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Bridge the Ocean
• Bridge the Ocean on Erasmus+ KA2-

kumppanuushanke, 31.12.2020-
31.12.2023

• Ensimmäisiä ammatillisen koulutuksen 
kumppanuushankkeita, jossa mukana 
globaaleja partnereita

• Suomesta partnereina Kainuun 
ammattiopisto, Ammattiopisto Luovi, 
Ammattiopisto Lappia ja Turun ammatti-
instituutti

• Alankomaista Aventus ja Tanskasta 
Tradium

• Kanadasta Nova Scotia Community
College, NSCC ja New Brunswick
Community College, NBCC

28.3.2022



Miksi Euroopan
ulkopuolelle?
• Erasmus+ -ohjelma avautunut globaalille

liikkuvuudelle
• Eurooppalaiset kokemukset ammatillisen

koulutuksen globaalista liikkuvuudesta varsin
vähäiset

• Ammattikorkeakouluilla enemmän
kokemusta, mutta se ei sellaisenaan ole 
siirrettävissä ammatilliseen koulutukseen

• Globaaleissa liikkuvuuksissa paljon asioita, 
jotka eivät toimi kuten Euroopassa

• Halu oppia ja kehittää uutta ja auttaa muita
globaalien liikkuvuuksien kehittämisessä
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Taustaa
• Suomalaiset partnerit mukana OPH:n

rahoittamassa Kanada-verkostossa vuodesta 
2010 lähtien, ”Oikea vastaus on Kanada”

• Kanada-verkostossa mukana myös Luksia, 
Gradia ja Sataedu.

• Vuosittain noin 15 opiskelija- ja 8 
asiantuntijaliikkuvuutta Kanadaan

• Vastavuoroiset opiskelijaliikkuvuudet 
aloitettu

• Vuotuinen kokkikiertue tuo ripauksen 
Kanadaa myös muille kuin sinne 
matkustaville

• Vierailu Maritimes provinssissa syksyllä 2019
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https://www.youtube.com/watch?v=fO4DysK0Q9I&feature=youtu.be


Miksi Kanada 
ja Maritimes?
• Kanada on vahva valinta yhteistyön 

kehittämiseen Euroopan ja muiden 
mantereiden välillä

• Englanninkielinen maa helpottaa niin 
henkilöstön kuin opiskelijoiden
yhteistyötä

• Kanadan suurlähetystön 
tuki yhteistyökumppaneiden 
löytämisessä

• Kanadan itäiset provinssit suhteellisen 
helppoja saavuttaa Euroopasta

• NSCC ja NBCC ovat suuria, provinssinsa 
johtavia koulutuksenjärjestäjiä, joilla on 
myös resursseja lähteä hankkeeseen
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Miksi Kanada ja Maritimes?
• Ammatillisella koulutuksella 

on hyvät yhteydet 
työelämään

• Yrittäjyyttä pidetään hyvänä 
uravalintana, joka tarjoaa 
mahdollisuuksia monille

• Kanadalaiset oppilaitokset 
ovat tottuneet ottamaan 
vastaan kansainvälisiä 
opiskelijoita

• Kanada kiinnostaa 
eurooppalaisia opiskelijoita

• Kanada on kulttuurillisesti 
helppo maa sopeutua

• Kanada on hyvä esimerkki 
monikulttuurisesta
yhteiskunnasta 
ja yhteistyöstä 
alkuperäisväestön kanssa
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Huomioita hakuvaiheesta

• Erasmus+ -ohjelma ja 
hanketyyppi olivat uusia
kanadalaisille partnereille

• Hyvä kysymys - Onko tällaiset
hankkeet koskaan menneet läpi?

• Suurlähetystön suositus antoi
uskottavuutta

• Tapaaminen oli välttämätön
Maritimessa, toinenkin olisi ollut
hyvä

• Koulutusjärjestelmät ovat
kuitenkin niin erilaiset eri
maissa

• Korona aiheutti omat
ongelmansa

• Hankkeen kirjoittaminen jäi
paljolti suomalaisten ja 
eurooppalaisten vastuulle

• Suuri apu OPH:n asiantuntijoilta



Hankkeen tuotokset

• Yhteistyömalli eurooppalaisten ja 
kanadalaisten oppilaitosten välillä

• Kaksi eurooppalaista ja yksi 
kanadalainen opinto-kokonaisuus, 
jotka pilotoidaan monikansallisella 
ryhmällä hankkeen aikana: 

• toukokuu 2022 Hospitality/Lappia,
virtual lessons valmennukseen 
meneillään

• lokakuu 2022 
Entrepreneuship/Kanada

• toukokuu 2023 Green 
construction/Tanska

• Opas, toolkit, 
globaalien liikkuvuuksien 
toteuttamiseen molempiin 
suuntiin Euroopan ja Kanadan 
välillä.
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Tuloksia 
odotettavissa
• Lisää näkyvyyttä ammatillisen 

koulutuksen kansainvälistymiselle
• Globaalin ulottuvuuden merkityksen 

ymmärtäminen ja positiivinen asenne 
globaaliin toimintaan 
kansainvälistymisessä

• Ammatillisen koulutuksen 
kiinnostavuuden lisääntyminen

• Uusia yhteistyömahdollisuuksia 
partnereiden kanssa

• Globaalien liikkuvuuksien määrän kasvu
• Opiskelijoiden ja opettajien ammatillisen 

ja kansainvälisyysosaamisen ja 
avaintaitojen paraneminen
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Ensivaikutelmia

• Edelleen näkyy, että hanketyyppi 
on aivan uusi kanadalaisille

• Siirsimme aloituksen vuoden 
2021 loppuun, Covid 19

• Työskentely Teamsissa. Yhteys 
toimi erinomaisesti ja aikaerokin 
on siedettävä

• Ensimmäinen face to face -
kokous huhtikuussa 2022 
Turussa

• Kaikki niin eurooppalaiset kuin 
kanadalaiset ovat innostuneita 
hankkeesta, jatkoa jo 
suunnitteilla

• Tästä taisi tulla hyvä hanke 
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Kiitokset
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