissa Hiekkaharjussa n. 15 osallistujaa, Myyrmäessä n. 20 osallistujaa, Aviapoliksessa

n. 100 osallistujaa ja Koivukylässä n. 150 osallistujaa. Marraskuussa CV- ja motivaatiokirjetyöpajaan osallistui 

Hiekkaharjussa 1 opiskelija, Myyrmäessä 6 opiskelijaa ja Aviapoliksessa 4 opiskelijaa.

Tiedotus 2017



Omarahoitus

2013 2014 2015 2016

Sähkö 3238 11113 7300

Tekniikka 18708 10371 6200

Kulttuuri 3895 6238 468

Marata 3234 8108 8000

Liikenne 826 3431 2700

Soster 2100 0 5100

Alat yhteensä 0 32001 39261 29768

Kaikki yhteensä 0 32001 39261 29768

Oman rahan käyttö 8.12.2016 mennessä2014 2015 2016 2017 (tilanne 
4.12.2017)

Sähkö 3238 11113 7300 4736

Tekniikka 18708 10371 6200 7851

Kulttuuri 3895 6238 468

Palvelu 3234 8108 8000 10090

Liikenne 826 3431 2700 3770

Soster 2100 0 5100 1070

Alat 
yhteensä

32001 39261 29768 27517



Esitys
Toimintasuunnitelmaksi 

2018 
Tavoitteet ja toiminnan 

järjestäminen
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TAHTOTILA JA TAVOITTEET

Kansainvälisyys on osa Varian arkipäivää.

Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää henkilökohtaiseen osaamisen 
kehittämissuunnitelmaansa kansainvälinen työssäoppimisjakso tai muu ulkomailla
tapahtuva opintojakso.

Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksia kehittää ammatillista osaamista ja taitoja toimia 
kansainvälisessä toimintaympäristössä, osallistumalla asiantuntijoiden 
liikkuvuusjaksoihin ja työskentelemällä kansainvälisissä projekteissa.

Kotikansainvälistyminen on luonteva osa Varian toimintaa. Merkittävällä osalla Varian
opiskelijoista on kansainvälinen tausta. Lisäksi Variassa järjestetään liikkuvuusjaksoja ja 
vierailuita kansainvälisten kumppaneiden opiskelijoille ja asiantuntijoille.
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TAHTOTILA JA TAVOITTEET

Opiskelijoiden liikkuvuusjaksojen tavoitteena
on edistää ammatillisen osaamisen, työllistymisen ja ammatti-identiteetin
kehittymistä kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Varian opiskelijoilla on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua 
ulkomaanjaksolle opintojensa aikana.

14

Mittari: opiskelijaliikkuvuuden määrä /väh. 
14 pv

(Tavoite) ja toteuma
2017

Tavoite 
2018

Liikenteen ala (12) 6 12

Palveluala (16) 26 16

Sosiaali- ja terveysala (16) 15 16

Sähköala (15) 12 20

Tekniikan ala ( 0 ) 4 11
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TAHTOTILA JA TAVOITTEET

Asiantuntijaliikkuvuuden tavoitteena 
on kehittää oppilaitoksen henkilökunnan ammatillista ja kansainvälistä 
osaamista sekä vahvistaa heidän tietämystään kansainvälisistä 
työmarkkinoista.
Varian johto kannustaa koko henkilökuntaa osallistumaan 
kansainväliseen toimintaan. 
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Mittari asiantuntijaliikkuvuuksien määrä (Tavoite) ja 
toteuma 2017

Tavoite 
2018

Liikenteen ala (10) 6 10

Palveluala ( 5 ) 8 6

Sosiaali- ja terveysala ( 5 ) 3 5

Sähköala ( 5 ) 6 4

Tekniikan ala ( 0 ) 2 5
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TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

JOHTORYHMÄ PÄÄTTÄÄ OPPILAITOKSEN 
KV -toimintasuunnitelmasta

KV –TIIMI
Tukee päätöksentekoa, sopii käytännön järjestelyistä, valmistelee hakemuksia, kehittää 

oppilaitoksen kansainvälistä toimintaa. 
Jäsenet: kaksi esimiestä, kv –koordinaattori, kehittämispäällikkö, alojen kv-yhdyshenkilöt

