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KUOPIO-SHANGHAI -YHTEISTYÖ 
 
Kuopion kaupungin ja Shanghain alueen yhteistyön lähtökohdat   
 
Kuopion kaupungin ja Shanghai Pudongin yhteistyö käynnistyi teknologiakeskusten yhteistyömah-
dollisuuksien selvittämisellä vuonna 2000. Tämän jälkeen toiminta laajentui monipuoliseksi yhteis-
työksi mm. koulutuksessa, asiantuntija- ja opiskelijaliikkuvuudessa, yritystoiminnassa sekä tutki-
mus- ja kehittämistyössä.  
 
Tärkeimmät sopimukset/avaukset: 
 
2001 Yhteistyösopimus (MoU) Kuopion Teknologiakeskus Teknia Oy:n (Teknia) ja Shanghai Pudon-

gissa sijaitsevan Zhangjiangin tiedepuiston välillä. Tavoitteena yritysten ja tutkimuslaitosten 
sekä yliopistojen välisen yhteistyön lisääminen Kuopion ja Pudongin välillä. 2000-luvun alus-
sa Teknia solmi useita muitakin tiedepuistoyhteistyösopimuksia Shanghain alueella, Pekingis-
sä ja Hongkongissa. 

2002 Kuopion kaupunki ja Shanghai Pudong solmivat ensimmäisen yhteistyösopimuksen (MoU), 
jonka pohjalta yliopistojen, tiedepuistojen ja yritysten oli helpompi rakentaa erillisiä kehit-
tämishankkeita. Sopimus uudistettiin vuonna 2007. Nämä sopimukset ovat tuoneet Kuopiolle 
erityisen suosituimmuusaseman Shanghaissa. Myös kulttuurivaihto kaupunkien välityksellä 
kasvoi tämän jälkeen voimakkaasti. 

2003 Teknian edustusto avattiin Zhangjiangin tiedepuistossa 
2006 Perustettiin Teknia Shanghai Ltd (TekInno Ltd) jatkamaan edustuston tehtäviä Kiinassa. Kiina-

laisia työntekijöitä oli sekä Shanghain että Kuopion toimistoissa. (Kuopio Innovation Oy myi 
yhtiön vuoden 2008 lopussa).   

2012 Yhteistyösopimus (MoU) Kuopio Innovationin ja Zhangjiangin tiedepuiston välillä uusittiin 
viideksi vuodeksi. 

2012 Kuopio ja Shanghai Pudong solmivat ystävyyskaupunkisopimuksen 
 
Tunnustukset:  
2014 Shanghai Pudongin kaupungin tunnustus Kuopion ja Shanghain yhteistyölle:  

Shanghai  Magnolia Silver Award 2014 Kuopion Musiikkikeskuksen johtaja Michael Claus-
senille.       

2016 Kuopion kaupungille on myönnetty ”Exchange and Cooperation Award for Friendship Cities 
to China” –tunnustuspalkinto Shanghai Pudongin kanssa toteutettuun laajaan yhteistyöhön 
liittyen.  Kyseinen tunnustuspalkinto jaetaan kahden vuoden välein ja sen myönsivät  China 
International Friendship Association ja China International Friendship-City Alliance.  Kuopio 
kaupunki oli Shanghain alueen ystävyyskaupungeista ainoa, jolle tunnustus vuonna 2016 
myönnettiin.   
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Kuopio Innovation Oy:n yritystarpeisiin perustuvat Kiina-hankkeet: 
 
 Pharmaceutical Gateway China-Finland/Europe (1.1.2008-31.12.2010) 

Yritykset: Esior Oy, Fennopharma Oy, FoodFiles Oy, Medfiles Oy sekä Fimea 
 MediGateway to Europe (1.1.2012-31.12.2013)  

Yritykset: Ark Therapeutics Oy, Aurealis Oy, Esior Oy, Fennogate Finland Oy, Fennopharma Oy, 
FoodFiles Oy, Galena Pharma Oy, Medfiles Oy, Medikro Oy, Mega Elektroniikka Oy, Reagena 
Oy ja Tactical Technologies KPH Nordic Oy 

 Kuopio Business Trip to Shanghai 2015 -delegaatiomatkan järjestelyt (27.10.-1.11.2015) 
Yritykset: Hydroline Oy, Granlund Kuopio Oy, Samesor Oy, Virranta Oy, Newicon Oy, Medikro 
Oy, Bone Index Oy, Lignell & Piispanen Oy, Partanen & Lamusuo Oy, Carlson Oy, Kuopio Ta-
petti ja Väri Oy 

 
Tilanne tänään  
 
Toiminta Kuopion ja Shanghai Pudongin kanssa on syventynyt edelleen. Kuopion kaupungin osalta 
yhteistyö ja aktiviteetit ovat lisääntyneet viime aikoina voimakkaasti erityisesti opetus- ja koulu-
tuspuolella ja säilyneet hyvin säännöllisinä kulttuuripuolella.  
 
