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FinnVET in China –verkosto teki delegaatiovierailun yhteistyöoppilaitoksiin Kiinaan. Mukana 

delegaatiomatkalla olivat hanketta koordinoivan Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän vararehtori 

Sirpa Korhonen (virallinen nimenkirjoitusoikeus), verkoston koordinaattori Päivi Kukkonen (JEDU) 

sekä yhteistyökoulujen yhteyshenkilöt Elina Lehtikangas (OMNIA), Anne-MaijaLeppälä (KPEDU), 

Orsolya Simon (BC) ja Laura Vahtera (Turku AI). 

Vierailun tarkoituksena oli solmia uuden FinnVET in China - verkoston ja yhteistyökoulujen kanssa 

uudet ajantasaiset yhteistyösopimukset sekä sopia uuden verkoston yhteisistä toimintatavoista ja 

lähitulevaisuuden konkreettisista toimintamuodoista. Saavuimme Kiinaan sunnuntaina 15.9.2019 

aamulla ja siirryimme suoraan Suzhouhun.  

 

Maanantai 16.9.2019 

Ensimmäisenä vierailupäivänä pääsimme ensin tutustumaan SIPVIT (Suzhou Industrial Park 

Institute of Vocational Technology) yhteistyöoppilaitokseen. Oppilaitos on ammatillinen oppilaitos, 

jossa on 8000 opiskelijaa ja 300 henkilökunnan jäsentä. 

Oppilaitoksessa opetetaan tietotekniikkaa, liiketaloutta, auto-alaa, mekatroniikkaa, metallialaa ja 

ohjelmointia. Se on toiminut yhteistyössä Chinet-verkoston kanssa jo 13 vuotta ja on edelleen 

halukas jatkamaan yhteistyötä uuden laajentuneen verkoston kanssa. Chinet-verkoston 

yhteistyövuosina koulu on vastaanottanut Suomesta yhteensä 161 ammatillisen koulun opiskelijaa 

ja opettajaa. Samoin suomalaiset koulut ovat vastaanottaneet Kiinasta vuosittain isohkon 

opiskelijaryhmän, jonka opiskelijat on jaettu verkoston eri kouluihin opiskelemaan.  

Oppilaitos tekee tiivistä kansainvälistä yhteistyötä myös Saksassa ja Singaporessa sijaitsevien 

sisarkoulujensa kanssa. Se kuuluu Kiinan 100 parhaimmaksi rankatun ammatillisen oppilaitoksen 

joukkoon. Seuraavan kerran Suomesta lähtee tämän yhteistyökoulun kautta opiskelijoita 

työssäoppimaan ensi keväänä ja oppilaitos aikoo lähettää jo tulevana marraskuuna Suomeen 10 

ammatillisen opettajan ryhmän kahdeksi viikoksi tekemään Job shadowingia verkoston 

suomalaiskouluihin.  

 

 



   
 

 

 

Maanantaina 16.9.2019 iltapäivällä vierailimme RSTech & Victory Precision yrityksessä, joka on 

erikoistunut huipputarkkaan uuden ajan teknologian ja innovaatioiden kehittämiseen ja samalla 

kouluttaa yritysten tarpeisiin uusia työntekijöitä. Yritys osti suomalaisen JOT Automation – 

yrityksen vuonna 2018 ja kehittää toimintaansa JOTin ideologian mukaisesti. Yrityksessä käytetään 

huipputeknologiaa, robotteja ja siellä valmistetaan tilaustyönä suuria tietokoneyksikköjä 

teollisuuteen (kuva alla).  



   
 

 

Yrityksessä alkoi koulutusyhteistyö vuonna 2017 ja tähän mennessä heiltä on valmistunut yli 2000 

opiskelijaa. Suurimmalla osalla opiskelijoista (n. 10 %) on jo tutkinto taustalla ja heitä 

täsmäkoulutetaan yrityksen tarpeisiin työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta. 

Heidän motto on Better education – better life! 

 

 

         

 



   
 

                          

 

 

Aamulla meitä oli hotellilla vastassa Billy Cao, joka on pitkään hoitanut yhteistyötä entisen Chinet-

verkoston kanssa. Jatkoimme hotellilta Suzhou Tourism & Finance Institute, STFI oppilaitokselle. 

