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OPISKELIJA- JA
HENKILÖSTÖLIIKKUVUUS

EUROOPAN ULKOPUOLELLE
OPISKELIJA- JA ASIANTUNTIJALIIKKUVUUS GLOBAALEISSA
VERKOSTOISSA
Globaaleihin verkostohankkeisiin sisältyy opiskelijaja henkilöstöliikkuvuutta. Opiskelijoiden jaksot ovat
opiskelua oppilaitoksessa tai työelämässä oppimista
yrityksissä tai järjestöissä. Henkilöstö voi olla mukana
ohjaamassa opiskelijaryhmää, osallistua delegaatiomatkalle tai tehdä oman kehittämissuunnitelmansa
mukaisia tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin ja yrityksiin sekä tehdä työelämäjakson yrityksessä.
Liikkuvuusjakson tavoitteet suunnitellaan yhdessä

Esimerkki Venäjä-verkoston
liikkuvuusjaksoista
Venäjä-verkosto toteuttaa noin viikon mittaisia opintomatkoja venäläiseen oppilaitokseen
(ns. Venäjä-polkuviikko), työelämässä oppimisen jaksoja, asiantuntijavierailuja ja osallistuu
kilpailutoimintaan sekä paikan päällä että virtuaalisesti. Polkuviikoilla on aina mukana opettajia, joten alaikäisten on turvallista osallistua
matkalle. Työelämässä oppimisen jaksoja suunniteltaessa on muistettava, että Venäjällä koulutussopimuksen on toistaiseksi voinut tehdä
ainoastaan oppilaitoksen kanssa.

vastaanottavan organisaation kanssa. Suunnittelussa huomioidaan opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ja henkilöstön osalta
oppilaitoksen tai henkilön omat tavoitteet. Jakson

Esimerkki Thaimaa-verkoston
liikkuvuusjaksoista

toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista seurataan

Thaimaa-verkosto tekee yhteistyötä Suomen

oppilaitoksessa, tarvittaessa puututaan järjestelyihin.

suurlähetystön kanssa Bangkokissa. Useamman vuoden ajan suurlähetystössä on toteutet-

Liikkuvuusjaksolle osallistuvat raportoivat kokemuk-

tu Suomi-ruokaviikko. Viikon aikana verkoston

sistaan eri kanavia käyttäen, jolloin tieto jaetaan myös

kokki- ja tarjoilijaopiskelijat ovat suunnitelleet

niille, jotka eivät ole osallistuneet ulkomaanjaksolle.

ja toteuttaneet suurlähettilään tilaisuuksien

Opiskelijoiden liikkuvuusjaksolla hankkima osaaminen

menut sekä vastanneet ruoka-annosten tar-

tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi opintoja. Osallis-

joilusta suomalaisten opettajien ohjauksessa.

tujilta kerätään palautteet heti jakson jälkeen. Niiden

Suomi-ruokaviikon jälkeen opiskelijat ovat siirty-

perusteella kehitetään jaksojen ohjelmia ja sisältöjä se-

neet yrityksiin kahden viikon mittaiselle työelä-

kä niihin liittyvää kieli- ja kulttuurivalmennusta.

mäjaksolle.
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Erimerkki Kanada-verkoston
liikkuvuusjaksoista
Kanada-verkosto tekee yhteistyötä québeciläisen ravintola-alan oppilaitoksen kanssa. Verkosto
tekee vuosittain ryhmämatkan oppilaitokseen.
Vastaavasti oppilaitoksesta tulee kaksi opettajaa
joka vuosi kuukaudeksi Suomeen. He kiertävät
verkoston oppilaitoksissa ja tarjoavat kotikansainvälistymisen muodossa mahdollisuuden oppia québeciläistä keittiötä kotimaassa.