Kuopio Innovation yhteistyössä Kuopion alueen kauppakamarin kanssa on toteuttanut toimenpi-
teitä tavoitteena vastata yritysten yhä enenevään kiinnostukseen Kiinan markkinoita kohtaan; 
erityisesti liittyen alueen yritysten tarpeisiin löytää kontakteja Shanghain suunnalta.  Kuopio Inno-
vation on välittänyt yrityksille ajantasaista tietoa uusista avautuvista bisnesmahdollisuuksista sekä 
potentiaalisista rahoituskanavista (mm. kasvuohjelmat, Tekesin rahoitus) Kiinan suunnassa. Lisäksi  
on järjestetty yrityksille suunnattuja Kiina-tapahtumia ja työpajoja yhdessä muiden toimijoiden 
kanssa. 
 
Lokakuussa 2015 alueen yrityksille järjestettiin mahdollisuus osallistua Kuopion kaupunginjohtajan 
vetämään yritysdelegaatioon Shanghaihin.  Delegaatioon osallistui Kuopiosta yksitoista yritystä 
edustaen mm. cleantech- ja rakennusalaa, sekä terveys- ja hyvinvointialoja.  Heille kaikille oli jär-
jestetty Shanghaissa yksilöity ohjelma tapaamisineen.  
 
Kuopion ja Shanghai Pudongin yhteistyön ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen on edellyttänyt 
paikallishallinnon ja tarvittavien kontaktien ja rajapintojen hyvää tuntemista sekä henkilökohtaisia 
suhteita. Toiminnassa nähdään paljon mahdollisuuksia, joita voidaan toteuttaa pitkällä aikajaksolla 
luotettavan kiinalaisen osapuolen kanssa, joka tuntee Kuopion kaupungin sekä Shanghai-
toimintojen taustan. Em. toimintoja Shanghaissa on toteuttanut Kuopion kaupungin palkkaamana 
Kai Zhan. Hän on ollut mukana toiminnassa jo yli kymmenen vuoden ajan.  
 
Kuopion kaupungin ja Shanghai Pudongin välistä kulttuurialan sopimusta on jatkettu lokakuussa 
2015 seuraavalle kahdelle vuodelle Kuopion kaupunginjohtajan yritysdelegaation vierailun yhtey-
dessä.  Sopimukseen sisältyy muun muassa, että kaupungit esittäytyvät toistensa luona vuorovuo-
sin erilaisin näyttelyin ja tapahtumin. Vuonna 2015 Kuopion ystävyyskaupungin taiteilijat Shanghai 
Pudongista demonstroivat kalligrafiataitojansa yleisölle avoimessa näytöksessä Kuopion Musiikki-
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keskuksella.  Vuoden 2014 lokakuussa Kuopio esittäytyi shanghailaisille Kuopio - the City of Four 
Seasons -valokuvanäyttelyssä.  Kulttuuridelegaatio Shanghai Pudongista vieraili Kuopiossa syys-
kuussa 2016.  Suomi 100 –juhlavuoden yhteyteen on suunnitteilla Ritva-Liisa Pohjalaisen näyttely 
Shanghai Pudongissa.  
 
Kuopio-Shanghai -yhteistyöverkosto 
 
Kuopion alueen yhteistyötä Shanghain alueen kanssa koordinoi säännöllisesti kokoontuva, yhteis-
työverkoston jäsenistä koostuva ryhmä. Yhteistyöverkoston muodostavat Kuopion kaupunki, Kuo-
pio Innovation, Itä-Suomen yliopisto (UEF), Kuopion alueen kauppakamari, Savonia-
ammattikorkeakoulu ja Savon koulutuskuntayhtymä (SAKKY). Yhteistyöverkoston toimintaa koor-
dinoi Kuopio Innovation, vuoden 2017 alusta alkaen Kuopion kaupunki.  
 
Yhteistyön ensisijaisena lähtökohtana on tukea Kuopion ja alueen kansainvälistymistä ja vahvistaa 
yhteistyötä teknologiapuistojen kesken sekä edistää yritysten liiketoiminnan kehittymistä ja yritys-
ten sekä muiden toimijoiden välistä yhteistyötä. Kuopioon onkin tätä varten muodostunut poikke-
uksellisen tiivis yhteistyöverkosto.    
 

