Tallinnan
teknillisen
yliopiston
kansainvälisiä
opiskelijoita.

Tallinna voittamassa suomalaisten
jatko-opiskelijoiden sydämet
Suomalaisopiskelijat ovat
viime vuosien aikana löytäneet Ruotsin ja Englannin
ohella uuden opiskelupaikan
lähinaapurimme Viron. Tällä hetkellä Virossa opiskelee
924 suomalaisopiskelijaa ja
viimeisen kolmen vuoden
aikana on Virossa opiskelevien suomalaisten määrä
kasvanut noin 50 prosenttia.
Viro on muuttunut suosituksi
myös muiden kuin suomalaisten
keskuudessa, ja Viron korkeakoulumarkkinat ovatkin viimeisen
viiden vuoden aikana käyneet läpi
suuria muutoksia.
Paikalliset valtiolliset ja yksityiset korkeakoulut tarjoavat
kandidaatti- ja maisteriopintoihin
noin 100 erilaista englanninkielis-

tä opintosuunnitelmaa, jotka ovat
kansainvälisesti tunnustettuja ja
jotka saavat osakseen aina vain
enemmän kiinnostusta.
Aina kansainvälisemmäksi
muuttuva koulutussektori on
houkutellut opiskelijoita yli sadasta valtiosta ja ulkomaisten
opiskelijoiden joka vuosi kasvava
määrä on todisteena koulutuksen
nousevasta laadusta.
Tukeaan tarjoaa Viron valtio,
joka on luonut koulujen tueksi
yhteisen markkinointiverkoston
Study in Estonia.
Yhdeksi suomalaisten ja muiden ulkomaisten opiskelijoiden
määrän nousun syyksi on yhä
enemmän yrittäjyyttä suosiva
yhteiskunta ja liikesektori, joka
tarjoaa myös aloitteleville opiskelijoille mahdollisuuden kokeilla
taitojaan omassa yrityksessä sekä
yhdistää opinnot ja työ.

Yli 30 prosenttia suomalaisopiskelijoista on valinnut opiskelupaikakseen Viron kansainvälisimmän
yliopiston Tallinnan teknillisen
yliopiston (Tallinn Tech), joka on
tunnettu suurista innovaatioistaan
ja tuestaan start-up -yritysten kehittämisessä.
Virolaisyliopistot tarjoavat
useita suosittuja kandidaattitason
opintosuunnitelmia juuri suomalaisopiskelijoille (talous, oikeus,
kansainväliset suhteet).
Suomalaiset kokevat Viron pohjoismaisen ilmapiirin ja omaa kieltään muistuttavan kielen ansiosta
vähemmän kulttuurin vierautta ja
sopeutuvat muita nopeammin.
Englanninkielinen opintosuunnitelma ei kuitenkaan velvoita
ketään opiskelemaan viroa, vaan
sitä opiskellaan yleensä vapaaehtoisesti ja henkilökohtaisesta
kiinnostuksesta.

TALLINNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO (TALLINN TECH):
– Kansainvälisin ja innovatiivisin yliopiston Virossa
– Kompakti ja moderni kampus
– 1000 ulkomaista opiskelijaa yli 75 valtiosta
– Yli 300 suomalaisopiskelijaa
– Aktiivinen yhteistyö TSOJ:n kanssa (Tallinnan Suomalaiset Opiskelijat ry)
– Edustus Silicon Valleyssä (USA)
– Aktiivinen ja viihtyisä opiskelijaelämä
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Suomalaisopiskelijat ovat tyytyväisiä myös opiskelupaikkakuntansa sijaintiin vain 2 tunnin
laivamatka Helsingistä antaa
mahdollisuuden käydä kotona
tarpeeksi usein, mutta silti samalla
tilaisuuden asua ulkomailla.
Opiskelijat kehuvat myös yliopistojen moderneja tiloja ja
kansainvälistä kokemusta. Tyytyväisiä ollaan myös hakuprosessin
nopeuteen ja opiskelijoiden tukipalveluihin.
“Tallinnan teknillisessä yliopistossa opiskelu on minusta ollut
erittäin hauskaa sekä haastavaa.
Koulurakennus on moderni ja
hieno, opetuksen taso on korkeaa
sekä haastavaa. Opiskelemme
englanniksi, joten muiden opiskeluiden lomassa myös englannin
tuntemukseni on kasvanut aivan
mielettömästi näiden 2 vuoden
aikana, jotka olen opiskellut Tallinnassa. Tallinnan teknillisessä
yliopistossa kaikki asiat toimivat
erittäin hyvin, olen saanut nopeasti apua kaikkiin ongelmiini yliopiston opinto-ohjaajilta, opettajilta sekä muulta henkilökunnalta.
Hakuprosessi oli mielestäni selkeä
ja yliopistolta oltiinkin yhteydessä