VALMISTAUTUMINEN
LIIKKUVUUSJAKSOLLE
Liikkuvuusjakson onnistumisen kannalta on tärkeää,
että opiskelijat ja henkilöstö saavat kattavan perehdytyksen ennen jaksoaan. Valmennuksen aikana tutustutaan kohdemaahan ja -kaupunkiin, kulttuuriin ja
kieleen sekä tehdään tarvittavat käytännön järjestelyt.
Liikkuvuusjaksolle valmentamiseen on monia eri keinoja kirjallisesta valmennusmateriaalista vertaisoppimiseen. Jaksolle valmentautuminen yhdessä muiden
mahdollisesti samaan aikaan lähtevien opiskelijoiden

HAKEUTUMINEN
LIIKKUVUUSJAKSOLLE
Osaamisen hankkiminen liikkuvuusjakson aikana
asettaa opiskelijoille enemmän vaatimuksia kuin kotimaassa oman opiskeluryhmän ja opettajan jatkuvan
ohjauksen parissa tapahtuva oppiminen.
Keskeisintä opiskelijavalintaa tehtäessä on selvittää
opiskelijan asenne opiskelua kohtaan sekä valmiudet
toimia vieraassa maassa ja kulttuurissa omatoimisesti
ja vastuullisesti.
Muita valintakriteereitä voivat olla:
● Riittävä englannin kielen taito ja rohkeus

ja henkilöstön jäsenten kanssa on tärkeä osa lähtijöiden ryhmäytymistä. Hyvin toteutettu ryhmäytyminen
puolestaan edesauttaa jakson onnistumista. Jaettu ilo
on moninkertainen ja tiukan paikan tullen tutun kaverin tuki nousee arvoon arvaamattomaan.
Jaksolle lähteville tulee järjestää aina minimissään perusvalmennus. Opiskelijoiden lähtövalmennus sisältyy
opintoihin. Hyvä valmentautuminen myös lisää liikkujan varmuutta toimia vieraassa toimintaympäristössä
ja kulttuurissa. Monipuolisuus valmennuksen toteutuksessa tukee erilaisia oppijoita; toinen oppii parhaiten kirjalliseen aineistoon perehtymällä, kun taas toiselle aikaisemmin jaksolla olleen opiskelijan jakama
matkakertomus voi olla toimivin tapa.

käyttää sitä
● Paikallisen kulttuurin ja etikettien ymmärrys
● Kohdemaan kielen alkeet
● Ikä
● Huolellisesti täytetty hakemus (portfolio, CV,
motivation letter, esittelyvideo)
● Yhdessä ohjaavan opettajan kanssa laaditut selkeät
tavoitteet työelämäjaksolle
● Opettajan suositus ja näkemys vaihdon tärkeydestä
tai tarpeellisuudesta sekä ammatillisesti että
kulttuurin (key competence) näkökulmasta
● Hyvä terveydentila
● Sitoutuminen matkan aikana yhteydenpitoon
kotimaassa olevan oppilaitoksen edustajan kanssa
● Sitoutuminen palautteenantoon jakson kulusta sen
aikana sekä raportointi jaksosta matkan jälkeen
● Sitoutuminen jakson jälkeen pyydettäessä
osallistumaan hankkeeseen liittyviin seminaareihin
tai muihin levitystoimiin

VALMENNUSTAVAT
Globaalit verkostot ovat kehittäneet monipuolista valmennusmateriaalia. Valmennus voi koostua:
● Kirjallisesta valmennusmateriaalista, esimerkiksi
ohje, jossa kerrotaan jaksolle lähteville opiskelijoille
kohdemaasta ja kulttuurista ulkomaisesta
työpaikasta / oppilaitoksesta, tulevien viikkojen
ohjelmasta, aikataulusta jne.
● Henkilökohtaisesta valmennuksesta
● Aikaisemmin jaksolla olleiden matkakertomuksiin
tutustumisesta
● Seminaareihin osallistumisesta
● Teemapäiviin osallistumisesta tai niiden
järjestämisestä
● Verkkovalmennuksesta
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Esimerkki Japani-verkoston
verkkovalmennuksesta