Lisätietoja: http://www.kuopioinnovation.fi/verkostot/kuopioshanghai 
 
Lisätietoja:   
 
Michael Claussen, johtaja, Kuopion Musiikkikeskus,  puh. 044 718 2361,  
michael.claussen@kuopio.fi  
 
Ulla Vuori, johdon assistentti, Kuopio Innovation Oy, puh. 040 546 3889,  
ulla.vuori@kuopioinnovation.fi   
(1.1.2017 alkaen yhteistyökoordinaattori, Kuopion kaupunki, puh. 044 718 2054,  
ulla.helina.vuori@kuopio.fi) 

http://www.kuopioinnovation.fi/verkostot/kuopioshanghai


 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualue  
Perusopetus ja nuorisopalvelut  
Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö  11.10.2016 

 
 
 
Kuopio Shanghai Pudong yhteistyö perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 
 

 
Yhteistyön perusta luotiin syksyllä 2011 käydyissä keskusteluissa Shanghai Pudong 
Educationin ja Kuopion kaupungin edustajien kanssa. Tällä hetkellä yhteistyön perusta on  
solmituissa ystävyyskaupunkisuhteissa sekä koulujen välisissä 3-vuotisissa sopimuksissa. 
Yhteistyö on opetushallituksen kansainvälisyysstrategian mukaista ja siihen on saatu 
opetushallituksen hankerahoitusta. Yhteistyökoulut muodostuivat seuraavasti: 
 
1. Yang Jing Experimental Primary School ja Martti Ahtisaaren koulu 
2. Guangming School Attached to Shanghai Experimental School ja  
      Hatsalan klassillinen koulu 
3. Beicai Senior High School Affiliated to Shanghai Maritime University ja 
      Kuopion Lyseon lukio 
 
Kuopiolainen mielenkiinto on kohdistunut  
- oppilaiden ja opiskelijoiden eli tulevaisuuden Kiina-osaajien kiinan kielen ja kiinalaisen 

kulttuurin tuntemuksen lisäämiseen 
- opettajaosaamisen kehittämiseen, toimivien käytänteiden löytämiseen ja niiden 

soveltamismahdollisuuksien arviointiin 
- toimivan opettaja- opiskelijavaihtojärjestelmän luomiseen 

 
Shanghai Puodongissa oltiin vastaavasti hyvin tietoisia Suomen Pisa menestyksestä  
ja heidän mielenkiintonsa kohdistui 
- suomalaiseen opettajainkoulutukseen 
- opetusmenetelmiin, erityisesti luokkatyöskentelyyn 
- koulujen pedagogiseen johtamiseen 

 
Ensimmäiset askeleet yhteistyössä otettiin syksyllä 2012, jolloin opettaja Lu Ruirong Beicai 
High Schoolista tuli vaihto-opettajaksi Kuopioon ajalle 8.10. 1.12.2012. Hän opetti kiinan 
kieltä ja kulttuuria luokkaopetuksena Lyseossa, kerhona Hatsalassa ja useiden alakoulun 
luokkien tunneilla Martti Ahtisaaren koulussa.  
 
Yhteistyö on jatkunut vuosittain kaikilla kouluasteilla lyhytkestoisena oppilas/opiskelija- 
opettaja- ja rehtorivaihtoina, sekä lukuvuoden läpi toteutetuilla projekteilla, joista 
viimeisimmät on toteutettu ja toteutetaan syksyllä 2015.  Opettajat ovat antaneet opetusta 
ja pitäneet näytetunteja, joihin on liittynyt pedagogiset arviointikeskustelut. 
 
Erityisteemoja ovat olleet opetusjärjestelyt, oppituntien pedagoginen ja didaktinen sisältö,  
oppimateriaalit, oppilaan ja opiskelijan tuki, erityisopetus, oppimistulokset, opetuksen ja  
oppimisen arviointi, kouluviihtyvyys, korkea-asteyhteistyö, luonto, ekologia, perinneleikit ja 



liikuntalajit; keskeisiä oppiaineita ovat olleet muun muassa matematiikka ja luonnontieteet,  
englanti, kuvataide, musiikki. 
 
Yhteistyön vaikuttavuutta on lisännyt muun muassa se, että oppilaat ja opiskelijat ovat aina  
olleet perhemajoituksessa ja näin saaneet konkreettisen kosketuksen kiinalaisen lapsen ja  
nuoren arkeen ja elämään.  
 
