
Mr. Mika Saarinen is a Counsellor of Education and Head of Section at the Finnish National 
Agency for Education EDUFI with specific responsibility of providing internationalisation services 
for the vocational education and training sector, including running the Erasmus+ programme.  
 
Mika has worked within VET and for the EU-programmes for some twenty years in different 
organisations, roles and positions. He has participated, both nationally and globally, in 
conducting research and surveys, writing guides and manuals, setting up digital environments as 
well as lecturing widely within the field of VET and international cooperation. Mika also is a 
member of a number of working groups and committees both national and at EU-level on these 
topics. 
 
Most recently Mika’s interest has been towards the strategic planning of VET and 
internationalisation, quality assurance issues, the skills and competences gained through 
international experiences and more broadly the impact of learning mobility and the EU 
programmes on VET and working life. Mika has a master’s degree from the University of Helsinki 
within theoretical philosophy and he also has done further studies in international politics and 
adult education. 
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Henkilötiedot 

 

Nimi: Mika Saarinen 

Syntymäaika 21.2.1973 

Sukupuoli: Mies 

Osoite: Porvoonkatu 29 A 

Postinumero: 00510 

Paikkakunta: Helsinki 

Sähköpostiosoite: mika.saarinen@oph.fi 

Puhelin: +358407074714 

Matkapuhelin: +358407074714 
 

Työkokemus 

Nimi Ajanjakso Työnantaja Työaikamuoto Työaika 

Opetusneuvos, ryhmän vastaava 1.1.2017- Opetushallitus Virastotyöaika 100,00 % 

Työtehtävät 
Ammatillisen koulutuksen ryhmän johtaminen, eli edellisiin tehtäviin nähden vastuissa jatkuvuutta, mutta organisaatiomuutoksen 

(Opetushallituksen ja CIMOn yhdistyminen) myötä uusi yksikkörakenne ja titteli. 

Yksikön päällikkö 1.10.2009 – 

31.12.2016 
Kansainvälisen liikkuvuuden ja 

yhteistyön keskus CIMO 
Virastotyöaika 100,00 % 

Työtehtävät 
Ammatillisen koulutuksen yksikön johtaminen, eli edellisiin tehtäviin nähden vastuissa jatkuvuutta, mutta organisaatiomuutoksen myötä uusi 

yksikkörakenne ja titteli. 

Ryhmäesimies 1.1.2007 - 30.9.2009 Kansainvälisen liikkuvuuden ja 

yhteistyön keskus CIMO 
Virastotyöaika 100,00 % 

Työtehtävät 
Ammatillisen koulutuksen ryhmän johtaminen vastuu mm. EU:n Leonardo-ohjelmasta ja vuodesta 2017 eteenpäin Erasmus+-ohjelmasta, 

ECVET Expert toiminnosta sekä yhteydet Opetus- ja kulttuuriministeriöön, EU komissioon ja muihin kansallisiin toimistoihin. Painotus työssä 

vuodesta 2007 eteenpäin vahvasti ammatillisen peruskoulutuksen ohjelmissa ja toiminnoissa, erityisvastuuna ammatillisen koulutuksen 

strateginen kansainvälistäminen ja opiskelijaliikkuvuuden lisääminen ja esim. kansallisen tilastoinnin edistäminen. 

Tulosalueenpäällikkö (sijaisuus) 1.11.2006 - 

31.12.2006 
Kansainvälisen liikkuvuuden ja 

yhteistyön keskus CIMO 
Virastotyöaika 100,00 % 

Työtehtävät 
EU:n Leonardo-ohjelman kansallisen toimiston päällikkö, eli CIMOn Leonardo-kehittämishankeyksikön ja Leonardo-liikkuvuusyksikön 

muodostaman tulosalueen johtamisvastuu (määräaikainen sijaisuus). 

Vastaava asiantuntija 1.1.2006 - 31.10.2006 Kansainvälisen liikkuvuuden ja 

yhteistyön keskus CIMO 
Virastotyöaika 100,00 % 

Työtehtävät 
EU:n Leonardo-ohjelman kehittämishanketiimin vetovastuu. Hankkeiden hallinnosta vastuu ja erityisesti hankkeiden tulosten ja vaikuttavuuden 

edistämistä. 