■ Tavoitteet ja osaamisen kuvaaminen täytyy
tehdä tarkasti, sillä japanilaiset suunnittelevat

Hanako -verkosto järjestää kaikille lähtijöille

ohjelman sen mukaan. Suunnitelmassa on

verkkovalmennuksen vähintään kahdesti vuo-

pysyttävä.

dessa. Valmennusmateriaali on verkoston
www-sivulla ja Finvet.fi-sivulla ja sieltä löytyy
esimerkiksi Japanissa vaihdossa olleiden opiskelijoiden keräämiä alakohtaisia sanalistoja.
Valmennuksen toteutuksesta vastaavat verkoston kansainvälisyyskoordinaattorit, ammatilliset ja kielten opettajat, kohdemaassa käyneet
opettajat ja opiskelijat, verkoston nimeämä kohdemaan vastuuhenkilö sekä mahdollisuuksien
mukaan vastaanottavan organisaation edustaja
esimerkiksi Skype- tai Teams -yhteyden kautta.
Valmennus koostuu kahden tunnin yleisvalmennuksesta (muun muassa matkustaminen
ja japanilainen kulttuuri) sekä neljän tunnin
kielivalmennuksesta. Valmennukset ovat osallistavia, hakijat saavat kysyä ja pyytää esim. ala-

■ Ääneen sanottu ajatus tulkitaan
toteutettavaksi
■ Konservatiivinen ja hierarkkinen kulttuuri
■ Esimiehelle ei väitetä vastaan, vaikka hän olisi
väärässä.
■ Ensin pitää näyttää miten toimii, vasta sitten
saa oikeita tehtäviä.
■ Vapaa-aikana osallistutaan mielellään
työpaikan yhteistoimintaan. Pitää olla valmis
perumaan omat menot.
■ Tossujen käyttäminen (valmius ottaa kengät
pois, helposti laitettavat kengät, ehjät sukat,
WC-tossut)
■ Osakan aamumetrossa ‘naisten vaunu’
■ Töistä lähdetään vasta esimiehen jälkeen,
vaikka ’virallinen työaika’ on päättynyt.

kohtaista kielimateriaalia. Kaikki valmennukset

■ Ei sairastuta liikkuvuusjakson aikana.

nauhoitetaan ja uudet nauhoitukset päivitetään

■ Numero neljä tarkoittaa japaniksi myös

verkoston www-sivuille.

‘kuolemaa’ ja sen käyttöä vältetään.
Esimerkiksi monessa rakennuksessa ei ole
neljättä kerrosta

KULTTUURIVALMENNUS
Jotta kulttuurien välisiltä suuremmilta yhteentörmäyksiltä vältytään, on liikkuvuusjaksolle lähtevien
opiskelijoiden ja henkilöstön tutustuttava kohdemaan kulttuuriin ja tapoihin etukäteen. Kulttuurivalmennuksessa liikkuvuusjaksolle lähtevä oppii tunnistamaan ja tiedostamaan ajattelutapoja, jotka ovat
seurausta lähtijän ja vastaanottajan erilaisista kulttuuritaustoista. Lähtijä löytää keinoja toimia joustavasti
ja sopeutuvasti jaksonsa aikana paikallista kulttuuria
kunnioittaen ja ”maassa maan tavalla” -periaatetta
noudattaen.
Kulttuurin vaikutus ulottuu kaikkialle: arkeen, juhlaan,
työhön ja vapaa-aikaan. Globaalit verkostot ovat koostaneet Finvet.fi-sivustolle tietoa kohdemaiden kulttuurisista ominaispiirteistä hyödynnettäväksi kielija kulttuurivalmennuksessa.