Saimme lyhyen esityksen oppilaitoksesta. Oppilaitoksella on partnerikouluja useissa maissa 

Suomen lisäksi mm. Australiassa, Japanissa, Saksassa ja Venäjällä. Esittelimme uuden 

verkostomme perustiedot. Paikalla olivat isännistä Billy Cao sekä Zhang Yiqun ja Sun Tonghoa.  

 

 

 

 

Tiistai  17.9.2019 



   

 

 

Yhteistyö oppilaitoksen kanssa jatkuu myös tulevaisuudessa. Oppilaitoksen presidentti oli 

allekirjoittanut sopimuksen jo etukäteen, mutta meidän puolestamme sopimuksen allekirjoitti 

tässä tilaisuudessa Sirpa Korhonen.  Myös ko. oppilaitoksen kanssa yhteistyö jatkuu 

tulevaisuudessa. 

STFI oppilaitokselta meidät vietiin tutustumaan Suzhou Vocational Universityiin. Siellä meitä oli 

vastassa oppilaitoksen KV-koordinaattori Mr. Jerry Zhen, sekä oppilaitoksen vararehtori Zhang 

Jian. Oppilaitoksella on kiinan historiasta kertova pysyväisnäyttely, johon tutustuimme.  

 

 

 



   
 

Tämän jälkeen keskustelimme yhteistyöstä ja sen mahdollisuuksista tulevaisuudessa. 

Oppilaitoksen rehtori oli tulossa Suomeen myöhemmin syyskuussa ja silloin allekirjoitettiin myös 

yhteistyösopimus. 

   

 

 

Iltapäivällä siirryimme Shanghaihin. 

 

Keskiviikko 18.9.2019 

Matkustimme autolla hotellilta n 45 minuuuttia Shanghai University of Medicine & Health 

sciences:iin ( SUMHS) , joka sijaitsee Pudongissa. Meitä oli vastassa seitsemän hengen delegaatio, 

jota johti kv-osaston johtaja Haitao Sun. Michelle ( Xue Wenjuan) toimi tulkkina.  Tähän 

oppilaitokseen on tulossa lokakuussa 10 suomalaisopiskelijan ryhmä ja Päivi sai heille kutsut 

viisumin hakemista varten.  

Meille esiteltiin upea video oppilaitoksesta, joka muodostui v 2015 kolmesta erillisestä koulusta. 

Heillä on nyt  n 15 000 opiskelijaa ja opetusta on niin ammattikoulutasolla ( Nursing school) kuin 

korkeakoulutasollakin.  Videolla esiteltiin koulun saavutuksia, hienoja laitteita ja mainostettiin 

Healthy China 2030-ohjelmaa. Täällä Pudongissa sijaitsee  SUMHS:n korkeakoulutasoinen opetus 

ja Nursing school on Puxin puolella lähellä Shanghain eteläistä rautatieasemaa. Yhteistyötä on  

 



   
 

tehty todella pitkään Suomen kanssa ja Michelle on käynyt usein Suomessa luennoimassa Mr Wun 

kanssa. MOU ei ollut vielä valmis, joten se toimitetaan postitse jälkikäteen.  

Keskustelimme myös tulevasta yhteistyöstä. Lokakuussa saapuvat suomalaiset opiskelijat voisivat 

osallistua paikallisiin Skills-kisoihin 16.11.2019. (Nursing competition), joka pääaihe on äitiyshuolto 

ja lastensairaanhoito. Tähän kilpailuun on osallistumassa muitakin ulkomaalaisia kilpailjoita esim 

USA:sta, Kanadasta, Hollannista ja I-Britaniasta. Kiinalaiset ehdottivat meidän vaihtojen siirtymistä 

tulevaisuudessa syksyltä keväälle, jolloin koulun asuntolassa olisi enempi tilaa. He itse 

suunnittelevat omaa kv-toimintaansa vuosi etukäteen, joten vuoden 2020 kv-vaihdot on jo 

suunniteltu. Mahdolliset tulevat Suomi-vaihdot siirtyvät vuodelle 2021. He halusivat tietää Suomi-

vaihtojen  kustannuksista. He voisivat lähettää 10 opiskelijaa Nursing  school:sta Suomeen.  

