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Koulutuksen sisältö
• Mitä on kansainvälisyys? Mitä hyötyä on kansainvälisyydestä?
• Kansainvälisyys UEFissa ja ISYYssä
• Kansainvälisyys on kaikkien asia
• Integroituminen
• Kv-vastaavan tehtävät ja ainejärjestöesimerkit
• ESN KISA & ESN JOENSUU
• Case-esimerkkejä
• Yhteystietoja



Mitä on kansainvälisyys?

• Pohditaan yhdessä mitä kansainvälisyys 
on/voisi olla?

•Miten olet nähnyt ainejärjestösi 
toteuttavan kansainvälisyyttä
konkreettisesti? Mitä olet itse tehnyt?



Mitä hyötyä kansainvälisyydestä?
• Toimiminen kansainvälisessä ympäristössä on sekä

hauskaa että hyödyllistä
• Kielitaito
• Kansainväliset kontaktit/verkostot
• YSTÄVÄT :-)
• Työnantajien arvostamat piilohyödyt:

• Avoimuus ja ennakkoluulottomuus
• Kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten ja kulttuurien kanssa
• Kyky sopeutua erilaisiin tilanteisiin



Kansainvälisyys UEFissa

• (1131020) Kansainvälistymisen opintokokonaisuus 25–35 op on 
kaikille opiskelijoille vapaasti valittava sivuaine

• Yliopistolla on kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia kymmenien 
ulkomaisten yliopistojen kanssa eri puolilla maailmaa

• Näiden lisäksi yliopisto on mukana useissa vaihto-ohjelmissa, 
joihin osallistuu satoja ulkomaisia yliopistoja
• Itä-Suomen yliopistoon tulee vuosittain yli 500 vaihto-opiskelijaa
• Vaihtoon lähtee vuosittain n. 300 opiskelijaa
• Kansainvälisten opiskelijoiden osuus opiskelijoista on kasvussa

• Kansainvälisiä maisteriohjelmia on n. 30

https://kamu.uef.fi/student-book/kansainvalistymisen-opintokokonaisuus/
https://kamu.uef.fi/student-book/ita-suomen-yliopiston-kahdenvaliset-sopimukset/


Kansainvälisyys ISYYssa

Edunvalvonta
• Edunvalvontajaosto

• Kansainvälisistä asioista 
vastaavat kv-
koordinaattorit ja 
ylioppilaskunnan 
hallituksen 
kansainvälisten 
asioiden vastaavat

• Kv-palveluiden 
tuottaminen

Toiminta
• Englanninkielinen 

viestintä
• Tapahtumat
• Kansainväliset 

kerhot
• Kielikahvilat

ISYYn tosu
• Järjestöjen 

kansainvälisen 
toiminnan 
kehityshanke

• Tohtori-
koulutettavien 
ohjauksen 
kehittäminen

• Kansainvälisten 
opiskelijoiden 
työelämäohjauksen 
kehittäminen 



KANSAINVÄLISYYS KOSKETTAA KAIKKIA OPISKELIJOITA! 
KV-OPISKELIJAT

Miten hoidan kv-opiskelijoiden 
edunvalvontaa?

• Miten kv-opiskelijoiden asuminen 
hoidetaan?

• Miten voisin auttaa opiskelijaa 
integroitumaan?

• Voiko ainejärjestömme tukea kv-
opiskelijoiden työllistymistä?

• Miten pidetään huolta tapahtumiemme ja 
toimintamme yhdenvertaisuudesta?

• Miten huomioin kv-opiskelijat viestinnässä?

SUOMALAISET OPISKELIJAT
Miten tuetaan opiskelijoiden 

kansainvälistymistä?

• Millaisia kv-harjoittelupaikkoja sekä
vaihto- ja 
kansainvälistymismahdollisuuksia on 
tarjolla? Mistä niitä löytää?

• Onko kieli- ja viestintäopintotarjonta 
riittävää?

• Saako vaihdossa suoritetut opinnot 
helposti sisällytettyä mielekkääksi osaksi 
tutkintoa?



Miten voisin auttaa opiskelijaa integroitumaan?
• Joensuun padlet: https://tinyurl.com/ISYYkvJNS
• Kuopion padlet: https://tinyurl.com/ISYYkvKPO

https://tinyurl.com/ISYYkvJNS
https://tinyurl.com/ISYYkvKPO


Kv-vastaavan tehtävät

Viestintä
• Kaksikielinen viestintä

• Kanavat (Facebookissa 
ESN-ryhmä: Erasmus 
Joensuu 2019/2020 & 
KISA), oman oppiaineen 
vaihtariryhmä, ISYYn
uutiskirje Weekly Feed)

• Ole myös itse ja 
ainejärjestösi kanssa 
tavoitettavissa! 