■ Ulkonäkö on tärkeää: siistit vaatteet, tukka on
samavärinen kuin CV:n kuvassa, tatuoinnit
pidetään piilossa, koska ne tulkitaan mafian
tunnuksiksi. Tatuoituja ei päästetä julkiseen
saunaan / uimaan.
■ Eristetyt tupakointialueet; kadulla ei saa
tupakoida.
■ Junassa ja muilla julkisilla paikoilla ei saa
puhua puhelimeen – häiritsee toisia.
■ Koulussa luokissa kerätään puhelimet
opetuksen ajaksi pois.
■ Lahjojen ojentaminen ja kiittäminen
on tärkeää. Viedään siististi paketoituja
pikkulahjoja.
■ Paljon sääntöjä liittyen ruokailuun (puikot,
puikkojen asettelu, kupin pitäminen).
■ Teeseremoniat tärkeä osa kulttuuria ja niihin
liittyy paljon käyttäytymiseen liittyviä sääntöjä.
On hyvä perehtyä etukäteen teeseremoniaan
tapahtumana.

Esimerkki Japani-verkoston
kulttuurivalmennuksesta

■ Ei saa kieltäytyä suoraan. Vastauksen

■ Kumarrukset

■ Vaikea saada suoraa palautetta. Hymy ei

■ Hymy, pahoittelut

välttäminen voi tarkoittaa kieltäytymistä.
tarkoita, että kaikki meni hyvin.
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Esimerkki Venäjä-verkoston
kulttuurivalmennuksesta
■ Kohteliaisuus on tärkeää: miehet ottavat
hatun päästä sisätiloissa; naisille, vanhuksille,
raskaana oleville tarjotaan istumapaikkaa.
■ On oltava vieraanvarainen: viedään lahjoja,
kukkia, suklaata.
■ Suhteilla on merkitystä.
■ Hierarkia on tärkeä, esimerkiksi opettajaa
puhutellaan kunnioittavasti. Vanhemmille
ihmisille ei saa väittää vastaan. ‘Aikuinen’ saa
aina neuvoa nuorempaa kadulla tai kaupassa.
■ Keskusteluja leimaavia ovat avoimuus,
seurallisuus ja räiskyvät tunteet. Vieraille
puhutaan hyvinkin henkilökohtaisista asioista.
■ Aikakäsitys on joustavaa. Ohjelmat muuttuvat
nopeastikin.
■ Suurkaupungeissa on varattava tarpeeksi
aikaa liikkumiseen; metro on toimivin
liikkumismuoto Pietarissa ja Moskovassa.
■ Venäläiset arvostavat omaa kulttuuriaan ja
keskustelevat mielellään teatterista, musiikista,
kirjallisuudesta.
■ Isänmaallisuuden ihannointi näkyy esimerkiksi
siten, että kouluissa on toista maailmansotaa
esitteleviä vitriinejä tai näyttelyitä.

erityisruokavalioista paikalliselle kielelle. Selvitä,
onko reseptilääkkeiden ja hoitotarvikkeiden
osalta maahantuontisäädöksiä, kuten tarvitaanko
englanninkielinen todistus ja lääkärin leima. Selvitä
työskentelyä varten tarvittavat liittyvät todistukset,
esimerkiksi laboratoriotulokset, rikosrekisteriote.
https://www.rokote.fi/matkailijan-rokoteopas/
https://um.fi/terveys-ja-rokotukset
● Matkavaraukset: Kuka tekee varaukset? Milloin
matkat varataan?
● Majoitus: Selvitä, maksetaanko majoitus etukäteen
vai kohteessa, maksetaanko käteisellä, tarvitseeko
ottaa mukaan liinavaatteita ja pyyhettä.
● Turvallisuus: Tallenna puhelimeen tarpeelliset
osoitteet ja puhelinnumerot, kuten ICE (In a
Case of an Emergency), vastaanottavan tahon
yhteyshenkilöt, lähin suurlähetystö, ulkoministeriön
päivystysnumero Päivystys 24/7 - Ulkoministeriö
(um.fi); https://um.fi/kriisitilanteeseenvarautuminen-ulkomailla
● Tee ulkoministeriön matkustusilmoitus:
https://um.fi/matkustusilmoitus
● Tutustu kohteen turvallisuustilanteeseen:
https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o
● Tutustu oppilaitoksen ja verkoston varautumis- ja
kriisisuunnitelmaan
● Työvaatteet ja -kengät sekä suojavarusteet:
Selvitä, onko kohteessa pukeutumiskoodi,
tarvitaanko erityisiä työvaatteita.

KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYJEN
MUISTILISTA ENNEN MATKAA

● Pankkikortti, luottokortti, puhelin: Varmista,
että pankki- ja luottokortti toimii kohdemaassa.
Varaa mukaan käteistä. Tarkista, millaisia maksuja
matkapuhelimen käytöstä peritään ja että

Alle on koottu verkostojen kokemuksia asioista, jotka
tulee hoitaa ennen liikkuvuusjaksoa.
● Passi: Tarkista, kuinka pitkään kohdemaa vaatii
passin olevan voimassa matkan jälkeen. Ota kopiot
passista (yksi mukaan ja yksi jää kotiin).
https://www.poliisi.fi/passi
https://um.fi/passi
● Viisumi: Perehdy kohdemaan viisumisäädöksiin ja
hae viisumi ajoissa.
https://um.fi/viisumi-ja-oleskelulupa-suomen-

puhelimessasi ei ole maakohtaisia estoja.
● Kohdemaan erityispiirteet: Selvitä, esimerkiksi
miten kohdemaassa liikutaan ja mitä
matkakortteja tarvitaan, voiko hanavettä juoda,
tarvitaanko adapteria sähkölaitteisiin. Selvitä myös,
millainen sää kohteessa tulee olemaan ja varaa
soveltuvia vaatteita sen mukaan.
● Maahantulomuodollisuudet ja tarvittavat
dokumentit

kansalaiset
● Matkavakuutukset ja muut mahdolliset
vakuutukset: Tarkista, mitä oppilaitoksen vakuutus
kattaa.
https://um.fi/matkavakuutus
● Terveys: Tarkista, että rokotuksesi ovat voimassa.

RYHMÄLIIKKUVUUSJAKSON
TOTEUTTAMINEN
Kulloisenkin liikkuvuusjakson vastuuhenkilö kutsuu
koolle matkan suunnitteluryhmän. Osallistujat tutus-

Selvitä, mitä rokotuksia kohdemaahan suositellaan

tuvat toisiinsa ennen matkaa ja osallistuvat yhteiseen

otettavaksi tai mitä rokotusvaatimuksia

valmennukseen. Sekä opiskelijoille että asiantunti-

alallasi on. Käännä kuvaukset allergioista ja

joille järjestetään ennen ulkomaanjaksoa valmennus,
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jolloin käsitellään ulkomaanjaksoon liittyvät säännöt,
tavoitteet ja tehtävät. Opiskelijat allekirjoittavat oman
oppilaitoksensa sitoumuksen.
Vastuuhenkilö varmistaa järjestelyt tarkasti etukäteen. Kannattaa kuitenkin valmistautua siihen, että
muutoksia matkaohjelmaan on tehtävä sujuvuuden
ja onnistumisen varmistamiseksi.
Varmistettavia asioita ovat:
● Ohjelma ja siihen liittyvät tärkeät tapaamiset
● Seremoniat, lahjat

Esimerkkinä Japani-verkoston
delegaatiomatkojen toteuttaminen
Japani-verkosto on järjestänyt kahdenlaisia delegaatiomatkoja: tutustumisdelegaatiomatkoja
ja seminaari- ja koulutusmatkoja.
Tutustumisdelegaatiomatkojen

tavoitteena

on löytää yhteistyökumppaneita. Verkosto järjesti näitä toiminnan alussa vuonna 2010 ja
hieman myöhemmin etsiessään kumppaneita
alakohtaisiin työryhmiin, esimerkiksi auto- ja
moottoriurheiluun.

