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Taustalla Kuopion kaupungin koordinoima ESR-hanke, joka 

 

● Edistää itäsuomalaisten lukioiden 

kansainvälistymistä (myös kotikansainvälistyminen) 

● Lisää lukioiden kv- osaamista ja yhteistyötä 

lukioiden välillä 

● Edistää työelämäyhteyksiä ja yrittäjyyskasvatusta 

= Viestinnän tavoitteet 

 

 

 

 



  Toiminta pohjautuu viestintään eri muodoissaan:  

 

● Tiedotamme lukiolle vaihto-ohjelmista, kv- vierailumahdollisuuksista, tapahtumista 

● Välitämme tietoa hankerahoitusmahdollisuuksista (ks. esim. seuraava dia) ja 

hakuajoista  

● Luomme yhteistyöverkostoja 

● Organisoimme tapahtumia 

● Autamme ideoimaan hankkeita, laatimaan hankesuunnitelmia ja hakemaan 

rahoitusta 

● Jne. jne.  

 



Lifelong Learning Programme 
- Comenius, Leonardo, 

Erasmus, Grundtvig 

HEI programmes: Alfa, Edulink, 
Erasmus Mundus, Tempus, 
bilateral programmes 

Youth in action 

EU-ohjelmakartan muutokset 2007-13 -> 2014-2020 

Erasmus+ (14 800 M€) 
-Learning mobility 
-Co-operation projects 
-Policy Support 
(Jean Monnet, Sport) 

Culture 

Media 

Creative Europe 
(1 460 M€) 

Health III  
(449,4 M€) 
 

Life  
(3 457 M€) 
 

PROGRESS 

EURES 

PROGRESS 
Microfinance 

EU Programme 
for Employment 
and Social 
Innovation 
(919,5 M€) 

+40% +61% 

COSME  
(2 300 M€) 

Europe for 
Citizens  
(185 M€) 

SOLID 
Asylum, Migration and 
Integration Fund (3 100 M€) 

-21,6% 

FP 7 (Capasities , 
Cooperation, 
Ideas, People, 
JRC, EURATOM) 

Horizon 2020 (79 400 M€) 
-Excellent Science (ERC, MSCA) 
-Industrial Leadership 
-Societal Challenges 

+49% 

-14% 

+26% 

CIP (EIP, 
ICT-PSP, 
IEE) -36% 

Regional  
policy  
(351 000 M€) 
 
 

Valtioiden väliset B-
ohjelmat: 
-Northern Periphery  
and Arctic (56 M€, +24%) 
-Baltic Sea Region 
(ERDF 263,8 M€, +27%) 

ENI CBC –ulkorajayhteistyö 
-Kaakkois-Suomi – Venäjä 
-Karelia 
-KolArctic 

EU C-tason alueellinen 
yhteistyö: 
-Interreg Europe (359 M€, +19%) 
-INTERACT 
-URBACT 
-ESPON 

Rajat ylittävät A-
ohjelmat: 
-Pohjoisen ohjelma 
(NORD) 
-Botnia-Atlantica 
-Central Baltic 

CAP & Rural 
Development  
(348 000 M€) 
 
 

Customs, Taxation and 
Fight against fraud (908 
M€): 
-Customs 2020 
-Fiscalis 2020 
-Hercule III 
-Pericles 2020 

Connecting Europe Facility 
(21 940 M€): 
TEN-T, TEN-EN, TEN-TELE 

+40% 

©Maarit Niskanen 



Kenet haluamme tavoittaa? 

- Kohderyhmät kotona - Kansainväliset toimijat 



rehtorit 

opettajat 

opiskelijat 

 

 

 



Näy, innosta, informoi, muistuta! 

  

 

 

 

● Tietääkö yleisö, kuka olet?  

● Minkä verran yleisöä pitää motivoida? 

● Oikea kanava oikealle viestille! Sosiaalinen media / sähköposti / puhelin / verkkosivu 

printtimedia / kirje (jopa faksia käytetään nykyään!) 

● Tarpeeksi tietoa!  

● Muistuttamalla ja kertaamalla säästää aikaa pitkässä juoksussa 

 



Kansainvälistäjän viestintätyökalut 

Kun haluat tavoittaa: 

 Perinteiset sähköposti 

ja puhelin toimivat 

selkärankana 

 Skype / muut 

videoneuvottelulaitteet 

 Jopa faksi? 

 Sosiaalisen median 

ryhmät ja sivut 

(Facebook, VK, 

LinkedIn, WeChat, 

WhatsUp jne.) 

 

Kun haluat 

organisoida: 

 Doodle – easy 

scheduling! 

 Esim. google-

pohjaiset alustat 

(docs, sheets, 

slides…) 

 Chat-palvelut  

Kun etsit partnereita: 

 Rahoitusohjelmien 

hankeportaalit – 

ole sekä aktiivinen 

että näkyvillä! 

 Suomalais-

Venäläinen 

kulttuurifoorumi, 

Barents forum 

yms.  

 Kaverit ja kaverin 

verkostot käyttöön 



Kulttuurierot viestinnässä 
 
 Muodollisuus vaihtelee maasta ja instituutiosta toiseen. Esim. 

venäjällä teitittely kuuluu asiaan 

 Toisaalta: rennosti vaan! Täydellinen kielitaito ei ole viestinnän vaatimus tai onnistuneen 

viestinnän tae.  

 Aikataulut! Stereotypian mukaan suomalaiset ovat liian ajoissa, 

venäläiset viime tipassa ja italialaiset myöhässä.  

 Jokainen kuitenkin viestii myös yksilönä! 
 



Kiitos! 
Timo Hara timo.hara@kuopio.fi +358 44 7184535 

Laura Mäki laura.maki@kuopio.fi +358 44 7184540 
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