Yksi esimerkki yhteistyöstä on elokuussa 2015 pidetty ympäristöseminaari, jota varten 

Kuopion Lyseon lukion ja Beicai Senior High Schoolin opiskelijat olivat työskennelleet 

keväästä lähtien ympäristöasioiden parissa. Ympäristöprojekti huipentui seminaariin 

perjantaina 28.8.2015, josta liitteenä alla kuvaus. 

Shanghai Pudongin ja Kuopion kaupungin koulujen välinen yhteistyö on laajentunut siten, 

että vuonna 2016 mukana on kahdeksan koulua molemmista maista ja kaupungeista. Uudet 

koulut ovat Jianping West Middle School, North Luhang Middle School, Pudong New Area 

No.2 Central Primary School, Xingang Middle School ja Xiang Shan High School ja ne tekevät 

yhteystyötä Pyörön, Puijonsarven, Rajalan, Länsi-Puijon ja Neulamäen koulujen sekä Kuopion 

taidelukio Lumitin kanssa.  

Yhteistyön keskiössä on edelleen kulttuuritietoisuuden lisääminen, pohjan luominen 
tulevaisuuden Kiina-osaamiselle sekä suomalainen koulu, menetelmät ja oppimisympäristö. 
Yhteistyössä ovat mukana oppilaat/opiskelijat, koulujen opetus- ja muu henkilöstö sekä 
huoltajat. 
 
Lisätietoja:  Leena Auvinen, opetusjohtaja, Kuopion kaupunki, Kasvun ja oppimisen 
palvelualue, puh. +358 44 718 4003, leena.auvinen@kuopio.fi 
 
 
*************************************************************************** 
Liite: yksi esimerkki yhteistyöstä 

Shanghai Pudong Beicai Senior High School and Kuopion Lyseon lukio collaborative 

environmental project, starting in spring 2015 

As a continuum to the Shanghai Pudong and Kuopio school cooperation and exchange 

project, this year 2015 the schools are conducting an environmental project covering some 

local and also global environmental issues.  

This project starts in five groups of around eight students, four from Shanghai Pudong Beicai 

Senior High School and four from Kuopion Lyseon lukio in each. Each group of students is 

given a topic which they start to study and research already in spring 2015. Students will 

communicate online about their topic and gather information about it from different sources 

(for example a word document or similar, approximately 6-12 pages). 

Working on the topics continues face to face in in Finland in August 2015 as the Shanghai 

Pudong Beicai Senior High School comes for a visit to Kuopio. The work is finalized then and 

students are going to present their findings in a seminar held at Kuopion Lyseon lukio. 

Presentation format could be a scientific poster or a Power Point presentation or similar. 

mailto:leena.auvinen@kuopio.fi
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    4.10.2016/Anitta Etula 

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO SHANGHAISSA 

Itä-Suomen yliopiston (UEF) yliopistoyhteistyö Kiinassa kattaa Shanghain alueen lisäksi suuren 
joukon Kiinan itärannikolla sijaitsevia yliopistoja, joiden kanssa tehdään tutkimusyhteistyötä suoraan 
tutkimusryhmien välillä. Koulutusyhteistyön mahdollistamiseksi yliopisto on solminut akateemisen 
yhteistyösopimuksen kaikkiaan 12 kiinalaisen yliopiston kanssa.  Suur-Shanghain alueella UEF:n 
tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Fudan University ja Nanjing University, jotka lukeutuvat Kiinan 
parhaisiin yliopistoihin, sekä Shanghai-Pudongissa sijaitseva Shanghai University of Traditional 
Chinese Medicine.  
 
MONIPUOLISTA YHTEISTYÖTÄ 
 

o Tutkimusyhteistyötä, mihin sisältyy tutkijavaihtoa 
o Koulutusyhteistyötä, mihin sisältyy opiskelija-, opettaja- ja henkilökuntaliikkuvuutta, 

kaksoistutkintoja sekä yhteisiä koulutushankkeita 
o Koulutuksen myyntiä 
o Yritystoimintaa  

 Tutkimusyhteistyötä, esim. seuraavilla aloilla 
o ympäristötieteet (prof. Maija-Riitta Hirvonen, Jorma Jokiniemi, Kari Lehtinen) 
o metsätieteet (prof. Heli Peltola ja prof. Timo Pukkala), biologia (prof. Riitta Julkunen-Tiitto) 
o tietojenkäsittelytiede (prof. Pasi Fränti) 
o kasvatustiede/erityispedagogiikka (prof. Eija Kärnä) 
o sosiaalitieteet/sosiaalityö (prof. Juha E. Hämäläinen) 
o kansanterveys (prof. Jussi Kauhanen); terveysteknologia (prof. Kaija Saranto) 
o oikeustieteet (prof. Kati Kuliovesi) 