● Aikataulut

Verkosto on osallistunut seminaari- ja koulu-

● Tehtävänjako ja vastuualueet

tusmatkoille japanilaisen kumppanin kutsu-

● Yhteyshenkilöt vastaanottavassa maassa
● Liikkuminen ryhmänä kohdemaassa
● Maksujen vastuut ja maksajat sekä maksamiseen
liittyvät käytännöt kohdemaassa.
● Mahdolliset tarkat säännöt liittyen
käyttäytymiseen, pukeutumiseen,
kuvaamiseen yms.
● Turvaohjeet ja yhteystiedot

mana. Esimerkkejä tällaisista matkoista ovat
■ Hyvinvointiteknologian työryhmän
opintomatka Osakaan. Ohjelmaan sisältyi
3-päiväinen harjoittelu eri työpaikoissa,
workshopin järjestäminen ja osallistuminen
japanilaisten järjestämään seminaariin
■ Ravintola-alan työryhmän koulutusmatka
Sapporoon, jonka aikana osallistuttiin kolmena
päivänä demonstraatioihin japanilaisessa
oppilaitoksessa.

Matkan jälkeen vastuuhenkilö kerää osallistujilta palautteen, käy palautekeskustelun vastaanottavan ta-

Verkoston toimintaperiaatteena on vertaisop-

hon kanssa ja toimittaa osallistujien matkakertomuk-

piminen. Delegaatioryhmään kuuluu aina joku

set arkistoitavaksi. Kukin matkalle osallistunut asian-

kokeneempi työryhmän edustaja, joka jo tietää

tuntija huolehtii, että kokemuksista ja uusista ideoista

ja tuntee japanilaisen kohteen, sekä verkoston

tiedotetaan oman oppilaitoksen sisällä ja ulkopuolisil-

uusien kumppaniorganisaatioiden tai vanhojen

le sidosryhmille.

kumppaneiden uusi edustaja. Delegaatiomatka
on turvallinen ja tehokkain tapa päästä mukaan
aktiiviseen Japani-verkoston toimintaan.

VIRALLISET
DELEGAATIOMATKAT

Ohjelman suunnittelu
Delegaatiomatkojen järjestäminen on tärkeää

Delegaatiomatkojen tarkoituksena on yhteystyömuo-

japanilaiseen kulttuuriin liittyen sekä pitkäjän-

tojen kehittäminen ja hyvien suhteiden luominen. De-

teisen yhteistyön ja luottamuksen rakentami-

legaatiomatkalle voi osallistua oppilaitoksen johtoa,

sen kannalta. Delegaatiomatkan järjestäminen

päättäjiä, työelämän ja järjestöjen edustajia sekä usein

on pitkä prosessi. Ohjelman suunnittelu perus-

myös Opetushallituksen eli rahoittajan edustaja. Ryh-

tuu delegaatiomatkan tavoitteisiin. Verkoston

mäkoko on hyvä pitää pienenä.

koordinaattori lähettää tavoitteet mahdolliselle
kumppanille, ja delegaatiomatkan sisältö, aika-

Delegaatiomatkoja järjestetään harkiten, hankkeen

taulu ja tutustumiskohteet suunnitellaan yh-

työsuunnitelman mukaan. Jokaisella osallistujalla on

dessä. Japanilaisen toimintakulttuurin mukaan

matkan aikana oma roolinsa. Matkan tarkemmat ta-

Japani-verkoston koordinaattori on yhteydessä

voitteet suunnitellaan yhdessä, ja ne perustuvat hank-

japanilaisiin kumppaneihin ja välittää tiedot ala-

keen päätavoitteisiin. Lähtijöiden kanssa sovitaan

kohtaisille työryhmille. Matkalle palkataan tar-

matkan käytännön järjestelyistä ja vastuunjaosta. Etu-

vittaessa mukaan japanin kielen tulkki. Ohjelma

käteen myös päätetään, miten matkan jälkeen tulok-

pitää olla suunniteltu japanilaisen periaatteen

set jaetaan ja jalkautetaan ja miten matkalta saatuja

mukaan aukottomasti eikä sitä enää matkan ai-

palautteita voidaan hyödyntää.

kana muuteta.
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Delegaatiomatkan järjestäminen
Japanilaisten

kumppanien

kanssa

Valmennusta delegaatiomatkalle
sovitaan

osallistuville

matkan ajankohdasta noin 6–12 kk aikaisemmin.