KV -yhdyshenkilö (2vvt) toteuttaa 

KV –toimintaa opetusalajohtajan alaisuudessa

• KV-asioista tiedottaminen opetusalalla.
• KV -yhdyshenkilötiimin tapaamisiin osallistuminen.
• Oman alan liikkuvuusmäärien dokumentoiminen.
• Yhteydenpito alakohtaisiin KV-
yhteistyökumppaneihin.
• Liikkuvuusjaksoja koskeviin järjestelyihin 
osallistuminen ja opettajien tukeminen prosessin aikana 
(liikkuvuusasiakirjojen täyttäminen opiskelijan , 
aineopettajan/ryhmänohjaajan kanssa ja jaksoa 
koskevien käytännön asioiden ohjeistaminen).
• Variaan saapuvien vieraiden vastaanottamisesta 
tiedottaminen omalla alalla ja oman alan järjestelyihin 
osallistuminen.

Kehittämispäällikkö
Toiminnan organisointi oppilaitoksen tasolla, 
hakemusten tekeminen, projekteissa 
toimiminen, tiedottaminen (noin 1 pv/vk)

KV -koordinaattori
Lähtevien ja saapuvien opiskelijoiden 
liikkuvuusjaksojen järjestäminen, 
asiantuntijavierailuiden ohjelman 
toteuttamiseen osallistuminen, projektien 
toteuttamiseen osallistuminen, kv -
yhdyshenkilötiimin vetäminen.



19.12.2017

KV -tiimi ehdottaa oppilaitoksen oman rahoituksen 
osalta seuraavaa

1) Toimintaan varataan sama summa kuin vuonna 2017 (50 000€).

2) Rahoitusta ei seurata opetusalakohtaisesti. Peruste: opetusalojen 
tarpeet ja tavoitteet kansainvälistymisen suhteen ovat erilaiset, myös 
rahoituksen tarve on erilainen.

3) Rahoitustilannetta tarkastellaan 6/2018, elokuussa vahvistetaan 
loppuvuoden liikkuvuussuunnitelma. Mikäli näyttää siltä, että rahoitus 
ei tule käytettyä, ylijäävä raha siirretään opetusaloille.

17

Nukon muistio: Varataan 50 000 omaa rahoitusta oppilaitoksen KV-toimintaan.
KV-asia esitys johtoryhmälle hyväksytään esityksen mukaan.



19.12.2017 18

Toiminnan järjestämisen periaatteet
RAHOITUS

HAETAAN CIMO:n ja 
Opetushallituksen rahoitusta

CIMOn rahoitus
KA1
• Opettajien ja opiskelijoiden 

liikkuvuushankkeet
• Vain yksi 

hakemus/organisaatio
KA2
• Strategiset kumppanuus-

hanke kumppanina
• Alakohtaiset 

osaamisyhteenliittymät
Opetushallitus

Verkostot: Chinet, Korea 
Technet, Sotenet, Erasmus+ 

for Security, 

Vuodelle 2018 varataan
50 000€ kansainvälisen 

toiminnan toteuttamiseen.
Rahoitusta ei seurata eikä 

sidota opetusalakohtaisesti.

Oppilaitosrahoituksella tapahtuva
opiskelijaliikkuvuus

• Oppilaitos tukee opiskelijoiden 
Euroopassa suoritettavia jaksoja 
700 eurolla.

• Euroopan ulkopuolisia 
työssäoppimisjaksoja oppilaitos 
tukee korvaamalla matka- ja 
majoituskuluista 500€. Lisäksi 
opiskelijoille maksetaan 
ateriakorvausta samalla perusteella 
kuin työpaikalla tapahtuvasta 
oppimisesta (2018 - 4,87€)

• Kaikilla liikkuvuusjaksoilla 
käytetään learning agreement –
sopimusta ja raportti tulee 
palauttaa jakson jälkeen.

Opetusalajohtaja päättää 
puoltaako tavoitteen 

mukaisesti asiantuntija
/opiskelijaliikkuvuutta.