Koulutusyhteistyötä 
o Yhteisiä koulutusmoduuleja terveystieteissä 
o Double Degree –sopimus Nanjing Universityn kanssa   
o Opettajaliikkuvuutta  
o Opiskelijaliikkuvuus 2016  

o Kiinalaisia tutkinto-opiskelijoita oli UEF:ssa 77 opiskelijaa, mikä on neljänneksi 
eniten yliopiston ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista. Kaikkiaan ulkomaalaisia 
tutkinto-opiskelijoita on 97 eri maasta. 

o Vaihto-opiskelijoita kiinalaisista yliopistoista saapui 17 opiskelijaa, mikä on 9. eniten 
ulkomaalaisista vaihto-opiskelijoista. Kaikkiaan vaihto-opiskelijoita 531. 

o Kiinaan lähti 5 vaihto-opiskelijaa; Kiina oli 14. suosituin vaihto-kohde. Kaikkiaan lähti 
227 opiskelijaa. 

TÄRKEIMMÄT KUMPPANIT 
 
Fudan University, Shanghai Push ja Pudong -alueilla 
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o Ensimmäinen yhteistyösopimus solmittu v. 2007, mikä mahdollistaa tutkimus- ja 
koulutusyhteistyötä sekä tutkija-, opettaja- ja opiskelijavaihtoa. 

o UEF on jäsen Nordic Centre at Fudan (v. 2009) –yliopistoverkostossa, jossa on kaikkiaan 23 
pohjoismaista yliopistoa ja Fudan University.  

o tutkija/opettaja/opiskelija-aktiviteetteja; kesäkursseja, yhteistä 
tutkimus/opetustoimintaa 

 
Nanjing University, Suur-Shanghain alueella 

o Yhteistyösopimus (ensimmäinen sopimus solmittu v. 2005) mahdollistaa tutkimus- ja 
koulutusyhteistyötä sekä tutkija-, opettaja- ja opiskelijavaihtoa. 

o Joint Sino-Finnish Environmental Researcher Centre (perustettiin v. 2009) Nanjing 
yliopiston kampukselle , (Prof. Maija-Riitta Hirvonen). 

o UEF on jäsen yhdessä Nanjingin yliopiston kanssa v. 2015 perustetussa 
kansainvälisessä International Institute of Environmental Sciences –verkostossa, jota 
koordinoi kanadalainen Trentin yliopisto. 

  
Shanghai University of Traditional Chinese Medicine (TCM), Shanghai Pudong 
Yhteistyön avaus Pudongin tiedepuiston ja Teknia Oy:n välillä v. 2001 rakensi yliopistotason yhteyttä. 
Yhteistyösopimus yliopistojen välillä (vuodesta 2003) mahdollistaa tutkimus- ja koulutusyhteistyötä 
sekä tutkija-, opettaja- ja opiskelijavaihtoa.  
 
MoU solmittiin v. 2006 korkeakoulujen (TCM/Savonia/ KuY) ja Teknia Oy:n välille. 
 
Itä-Suomen yliopistolla on akateeminen yhteistyösopimus seuraavien kiinalaisten yliopistojen kanssa 
Yliopistotasolla: Fudan University, Shanghai ; Nanjing University, Nanjing ; Hong Kong Baptist University, Hong 
Kong ; University of Nottingham Ningbo China, Ningbo  
Tiedekuntatasolla: Northeast Forestry University, Harbin; Guangxi Academy of Sciences, Nanning; The School 
of Biological Sciences at the University of Hong Kong, Hong Kong; The School of Chemistry and Pharmaceutical 
Engineering of the Qilu;  University of Technology, Jinan; The Shanghai University of Traditional Medicine, 
Shanghai; China Medical University, Shenyang; Northwest A&F University, Yangling. 
 
KOULUTUSVIENTIÄ 
 
UEF on Finland University Oy:n osakas yhdessä Turun ja Tampereen yliopistojen kanssa, 
http://finlanduniversity.fi/. UEF toteuttaa koulutusmyynnin Finland University Oy:n kautta. 
 
Pudong Institute for Health Development on ostanut UEF:lta Training Program –koulutuksen 
sairaalajohtajille. Parhaillaan valmistellaan uudistuneella ohjelmalla 5. koulutuspakettia keväälle 
2017.  