Michelle kertoi myös halustaan tulla opettamaan Suomeen ehkä jo keväällä 2020. 

 

        

Lounaan jälkeen kävimme tutustumassa läheiseen Zhoupun sairaalaan, jossa suomalaiset 

lähihoitajat ovat olleet usein työssäoppimassa. Meille esiteltiin sairaalan  eri osastoja. Näimme 

yksityishuoneita, joissa hintataso oli 1500-2000 rem (n 210-280 e)/yö. Kiinalaisen perinteisen 

lääketieteen osastolla (TCM) näimme mm moksausta.  Radiologiaosastolla seurasimme 

viipalekuvauksen ottamista.  Fysioterapiaosastolla tapasimme kolme suomalaista amk-opiskelijaa 

Joensuusta, jotka olivat juuri aloittaneet  kahdeksan viikon top-jaksot täällä. Ihan suomalaista 

vastaava sairaala, ainakin maallikon silmin. Aika helposti pääsimme tutustumaan eri osastoihin ja 

toimintoihin, vaikka emme olleet itse alan asiantuntijoita.  



   

 

nuoret sairaanhoitajat esittelevät meille Zhoupun sairaalaa 

Torstai 19.9.2019 

Torstaina aamupäivällä vierailimme Shanghai Industry & Commerce Foreign Language College 

(SICFL) pääkampuksella, joka on lähellä Shanghain kasvitieteellistä puutarhaa. Vierailumme aluksi 

yhteyshenkilö Steven Tan (Director of international Division) kierrätti koululla. Piipahdimme 

parissa luokassa ja katsoimme koulun pihalla klo 10.00 alkavaa liikuntatuokiota. Koululla on 

yhteistyötä Suomen lisäksi Espanjan, Ison-Britannian, Ranskan, Saksan, Sveitsin, Venäjän, USA:n, 

Kanadan, Japanin ja Korean kanssa. Opiskelijoita oli luokassa ainakin Australiasta, Saksasta, 

Espanjasta ja Sveitsistä. Koulussa opetetaan 7 eri kieltä (Business English, Business Japanese, 

Business German, Business Korean, Business French, Business Spanish, Business Russian). 

 

Koulukierroksen jälkeen rehtori Gao Guoxing toivotti meidät tervetulleiksi ja kertoi yhteistyön 

tärkeydestä. Koululla on yhteistyötä myös Jyväskylän kanssa ja siitä on ollut paljon hyötyä 

opetuksen kehittämisessä.  



   
Koululla on töissä 20 vieraskielistä opettajaa ja he lähettävät opiskelijoita mm Yhdysvaltoihin. 

Lyhytaikaisiin vaihtoihin ottaa osaa vuosittain yhteensä n. 200 opiskelijaa ja opettajaa. Koulu on 

kiinnostunut ottamaan opiskelijoita verkoston oppilaitoksista. Suomalaiset opiskelijat voivat olla 

työelämäjaksolla yrityksissä ja osallistua lisäksi kiinan kielen kursseille. Koululla on myös 2 viikon 

Summer Camp (23.7.-3.8.), jossa on vuosittain vaihtuva teema, ensi vuoden teemana on 

Appreciation of Different Cultures. Koulu on mukana myös kv-harjoitusyritystoiminnassa ja Kiinan 

Skills-kilpailuissa. 

Rehtorin puheenvuoron ja koulun esittelyvideon jälkeen Päivi esitteli uutta FinnVET in China-

verkostoa ja lopuksi ohjelmassa oli uuden sopimuksen allekirjoittaminen. 