Asiantuntija 1.8.2004 - 31.12.2005 Kansainvälisen liikkuvuuden ja 

yhteistyön keskus CIMO 
Virastotyöaika 100,00 % 

Työtehtävät 
Opetushallituksen Leonardo-keskus, omat tehtävät ml. siirrettiin CIMOon. Tehtävät säilyivät pitkälti samana kun ennen.  

Asiantuntija 1.7.2001 - 31.7.2004 Opetushallitus Virastotyöaika 100,00 % 

Työtehtävät 
Vastuu EU:n Leonardo-ohjelman hankehallinnosta painottuen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kv-kehittämishankkeisiin, Koulutuksia, 

seminaareja, vaikuttavuustyötä, e-learning asioita sekä ohjelman tietokannat. Työssä vahvasti myös läsnä hankeoppaiden ja -työkalujen 

laatiminen, kouluttaminen ja seminaarien järjestäminen sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. 



Curriculum Vitae       11/2017 

Sivu 2 

Projektisihteeri 1.4.1999 - 30.6.2001 Opetushallitus Virastotyöaika 100,00 % 

Työtehtävät 
Selvitystöitä, tietokantojen- ja web-sivujen kehittämistä sekä kansallisesti että EU-tasolla, avustavia projektihallinnon tehtäviä Opetushallituksen 

Leonardo-keskuksessa. Yliopisto-opintojen ohella. 

Projektisihteeri 1.1.1997 - 31.3.1999 Opetushallitus Osa-aikainen 50,00 % 

Työtehtävät 
Selvitys- ja tutkimustehtäviä, tietokantojen kehittämistä ja ylläpitoa, web-sivujen kehittämistä ja ylläpitoa ja avustavia projektihallinnon tehtäviä 

Opetushallituksen Leonardo-keskuksessa. Yliopisto-opintojen ohella. 

Koulutukset 

Yleissivistävä koulutus 

Korkein 

koulutus 
Koulutus Taso Koulutusala Ajanjakso Oppilaitos Tutkinto 

suoritettu 

Ei International 

Baccalaureate (IB-lukion 

päästötodistus) 

3 Keskiaste 

(ylioppilas- ja 

ammatillinen tutkinto) 

0 Yleissivistävä 

koulutus 
 - 

21.7.1992 
Lester B. Pearson College 

of the Pacific, Victoria, BC, 

Kanada 

Kyllä 

Kuvaus: 

Ei Avgångsbetyg från 

grundskolan 
2 Ylempi perusaste 

(peruskoulu, 

keskikoulu) 

0 Yleissivistävä 

koulutus 
 - 

31.5.1989 
Dragsfjärds högstadieskola Kyllä 

Kuvaus: 

Tutkinnot 

Korkein 

koulutus 
Koulutus Taso Koulutusala Ajanjakso Oppilaitos Tutkinto 

suoritettu 

Kyllä Filosofie 

magisterexamen 
7 Ylempi 

korkeakoulututkinto 
2 Humanistinen ja 

taidealan koulutus 
1.1.1995 - 

11.3.2003 
Helsingfors 

universitet/University of 

Helsinki 

Kyllä 

Kuvaus: 
Huvudämne filosofi (sv) med statslära, vuxenpedagogik och sociologi samt estetik som biämnen. 

Muu koulutus 

Korkein 

koulutus 
Koulutus Taso Koulutusala Ajanjakso Oppilaitos Tutkinto 

suoritettu 

Ei Johtamiskoulutuksia 9 Koulutusaste 

tuntematon 
9 Muu tai tuntematon 

koulutusala 
1.1.2008 - 

31.12.2015 
HAUS / Trainer's 

House / HUMAP jne. 
Ei 

Kuvaus: 
Erinäisiä johtamiskoulutuksia ja -valmennuksia osana CIMOn esimiestoimintojen kehittämistyötä. 

Kielitaito 

Kieli Suullinen Kirjallinen Ymmärtäminen 

* Suomi  Erinomainen  Erinomainen  Erinomainen  

* Ruotsi Erinomainen  Erinomainen  Erinomainen  

Englanti Erinomainen  Erinomainen  Erinomainen  

Saksa  Tyydyttävä Tyydyttävä Hyvä 
 

Äidinkieli: Ruotsi 