 
YRITYSTOIMINTAA 
 
Muutamilla yliopiston tutkimusryhmillä on yritystoimintaa Shanghaissa ja Pudongissa. 
 
Lisätietoja:   
Itä-Suomen yliopisto, Kansainvälisten asiain päällikkö Anitta Etula, anitta.etula@uef.fi,  
puh. 050 5905012 
 
 

http://www.fudan.edu.cn/englishnew/
http://www.bigas.cn/eng/
http://buwww.hkbu.edu.hk/eng/main/index.jsp
http://buwww.hkbu.edu.hk/eng/main/index.jsp
http://www.nottingham.edu.cn/en/index.aspx
http://www.nefu.edu.cn/
http://www.bigas.cn/eng/
http://www.biosch.hku.hk/
http://www.biosch.hku.hk/
http://webplus.qlu.edu.cn/s/134/t/268/main.jspy
http://webplus.qlu.edu.cn/s/134/t/268/main.jspy
http://www.shutcm.com/english/
http://www.shutcm.com/english/
http://www.cmu.edu.cn/eng/index.htm
http://finlanduniversity.fi/
mailto:anitta.etula@uef.fi


        
       
      
     
 
 
 

 
 
 
Savonia-ammattikorkeakoulu | PL 6, 70201 Kuopio | www.savonia.fi 

1 SAVONIAN KIINA-YHTEISTYÖN TAUSTAA 

 

Kun Savoniassa aloitettiin englanninkielinen tutkinto-opetus 1990-luvulla, sinne rekrytoitiin 

runsaasti kiinalaisia opiskelijoita. Enimmillään kiinalaisia opiskelijoita oli 170 lukuvuonna 2008- 

2009. 

 

Savonialla on CIMOn Asia Programme 2015 Education Cooperation China and India -ohjelman 

rahoittama hanke: Modern Nurse Specialists in maternity and child health, joka kestää 

30.10.2017 saakka. Mukana kaksi Fudanin yliopistollista sairaalaa ja KYS Suomesta. 

Aikaisempina vuosina Savonia-ammattikorkeakoulu oli mukana yhdessä Itä-Suomen yliopiston 

kanssa ensimmäisissä CIMON rahoittamissa Kiina-hankkeissa vuonna 2007. Hankkeet 

jatkuivat vuoreen 2014 saakka. 

 

Savonian kumppaneina ovat olleet seuraavat kiinalaiset korkeakoulut: 

 Shijiazhuang University of Economics 

 West Anhui University (Luan) 

 Hebei University of Technology (Tianjin) 

 Shanghai Second Polytechic University (Shanghai Pudong) 

 Shanghai University of Medical and Health Sciences (SUMHS) 

 

Yhteistyöaloina ovat olleet liiketalous, matkailu, tekniikka ja terveysala. 

Toiminta on ollut pääosin opettaja- ja opiskelijavaihtoja sekä opetussuunnitelmien 

kehittämistä. 

 

2 SAVONIAN KIINA- HANKKEIDEN TULOKSIA 

 

Vuosina 2007-2015 opettajavierailuja toteutettiin kaikkiaan 50. Opettajavierailut olivat 1-2 

viikon mittaisia. Opiskelijavaihdot 1-6 kk 

 

Vierailevan opettajan opetus toteutettiin pääsääntöisesti luento- ja seminaariopetuksena. 

Luennot pidettiin englanninkielellä. 

 

Opettajat vierailivat myös teknologiakeskuksissa, alansa tutkimuslaitoksissa, yrityksissä ja 

sairaaloissa. Lisäksi kiinalaiset isännät järjestivät sight seeing -ajeluja, sosiaalisia tapaamisia, 

sekä teatteri- ja konserttiesityksiä. Näitä vieraanvaraisuuden eleitä arvostettiin suuresti, ja 

niitä pidettiin mukavina tapoina tutustua toiseen kulttuuriin ja uusiin ihmisiin. 
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Kiinalaisen ja suomalaisen kulttuurin ja toimintatapojen välillä on paljon toinen toisiltaan 

opittavaa. Opettajat solmivat arvokkaita yhteistyösuhteita ja tutustuivat kumppani-yliopiston 

opetustarjontaan. Erityisesti arvostettiin vastaanottavan yliopiston vieraanvaraisuutta ja 

ponnistuksia käytännön järjestelyiden hoitamiseksi. Kaikki opettaja-vaihtoon osallistuneet 

pitivät vierailua erittäin hyödyllisenä ja arvokkaana kokemuksena. 