jo nopeasti hakemisen jälkeen.
Minulle Tallinnan teknillinen yliopisto on tarjonnut erittäin hyvät
edellytykset opiskeluun ja olen
enemmän kuin tyytyväinen opiskeluuni juuri tässä koulussa.”
Jiri Lindström
Eduksi ovat varmasti myös Kelan
suomalaisopiskelijoille myöntämä
kuukausittainen opintotuki ja
Viron matalat asumis- ja elämiskulut.
Ulkomailla asumisen ei opintojen aikana tarvitse rajoittua vain
Viroon kaikilla Viron ulkomaisilla opiskelijoilla on yhtäläinen
mahdollisuus virolaisten kanssa
viettää lukukausi tai vuosi jossain
Aasian, Euroopan tai Amerikan
yhteistyöyliopistossa.
Monet jatko-opiskelijat palaavat opintojen jälkeen Suomeen
töihin tai jatkamaan valitsemaansa
opiskelualaa kotimaassaan.
Monet kuitenkin jatkavat maisteriopintojaan Virossa tai kauempanakin kuten Amerikassa, LänsiEuroopassa tai Kiinassa.
Menestyksekkäimmät tekevät
uraa maailman kymmenessä huippukorkeakoulussa. Yksi esimerkki

tällaisista suomalaisopiskelijoista
on Markku Räsänen.:
“Opiskelin Tallinnan teknillisessä
yliopistossa vuosina 20062009 oikeustiedettä. Valitsin Tallinn Tech
oikeusinstituutin (Tallinn Law
School), koska sillä oli kansainvälinen lähestymistapa oikeustieteen
opetukseen sekä oppilaitoksen
kansainvälisen opiskeluympäristön vuoksi. Ollessani nyt Stanfordin yliopiston maisteriohjelmassa
ja omatessani jo työkokemusta
kansainvälisistä lakitoimistoista
ja johtavien teknologiayritysten sisäisiltä juridisilta osastoilta, voin
rohkeasti väittää, että minulla ei
olisi monia näistä mahdollisuuksista, jos en olisi opiskellut juuri
Tallinnan teknillisen yliopiston
oikeusinstituutissa (Tallinn Law
School). Erittäin tärkeää minulle
on se, että yliopisto opetti minut
ajattelemaan asioita kotimaani
kontekstin ulkopuolella.”
Merili Reismann
Tallinnan Teknillinen Yliopisto

200 tarinaa ammateista ja työtehtävistä
MyTechissa voi oppilaiden kanssa
tehdä aikajanoja heidän tulevaisuuden työpäivistään. DesignMyJob -sovelluksen avulla koululaiset pääsevät “kuvittelemaan”
itselleen työpäiviä erilaisissa
toiveammateissa.
Teknologiateollisuuden uuden
MyTech.ﬁ-verkkopalvelun ydinsisältöä ovat yritysten nuorten
osaajien tarinat. Nuoret kertovat
omasta ammatistaan ja osaamisestaan - tiedoista ja taidoista, joita
työssä tarvitaan.
Mytech.fi-palvelu on tehty
vahvistamaan koululaisten ja
opiskelijoiden työelämätuntemusta. Palvelu on monipuolinen
työväline myös opinto-ohjaajille.
Se auttaa havainnollistamaan

teknologiateollisuuden erilaisia
työtehtäviä ja niissä tarvittavaa
osaamista tietoa, jota nuoret tarvitsevat valintojen tueksi.
Nuoret ammattilaiset kertovat
omasta osaamisestaan, työtehtävistään ja työyhteisöstään sekä
siitä, mikä heitä työssä erityisesti
kiinnostaa. Tarinat ovat MyTechissa videoina, tekstinä ja kuvina. Nuorten osaajien opintojen
ja työelämän alkuvaiheita sekä
työpäivien sisältöä ja kulkua kuvataan myös aikajanoilla.
Teknologiateollisuuden yritykset ovat pitkään tehneet yhteistyötä koulujen kanssa. Uutta
vetovoimaohjelmaamme, Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma nuorille, tehtäessä

yritykset kaipasivat erityisesti
suoraa kontaktia nuoriin; tietoa ja
kokemuksia siitä, minkälaisia teknologiateollisuuden työympäristöt
ja työt ovat.
Teknologiateollisuuden yritysten innostus osallistua MyTech.ﬁpalvelun toteuttamiseen ja sisällön
tuottamiseen kertoo yritysten sitoutumisesta nuorten työelämätietojen ja -taitojen vahvistamiseen.
MyTechin 200 tarinaa osoittavat,
että yrityksissä ollaan ylpeitä
osaajista ja osaamisesta.
Pirkko Pitkäpaasi ja
Birgitta Ruuti
Teknologiateollisuus ry
etunimi.sukunimi@
teknologiateollisuus.ﬁ
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