 

 

 

 

 



   
 

 

Torstaina iltapäivällä vierailimme AiLu päiväkodissa. Meidät otti vastaan itse päiväkodin reilut 30 

vuotta sitten perustanut Ailu Yang. Päiväkoteja on nykyään eri puolella Kiinaa 48, niistä 20 on 

kansainvälisiä ja/tai kaksikielisiä päiväkoteja. Henkilökuntaa päiväkodeissa on yli 1000, 

(Shanghaissa 46) ja lapsia n 5000 (Shanghaissa 300). Kaikissa ryhmissä on kaksi opettajaa ja 

sairaanhoitaja. Kansainvälisissä ryhmissä on mukana myös ulkomaisia opettajia. Lasten terveyttä 

tarkkaillaan, lämpöä mitataan päivittäin ja lasten omaan vihkoon merkitään tarkasti kaikki päivän 

aikana tapahtuneet asiat. Päiväkodeissa käytetään joko kiinalaista tai Montessori-pedagogiikkaa. 

Päiväkodissa on kaksikielisiä tunteja, taideaineita ja joillakin päiväkodeilla on yhteistyötä julkisten 

päiväkotien kanssa. Ailu oli kiinnostunut suomalaisesta varhaiskasvatuksesta ja Päivi lupasi laittaa 

hänelle lisätietoa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. 

 

 

Päiväkodin kuukausimaksu on 6.000 RMB/kk, siitä huolimatta tulijoita on enemmän kuin he voivat 

ottaa. Valinnassa käytetään ilmoittautumisjärjestyksen lisäksi lasten ja vanhempien haastatteluja. 

Lapset ovat päiväkodissa 6 vuoden ikään asti. Kävimme kuuntelemassa lasten kuoroesitystä ja 

lopuksi otettiin valokuvia delegaatiosta kuorolaisten kanssa.  



   

 

Suomalaiset opiskelijat voisivat olla myös muissa kuin Shanghaissa sijaitsevissa päiväkodeissa, Ailu 

maksaisi opiskelijoiden matkat ja majoituksen asuntolassa, jossa muut päiväkodin opettajat 

asuvat. Shanghaissa opiskelijat majoittuvat yliopiston (Shanghai Unversity of Medicine and Health 

Science) asuntolassa ja käyvät osan ajasta yliopiston luennoilla. Päiväkodissa sote-alan opiskelijat 

lähinnä tarkkailevat toimintaa 1. viikon ajan, harjoittelevat 2. viikolla ja saavat toimia 

itsenäisemmin 3. viikosta eteenpäin. Päiväkoti on auki klo 7.00-17.00, lapset ovat siellä yleensä klo 

8.00-16.00. 

Lainsäädännön muutoksen myötä Ailu avasi viime vuonna 0-3-vuotiaille tarkoitetun Baby Centerin, 

jonka johdossa on hänen tyttärensä MiuMiu. Kävimme vierailemassa myös tässä uudessa Baby 

Centerissä.  

Perjantai 20.9.2019 

 
Shanghai Technical Institute of Electronics & Information, STIEI /  
Shanghai Electronic Industry School 

• Fengxian campus (Shanghai Technical Institute of Electronics & Information) 
No. 3098, Wahong Road, Fengxian District, Shanghai  

• Minhang campus (Shanghai Electronic Industry School) 
Address: No.910, Jianchuan Road, Minhang District, Shanghai 

    

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ms Yang Xiuying, Deputy Party Secretary, Principal of STIEI 
o Ms Ling Hang, Principal of Shanghai Electronic Industry School 
o Mr Chen Mingju, Party Secretary of Shanghai Electronic Industry School 
o Ms Qiu Juan “Jeanette”, Deputy Director of International Exchange Office STIEI 
o Ms Zhang Fan “Lina”, Teacher of Foreign Language College STIEI, Translator  

 

Lähdimme perjantaiaamuna kohti viimeistä vierailukohdetta, eli yhteistyökoulua nimeltä Shanghai 
Technical Institute of Electronics & Information (STIEI). Chinetillä on ollut sen kanssa sähkö-, 
elektroniikka- ja ICT-alan vaihtoja vuodesta 2013 lähtien.  

Matka Shanghain keskustasta Fengxianin kampukselle kesti runsaan tunnin. STIEI:llä on kolme 
kampusta, joista Fengxian on suurin. Opiskelijoita koko oppilaitoksessa on yhteensä noin 10 000. 
Tähän kouluun tullaan lukiosta, joten opiskelijat ovat aloittaessaan 18-vuotiaita. Pääaineita on 33 
erilaista. Opettajia on noin 280 ja osa-aikaisia 50. 