 

3 MITÄ TULOKSIA KIINA-HANKKEISTA ON SAATU? 

 

 Savonia-ammattikorkeakoulu, Fudan University School of Nursing ja Children’s Hospital of 

Fudan University solmivat kolmikantasopimuksen opettaja- ja opiskelijavaihdosta sekä 

harjoittelusta. 

 Opiskelijavaihto on kasvanut merkittävästi jäsenkorkeakoulujen välillä. Vuonna 2014 

toteutettiin 50 opettaja- ja opiskelijavaihtoa Savonian ja kiinalaisten korkeakoulujen 

välillä. 

 25 Savonia-ammattikorkeakoulun matkailuopiskelijaa opiskeli kuukauden jakson 

Shanghain Polytechnic-yliopistossa. Kurssi hyväksiluettiin opiskelijoiden opintoihin 

Suomessa. 

 Harjoitteluvaihdon kehittyminen. 

 

Syksyllä 2010 ensimmäiset Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat suorittivat 

harjoittelujakson Fudan- yliopiston lastensairaalassa (Children’s Hospital of Fudan), 

Shanghaissa. Myöhemmin yhteistyö laajeni Fudanin yliopistolliseen  Ob/Gy sairaalaan. Tulos 

yhteistyöstä on tämä menossa oleva CIMOn hanke  (12/2015 – 10/2017). Järjestimme 27-

28.9.2016 yhteisen I FinChi evidence-based nursing and midwifery konferenssin Kuopiossa, 

joka onnistui hyvin. 

 

Vuosina 2014-2015 Savonian opiskelijat ovat olleet hotelliharjoittelussa 

Shanghaissa ja terveysalan harjoittelu jatkuu kahden shanghailaisen yliopistosairaalan kanssa. 

Toiminta on laajentunut myös siten, että shanghailaisten sairaaloiden henkilöstöä on ollut 

harjoittelussa myös KYS:ssä 

 

 Asia Network -ohjelman tukemilla opettajavierailuilla on ollut merkittävä osuus itäisen 

Suomen ja Kiinan koulutusyhteistyön kehittämisessä, lisäämisessä ja monipuolistamisessa.  

 Koulutusyhteistyö on vakiintunut ja syventynyt korkeakoulujen välillä, mikä on 

konkretisoitunut uusiin avauksiin ja hankkeisiin kuten koulutusvientiin.  
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Kiinalaisten opettajien ryhmä on kolmatta kertaa kahden viikon koulutuksessa Savoniassa 

syyskuussa 2015. Teemana on ammattikorkeakoulupedagogiikka ja työelämäyhteistyö. 

 

4 YHTEISTYÖ SHANGHAIN PUDONGISSA 

 Itä-Suomen yliopiston,Savonia-ammattikorkeakoulun sekä kiinalaisten yliopistojen, 

korkeakoulujen ja verkostojen , tiedepuistojen ja yritysten, Kuopion kaupungin ja 

Shanghain Pudongin ja Suomen Shanghain konsulaatittien välillä on tiivis 

yhteistyöverkosto. 

 Kuopion kaupungin, Itä-Suomen yliopiston ja Savonian yhteinen esiintyminen Shanghain 

Pudongissa on huomioitu FinChi Innovation Centressa ja Suomen edustustossa 

Shanghaissa. 

 Kuopion kaupungin, UEF:n, Savonian ja Kuopion alueen yritysten yritysyhteistyö Pudongin 

alueen yrityksien kanssa 

 Kulttuuriyhteistyö Pudongin kulttuuritoimijoiden kanssa mm. musiikkikoulutuksen 

kehittämisessä. 

 

Savonian tanssinopettajakoulutuksessa oleva 5 opiskelijan ryhmä esiintyi yhdessä 

tanssinopettajansa kanssa lokakuussa 2014 Shanghain Pudongin tanssifestivaaleilla. 

Toimintaa jatketaan ja laajennetaan. 

 

Lisätietoja: 

Savonia-ammattikorkeakoulu 

Liiketoimintapäällikkö Tomi Hyttinen 

tomi.hyttinen@savonia.fi 

puh. 044 785 5006 



 
 
 

Savon koulutuskuntayhtymä   
PL 87 (Microkatu 1) puh. (017) 214 3000  www.sakky.fi 
70101 Kuopio fax    (017) 214 3001 etunimi.sukunimi@sakky.fi 
 
 

 

6.10.2016 
 
Savon koulutuskuntayhtymä kehittää koulutusyhteistyötä Shanghai-Pudongin kanssa  
 
 
Savon koulutuskuntayhtymä on valmistellut ammatillisen koulutuksen yhteistyötä Shanghain alu-
eella Kuopion ja Shanghain alueen yhteistyöverkoston kautta. 
 