Kansainvälisyyspolku - Ammattilaiseksi 
kansainvälisesti 0-15 osp

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

4. Työelämätaidot, valinnainen 0-3 osp

Työyhteisön toiminta 1 osp

Oman osaamisen kehittäminen 1 osp

Työnhaku Suomessa ja EU:ssa 1 osp

Kansainvälinen työelämä 1 osp

Lisäksi työssäoppiminen tai oppilaitosvaihto ulkomailla 0-30 osp

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen:

- Kielet: kielten opettajat

- Muut: kv-vastaavat yhdessä top-vastuuopettajan kanssa. Tarvittaessa 

konsultoiden apulaisrehtoria ja/tai kansainvälisten asioiden 

koordinaattoria

- Keskeiset arviointimenetelmät: oppimistehtävät (erityisesti 

valmennus ja kielet), lähiopetus (sisältää toiminnallisia harjoituksia ja 

ryhmätöitä), verkkokurssit (verkkovariassa kansainvälisyyspolku), 

matkaraportti ja muu materiaali.
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Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
1.Vieraat kielet (A-kieli), pakollinen:
Englantia työelämään 1 osp
Ammattienglantia 1 osp

2.Vieraat kielet (B-kieli), valinnainen
Ranskan kielen alkeet 1 osp
Ranskan kielen jatko-opinnot 1 osp
Saksan kielen alkeet 1 osp

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen
3. Kulttuurien tuntemus, valinnainen 0-5 osp
Kansainvälisen jaksoon valmentavat opinnot 1 
osp
Vieraiden vastaanotto 1-2 osp
Suomalaisena ulkomailla 1 osp
Kalenterivuoden juhlat 1 osp
Ruokakulttuurit ja ravitsemusohjaus 1-3 osp
Ruokaa ja tapoja maailmalta 1 osp
Tutortoimintaan osallistuminen 5 osp
Oman alan työkulttuuri ulkomailla 1-3 osp
Ranskalainen kulttuuri 1-2 osp
Ranskalainen työkulttuuri 1-2 osp
Saksalainen työkulttuuri 1-2 osp
Korealainen kulttuuri 1-2 osp
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Young Talents

• Erasmus+ KA2 –hanke, jota koordinoi Mercuria. Mukana kumppanit 
Espanjasta ja Hollannista.

• Projektissa opiskelijat perustavat yrityksen, joka valmistaa tuotteita 
yrityskummien avustuksella. Opiskelijat saavat kokemusta 
liiketoiminnan suunnittelusta, tuotteiden kehittämisestä, 
brändäyksestä ja kansainvälisyydestä.

• Projektissa mukana Variasta 1 opettaja 

(+ Anu) ja 8 opiskelijaa.

• Projektin nettisivut, josta pääsee myös 
verkkokauppaan: http://www.youngtalents.pro/

20



Korea Technet 3
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Korea Technet, suunnitelma vuodelle 2018

Verkkokurssin käsikirjoituksen tekeminen. Verkkokurssi (ProDiags + 
Skype) tullaan toteuttamaan syksyn 2018 aikana, yhteisohjaus 
korealaisen kumppanin kanssa, verkoston opiskelijat Suomessa ja 
Koreassa opiskelevat yhdessä.

Tammi-
joulukuu

Opiskelijavalmennuksen kehittäminen Helmikuu
Opiskelijoiden 3 vk liikkuvuusjakso Ajou Motor Collegeen. Opettaja ei 
osallistu jaksolle koko aikaa (saattaa opiskelijat ja varmistaa, että 
toiminta lähtee suunnitellusti liikkeelle).

Maalis-
huhtikuu

Asiantuntijoiden liikkuvuusjakso Jejuun: noin viikon mittainen 
liikkuvuusjakso, jonka aikana asiantuntijat tutustuvat paikalliseen 
koulutukseen ja sopivat yhteistyöstä, Variasta 1-2 asiantuntijaa.

Maalis-
huhtikuu

Liikkuvuusjaksojen palautetilaisuus, yhteistyön jatkon suunnittelu. Toukokuu

Valmistellaan uusi hankehakemus. Huhtikuu
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Toiminnan painopisteet
2018

1. Toimitaan aktiivisesti seuraavissa kansallisissa verkostoissa
• ChiNet
• Sotenet
• Erasmus+ for Security
• Network of Networks

2. Koordinoidaan Opetushallituksen rahoittamaa Korea Technet –
verkostoa.

3. Haetaan Erasmus+ KA1 –rahoitusta opiskelijoiden ja asiantuntijoiden 
liikkuvuuteen
 Päätettiin hakea KA1 –liikkuvuushanketta
 Pyritään hakemaan akkreditointia kevään haussa