Edunvalvonta
• Loppujen lopuksi ihan 

samaa kuin 
suomalaisillekin 
opiskelijoille, eli esim.

• Koulutuksen 
saavutettavuus ja sujuvuus

• Tasa-arvoinen 
opiskeluympäristö

• Opiskelijoiden oikeuksien 
ja olosuhteiden 
parantaminen, tai ainakin  
ennallaan pysyminen

Sidosryhmät, eli 
mistä saa apua ja 
tukea?
• Laitos

• Kv-tuutorit

• ISYY <3 

• UEF 

• Muut ainejärjestöt



Konkreettisia esimerkkejä ainejärjestöjen kv-toiminnasta 
• Kv-opiskelijalla oli ongelma opettajan kanssa, ainejärjestö lähestyi opettajaa asian tiimoilta

• Echo järjesti sitsit yhteistyössä ESN Joensuun kanssa ja Fortis/Hyeena yhteistyössä ESN KISAn
kanssa

• Optimi käänsi Beer Pong -turnauksensa Facebook-ilmoituksen englanniksi ja mainosti sitä
Weekly Feedissä

• Osallistuminen KV-orientaatioon syys- ja tammikuussa -> yksikköön/laitokseen yhteys 
hyvissä ajoin!

• Kulti järjesti WTF - Welcome to Finland -tapahtuman ensimmäistä kertaa ESN KISAn kanssa

• Oma FB-ryhmä englanninkieliseen viestintään (keskitetysti infoa mm. haalareiden ja 
ainejärjestötuotteiden tilaamisesta, bileistä, etc.). Myös nettisivujen kääntäminen 
englanniksi!



ESN KISA & ESN JOENSUU
• Järjestää vapaa-ajan ohjelmaa 

kansainvälisyydestä kiinnostuneille opiskelijoille
• Matkoja & Ekskursioita

• Juhlia, sitsejä
• Language Cafes
• Kulttuuri-illat/ tapahtumat

• Toimii ylioppilaskunnan alaisuudessa
• Kaikki ylioppilaskunnan jäsenet ovat jäseniä

veloituksetta ja tervetulleita mukaan!
• On osa kansainvälistä Erasmus Student

Networkia
• ESN KISA ja ESN Joensuu toivoisivat enemmän 

yhteistyötä ainejärjestöjen kanssa
• Kotikansainvälistyminen!

● Lisätietoja: 

● ESN Joensuu Facebook & ryhmä

● ESN Kisa Facebook & ryhmä

● ESN Joensuu nettisivut

● ESN Kisa nettisivut

https://www.facebook.com/ESNJoensuu/
https://www.facebook.com/groups/426590821471248/
https://www.facebook.com/ESNKISA/
https://www.facebook.com/groups/8342834133/
https://esnjoensuu.fi/
https://esnkisa.eu/


1. 1. Ainejärjestön sitseille on 
tulossa kv-opiskelija, 

2. mitä teet? teet?



1. 2. Oppiaineeseesi tulee kv-
opiskelija, joka ei juuri 

puhu englantia. Mitä teet?
2. teet?



Kysymyksia ja 
pohdintaa! 



Mitä tämän koulutuksen jälkeen?
• Käy järjestössäsi keskustelua kv-mahdollisuuksiin liittyvistä

toiveista ja kartoita yhdessä muiden kanssa mahdollisia 
epäkohtia

• Ota yhteyttä laitoksesi kv-koordinaattoriin ja keskustele 
laitoksen tarjoamista mahdollisuuksista ja opiskelijoiden 
toiveista

• Järjestä tai pyydä laitostasi järjestämään kv-info laitoksenne 
opiskelijoille laitoksenne kv-mahdollisuuksista

• Selvitä ennen syksyä, kuka tai ketkä ovat oppiaineenne kv-
tuutoreita!



Kv-kanavia
• Tiedota tekemisistänne Weekly Feedissä

• Meiliä osoitteeseen kv.kuopio@isyy.fi
tai kv.joensuu@isyy.fi

• Tilaa se myös itsellesi!
• Tykkää ISYYn kv-kerhoista Facebookissa

• ESN KISA & ESN JOENSUU

• Lisää ISYYn kv-koordinaattori FB-kaveriksi
• International-Kuopio Isyy (Saara Närä)
• International-Joensuu Isyy (Elina Pitkänen)