Tavoitteena on että syksyn 2016 aikana solmitaan yhteistyösopimus Shanghai Donghui Vocational 
School –oppilaitoksen ja Savon koulutuskuntayhtymän välillä.  
 
Sovittavan yhteistyön keskeinen sisältö on opiskelija – ja asiantuntijaliikkuvuuden kehittäminen. 
Myös ammattipedagogian yhteinen kehittäminen sekä opettajien lisäkoulutukseen liittyvät tavoitteet 
sisältyvät valmisteltuun sopimukseen. 
 
Savon koulutuskuntayhtymän strategisissa toimenpiteissä vuosille 2015 – 2017 on asetettu tavoit-
teeksi, että kuntayhtymä lisää koulutuksen järjestäjien välistä sekä kansainvälistä yhteistyötä pe-
rustehtävässä onnistumiseksi. Opiskelijoille luodaan edellytykset toimia kansainvälisessä työympä-
ristössä edistäen alueemme työ- ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Lisäksi tavoitteena on kehittää 
koulutusvientiä. 
 
 
Savon koulutuskuntayhtymä 
 
Savon koulutuskuntayhtymä on yksi Suomen suurimmista toisen asteen ammatillisen koulutuksen 
järjestäjistä ja vahva vaikuttaja alueellaan. Järjestämme Pohjois-Savossa nuorille ja aikuisille mo-
nialaista ammatillista koulutusta sekä lukiokoulutusta. Läheinen yhteistyö alueen työelämän kans-
sa on keskeistä kaikessa toiminnassamme. Kokonaisvaltaiset koulutus- ja kehittämispalvelumme 
mahdollistavat pitkäjänteisen ja joustavan yhteistyön alueen työelämän osaamistarpeiden kehittä-
misessä. 
 
Savon koulutuskuntayhtymä on maakunnallinen, monialainen ja eri koulutusmuodot sisältävä nuor-
ten ja aikuisten koulutuksen järjestäjä ja työelämän kehittäjä. Kuntayhtymä järjestää ammatillista 
perus-, lisä-, oppisopimus-, työvoima- ja henkilöstökoulutusta kaikilla koulutusaloilla sekä lukiokou-
lutusta ja työelämän kehittämishankkeita. Kuntayhtymän omistaa 18 pohjoissavolaista kuntaa ja se 
ylläpitää Savon ammatti- ja aikuisopistoa, Savon oppisopimuskeskusta ja Varkauden lukiota. Toi-
mipisteet ovat Kuopiossa, Iisalmessa, Varkaudessa, Siilinjärvellä ja Juankoskella. Vuosittain opis-
kelijoita on noin 20 000, henkilöstömäärä noin 850 ja toimintatuottoja vuonna 2015 oli noin 82 mil-
joonaa euroa.  
 
Lisätietoja: 
 
Savon koulutuskuntayhtymän  
Markku Jokela 
kehityspäällikkö 
Tel. +358 44 785 3004 
markku.jokela@sakky.fi 
www.sakky.fi 

mailto:markku.jokela@sakky.fi
http://www.sakky.fi/


 
 
 
 
Kuopion alueen kauppakamari 
 

• Olemme järjestäneet kaksi kontaktimatkaa Shanghaihin  
• Shanghain Finnish Business Council on osa maailmanlaajuista Keskuskauppakamarin kokoamaa 

FinnCham-verkostoa. Sen kautta yritysten on mahdollista tutustua jo markkinoilla toimiviin 
henkilöihin ja kuulla heiltä kokemuksia ja hyviä kontakteja oman markkinoilla etenemisen 
helpottamiseksi. 

• FinnCham –verkosto koostuu maiden välisistä kauppakamareista sekä kauppayhdistyksistä ja se on 
kaikkien yritysten hyödynnettävissä osoitteessa http://kauppakamari.fi/en/international/the-
finncham-network/our-network/ 

 
Lisätietoja:   
 
Palvelupäällikkö Taina Jutila, Kuopion alueen kauppakamari, taina.jutila@kuopiochamber.fi,  
puh.   +358 44 5222 935 

 

http://kauppakamari.fi/en/international/the-finncham-network/our-network/
http://kauppakamari.fi/en/international/the-finncham-network/our-network/
http://kauppakamari.fi/en/international/the-finncham-network/our-network/
http://kauppakamari.fi/en/international/the-finncham-network/our-network/
http://www.kuopiochamber.fi/
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