STIEI:llä on paljon yhteistyökumppaneita ulkomailla. Pitkäaikaisin kumppanimaa on Saksa, jonne 
se on lähettänyt vuosien mittaan satoja opiskelijoita tutkintoa suorittamaan. Muita 
kumppanimaita Suomen lisäksi ovat Iso-Britannia, Kanada, Thaimaa ja Marokko. 

STIEI:n rehtori Ms Yang Xiuying ehdotti, että voisimme jossain vaiheessa laajentaa 
opiskelijavaihtoa myös liiketalouden puolelle. Elina kysyi mahdollisuutta järjestää meidän 
opiskelijoille työssäoppimisjaksoja yrityksissä. Ms Yang ehdotti sen sijaan yritysvierailuja. 
Puhuttiin, että ensi vuoden vaihto Shanghaihin voisi koostua sekä kouluvaihdosta että 
yritysvierailuista. 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina ehdotti vaihtoja kehitettävän niin, että viikko vaihdosta olisi koululla ja toinen työpaikalla. 
Hänen mukaan voisimme järjestää kiinalaisillekin työpaikkoja Suomesta, mikäli ovat 18-vuotiaita ja 
osaavat hyvin englantia. Ms Yangia kiinnosti 5 kk työharjoittelupaikat Suomessa. 

Shanghaissa järjestetään joka toinen vuosi toukokuussa Skills-kisat, joihin Ms Yang kutsui 
meidänkin opiskelijoita. Meille ehdotettiin myös, että lähettäisimme opiskelijoita World Skills -
kisoihin Shanghaihin vuonna 2021. 

Tapaamisen lopuksi Ms Yang ja Sirpa Korhonen allekirjoittivat uuden MOUn. Edellinen MOU oli 
tehty Omnian kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Art & Design –osastolla Fengxian-kampuksella 

 

 

 

Lopuksi kiersimme koululla ja näimme eri alojen luokkahuoneita. Art & design  
–osastolla oli mm. VR-laboratorio, elokuvien jälkituotantoa, guassiworkshop, 3D-animaatiota, 
lyijykynäluonnostelun workshop ja valokuvausstudio. Lisäksi oli digitaalisen median, teknologian, 
animaation, ympäristösuunnittelun ja tuotesuunnittelun osastot. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lounaan jälkeen siirryimme koulun kuljetuksella puolen tunnin matkan päähän Minhangin 
kampukselle, jossa on noin 1500 opiskelijaa. Siellä toimii Shanghai Electronic Industry School, jossa 
on isännöity suomalaisia vaihto-opiskelijoita. Kuulimme, että tämä kampus muuttaa vielä  

 



   

   

 

loppuvuoden aikana pohjois-Shanghaihin. Se, mille kampukselle suomalaiset opiskelijat jatkossa 
menevät, on vielä auki. 

Mukanamme Minhangin kampukselle seurasi Ms Xiao Ying, joka on toiminut yhteyshenkilönä 
Elinan suuntaan. Hän ei ollut mukana virallisessa kokouksessa ja hänen roolinsa jäikin meille 
epäselväksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minhangin kampuksella meidät otti vastaa Jesse, Office manager, joka on tulossa Suomeen 
syyskuun lopulla vaihto-opiskelijaryhmän kanssa. Omnia ja Varia isännöivät heitä 2 viikon ajan. 
Kiertelimme koululuokissa. Tämän kampuksen aloja ovat mm. elektroniikka, ICT ja koneistus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

Kampuksella on opiskelijoiden yhteinen lipunnosto ja lasku joka koulupäivä klo 8 ja klo 16. Joka 
aamu on myös voimisteluhetki koulun kentällä. Koululla kierrellessämme kaiuttimista alkoi soida 5 
minuutin pituinen silmäjumppa, eye exercise. Opiskelijoiden hyvinvoinnista yritetään Kiinassakin 
pitää huolta monin tavoin.  
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