mailto:kv.kuopio@isyy.fi
mailto:kv.joensuu@isyy.fi
https://www.facebook.com/isyyinternational.kuopio?__tn__=lC-R&eid=ARC8vxpM0FfiX3oFO3NtIPKZgMBxSPq0yQj9RStIMYKkPwCspDokZ2mmevpvkGVnNnR93JQLus7P6j6H&hc_ref=ARSHARWIvugg0DumztEviFRYNCtf2az8HsVmy5i69s-npF_CoWB5oNP9Dhes5GQeiHc&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARAHWm-MvcC6HplkQs13eOF0INKXIYnddpGnSKgP1j7Vl0jtM8Q8UhN5h9eKB5qG25twRTtmCEX4BSA2LN5n0Ma2JA1pQ3wihf3MY2QjqKORIHvy-HfJhte-Mujnc4nzEyW6YrThNHHD8j6f9nYHPtYZ0jIzfVi4PAIKXGd7M2sYx__kzWlZbRkRD-X5eWuhduG34lgO9H3umpWUAy2ccEgbbRlW26RJNJdySM5LY47GJVEZn9bOBiMPDExx0IDA3B3R0sBxxpjn0tE60Ko3DL3KoBnKK4i2S9oS_H2DEClU8plActdGCiAzBxfUYoPPVwv5VgsJ9KV9gPvxGdVCcj1a
https://www.facebook.com/isyyinternational.kuopio?__tn__=lC-R&eid=ARC8vxpM0FfiX3oFO3NtIPKZgMBxSPq0yQj9RStIMYKkPwCspDokZ2mmevpvkGVnNnR93JQLus7P6j6H&hc_ref=ARSHARWIvugg0DumztEviFRYNCtf2az8HsVmy5i69s-npF_CoWB5oNP9Dhes5GQeiHc&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARAHWm-MvcC6HplkQs13eOF0INKXIYnddpGnSKgP1j7Vl0jtM8Q8UhN5h9eKB5qG25twRTtmCEX4BSA2LN5n0Ma2JA1pQ3wihf3MY2QjqKORIHvy-HfJhte-Mujnc4nzEyW6YrThNHHD8j6f9nYHPtYZ0jIzfVi4PAIKXGd7M2sYx__kzWlZbRkRD-X5eWuhduG34lgO9H3umpWUAy2ccEgbbRlW26RJNJdySM5LY47GJVEZn9bOBiMPDExx0IDA3B3R0sBxxpjn0tE60Ko3DL3KoBnKK4i2S9oS_H2DEClU8plActdGCiAzBxfUYoPPVwv5VgsJ9KV9gPvxGdVCcj1a
https://www.facebook.com/international.joensuu?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAvV59lm36L7v9KZa0n3-JqUYLiYmd2j7w_DVvDI0_nEQ5oAqdU_OtcSkOlkRqwPSxQ6fVxYl7jKW0M&hc_ref=ARQgBwKvO4YIryogARWLgryNjzxNqZKlJzBBjbpFniuwrDUj2IUh35MyLQadY3svkMk&fref=nf
https://www.facebook.com/international.joensuu?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAvV59lm36L7v9KZa0n3-JqUYLiYmd2j7w_DVvDI0_nEQ5oAqdU_OtcSkOlkRqwPSxQ6fVxYl7jKW0M&hc_ref=ARQgBwKvO4YIryogARWLgryNjzxNqZKlJzBBjbpFniuwrDUj2IUh35MyLQadY3svkMk&fref=nf


Yhteystietoja ja nimiä
• ISYYn hallituksen kv-vastaavat:

• Pinja (pinja.mertano@isyy.fi, 044 5768408)
• Juuso (juuso.myller@isyy.fi, 044 5768402) 

• ISYYn kv-koordinaattorit:
• Elina (kv.joensuu@isyy.fi, 044 5768456) 
• Saara (kv.kuopio@isyy.fi, 044 5768413)

• Tiedekuntien kv-koordinaattorit: 
• https://kamu.uef.fi/student-book/kv-

yhteyshenkilot/

• UEF:
• UEF kv-tuutorivastaava Kirsi Konttinen 

kirsi.konttinen@uef.fi
• UEF Tapani Utunen (vaihtoonlähtöasiat

Kuopio, myös UEF kv-viikot!) 
tapani.utunen@uef.fi 

• UEF Jenna Jokinen (vaihtoonlähtöasiat
Joensuu, myös UEF kv-viikot!) 
jenna.jokinen@uef.fi 

• Kansainväliset liikkuvuuspalvelut (UEF):
• https://www.uef.fi/web/opintopalvelut/ka

nsainvalisten-liikkuvuuspalvelut

https://kamu.uef.fi/student-book/kv-yhteyshenkilot/
https://www.uef.fi/web/opintopalvelut/kansainvalisten-liikkuvuuspalvelut