Kaikki delegaatioryhmään kuuluvat osallistuvat

Delegaatioryhmän kokoaminen sekä matkalle

verkkovalmennukseen. Tarvittaessa järjestetään

valmistautuminen vie vähintään 2–3 kuukautta.

valmennuksia myös eri organisaatioissa paikan

Kun verkostossa on päätetty delegaatiomatkan

päällä tai HANAKO-seminaarien yhteydessä.

tavoitteista, ohjelmasta ja ryhmän koosta, verkoston koordinaattori ja alakohtaisen työryh-

Verkoston www-sivuilla ja TEAMSissä on run-

män edustaja valitsevat osallistujat ja päättävät

saasti valmennusmateriaalia.

heidän rooleista. Ryhmän kokoon vaikuttavat
muun muassa taloudelliset resurssit, käytännön

Tapoja jakaa matkan tuloksia

järjestelyt esimerkiksi liikkuminen Japanissa ju-

Delegaatiomatkaan osallistumisen edellytyk-

nalla tai montako vierasta japanilaiset pystyvät

senä on matkan tuloksien raportoiminen, pa-

vastaanottamaan.

delegaatioryh-

lautteen antaminen, tuloksien levittäminen ja

mään kuuluu 5–15 henkilöä. Ryhmässä pitää

jatkokehittäminen. Tavoitteena on uusien opis-

olla ryhmänjohtaja, joka edustaa delegaatiota.

kelijoiden ja asiantuntijoiden innostaminen Ja-

Tavallisesti

Japanissa ryhmän edustaja asioi, ei koko ryhmä.

pani-yhteistyöhön.

Usein Japanissa edellytetään verkoston koordi-

■ Blogit ja muu sosiaalinen media.

naattorin osallistumista.

■ Artikkelit.

Osallistujien roolit:
■ Koordinaattori vastaa kokonaisohjelmasta,
kommunikaatiosta, varauksista, maksaa paikan
päällä verkoston yhteiset laskut.

■ Osallistuminen HANAKO-seminaareihin.
■ Levittäminen omassa organisaatiossa
opiskelijoille ja henkilöstölle.
■ Levittäminen sidosryhmille.

■ Alakohtainen asiantuntija esittelee
työryhmän tavoitteita, materiaalia, jakaa

Delegaatiomatkojen tuloksia

rooleja alakohtaisessa työryhmässä, kokoaa

Delegaatiomatkojen tuloksena HANAKO-ver-

delegaatiomatkan tulokset.

kostolla on toimiva yhteistyöverkosto sosiaali- ja

■ Raportointivastaava kirjoittaa blogia. Lisäksi
jokaisella ryhmän jäsenellä on oma etukäteen
suunniteltu päivä tai kohde, josta hän kirjoittaa.
■ Tulkki tarvittaessa.
■ ‘Lahjavastaava’ kokoaa lahjalistan.
Tavallisesti kaikki ryhmän jäsenet valmistautuvat esittelemään organisaationsa ja esiintymään

terveys-, ravintola-, viherrakentamisen, peli ja
IT- sekä puuartesaanialalla. Vaihdot autoalalla
käynnistymässä.
Delegaatiomatkojen tuloksena on kehitetty esimerkiksi seuraavat kurssimateriaalit:
■ Hyvä mieli – parempi terveys -verkkokurssi
■ Muistot tarinoina -kurssi

ohjelman mukaan seminaarissa tai workshopis-

■ Hyvinvointiteknologian osatutkinto

sa ja pitämään kiitospuheita.

■ LEAN-laatujärjestelmä
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