4. Muut mahdolliset linjaukset
 Euneos-kurssit



Kansainvälisyyskysely ja kehittämiskohteet

19.12.2017 23

• Marraskuussa toteutettiin kansainvälisyyskysely Varian henkilökunnalle. Vastaajia N = 62

• Miksi osallistut / osallistuisit kansainväliseen toimintaan? Suosituin vastaus: "Haluan hankkia tietoa 
ja kehittää omaa osaamista"

• Jos et osallistu kansainväliseen toimintaan, niin miksi et? "En tiedä, miten voisin ilmaista haluni. 
Tiskin alta toimintaa nyt." "Meillä kv-vastaavat hoitavat asiat niin, ettei mulla välttämättä ole edes 
tietoa ketkä lähtevät tai millon lähtevät tai milloin haetaan vaihtoon..."

 Tiedotusta kehitettävä.

• Kuinka laadukasta Varian kansainvälinen toiminta on? (1-4), vastaukset n. 2,66.
 Kaikissa osa-alueissa kehitettävää. Erityisesti: ulkomaanjaksojen organisointi henkilökunnalle, 

henkilökunnan tasa-arvoiset mahdollisuudet päästä ulkomaille, kansainvälisten jaksojen valmennus, 
kansainvälinen projektitoiminta

• Miten Varian kansainvälistä toimintaa tulisi kehittää? "Enemmän opiskelijoiden välistä yhtesityötä, 
ryhmävierailuja, opettjein ryhmävierailuja yhteistyökohteisiin." "Kansainväliset projektit ja 
liikkuvuudet tulisi saada näkyvämmiksi niin, että informaatio tavoittaisi paremmin myös muut kuin 
kv-toimintaan osallistuvat. Ulkomaanjaksoilla olleet opiskelijat voisivat esim. käydä kertomassa 
kokemuksistaan eri aloilla." "Ja ehkä se tiedotus henkilökunnallekin voisi lisätä opiskelijoiden 
kiinnostusta kansainväliseen toimintaan."
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Toimenpiteet

• Opetusalajohtajille ja kansainvälisten asioiden yhdyshenkilöille järjestetään 
tapaaminen aina lukukauden alussa. Kv-tiimi kokoontuu kerran kuukaudessa.

• Kv-koordinaattori järjestää toimipisteissä kv–infot toukokuussa ja marraskuussa.
• Mikäli Varia hakee Erasmus+ (KA1 ) –hanketta. Seuraavanlainen idea esitetty:

 Opiskelija- ja asiantijaliikkuvuutta kumppanikohteisiin.
 Valmennuksen kehittäminen: Viime vuosina opiskelijoilla on ollut ulkomaanjaksoilla 

ongelmia, joihin olisi voitu vaikuttaa hyvällä lähtövalmennuksella. Nykyinen 
valmennus perustuu opiskelijoiden itsenäiseen opiskeluun ja kieli- ja 
kulttuuriaiheisiin tehtäviin, jotka löytyvät Verkkovaria-sivuilta. Opiskelijoiden 
motivaatio tehtävien tekemiseen on ollut alhainen. Valmennuksen kehittäminen 
edesauttaisikin ulkomaanjaksojen laadun parantamista. Hankkeessa valmennukseen 
luodaan verkkokurssi, johon sisältyy myös lähiopetustunteja (3-4h). Kurssin aiheita 
ovat mm: kulttuuri ja työkulttuuri eri maissa, kulttuurishokki, suomalaisena 
ulkomailla, matkustaminen, vuorovaikutus ja esittäytyminen. Kurssi ja lähiopetus 
pidetään englanniksi.

• Kv- ja hankeuutisia tiedotetaan Variaprojektit –sivuilla, verkkosivuilla, 
Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, henkilöstötiedotteessa ja Fronterissa.
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Päätetään
Hyväksyä

1. Toiminnan johtamisen ja organisoinnin periaatteet kokouskäsittelyn 
mukaisesti.

2. Rahoitus kokouskäsittelyn mukaisesti.

3. Toiminnan painopisteet esitetyn mukaisesti.

4. Toimenpiteet kokouskäsittelyn mukaisesti.

Osallistua seuraaviin hankehakuihin

• Akkreditointihakuun

• Erasmus+ rahoitus - KA1

• Hakemuksen valmisteluun osallistuvat:



Vantaan kaupunki

Vantaan ammattiopisto Varia


