
Kotikansainvälisyyden hyvä käytäntö 

 

Käytännön nimi Kulttuuriohjelman organisointi Suomeen saapuville opiskelijoille 

Kohderyhmät/osallistujat Suomeen saapuvat ulkomaalaiset opiskelijat sekä oppilaitoksen 
opiskelijat. 

Tavoitteet FinKoEdu-verkosto on luonut toimintamallin, jolla pystytään toteuttamaan 
opiskelijakeskeisesti kulttuuriohjelmaa Suomeen saapuville opiskelijoille. 
Toimintamalli oli verkostossa ensimmäistä kertaa käytössä vuonna 2019. 
Olemme verkostossa hyödyntäneet opiskelijoita ohjelman 
järjestämisessä, sillä se on resurssitehokasta ja tarjoaa opiskelijoille 
mahdollisuuden ammatillisen ja kansainvälisen osaamisen kehittämiseen. 
Toimintamalli lisää myös verkoston ja oppilaitosten 
kotikansainvälisyystoimintaa.  

Hyvän käytännön kuvaus: 

• toiminnan kuvaus 

Alussa on huolellisesti tiedusteltava verkoston oppilaitoksista, löytyykö 
opiskelijoita, jotka ovat motivoituneita suunnittelemaan ja toteuttamaan 
kulttuuriohjelmaa ulkomaalaisille opiskelijoille. Suosittelemme kysymään 
erityisesti opiskelijoita matkailualalta, tutoreiden joukosta, osuuskunnasta 
tai NY-yrityksien joukosta. 

Kun opiskelijat ovat löytyneet, heidän kanssaan on hyvä pitää 
suunnittelukokous. Kokouksen jälkeen opiskelijat tarkentavat 
suunnitelmia, selvittävät kulttuuriohjelman toteuttamiseen vaadittavat 
käytännön asiat sekä tekevät aikataulun ja budjetin. Opiskelijoille voi 
antaa myös tehtäväksi vastata käytännön ongelmista, joita ulkomaalaiset 
opiskelijat voisivat kohdata Suomessa (esim. liikkuminen). Lisäksi 
opiskelijoiden tehtävänantoon on hyvä lisätä valokuvien ottaminen ja 
kuvauslupien hankkiminen, jotta kuvia voidaan julkaista eri kanavissa.  

Ketkä osallistuvat 
suunnitteluun, toteutukseen 
ja arviointiin? 

Suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin tarvitaan yhteyshenkilö 
oppilaitoksen henkilöstön joukosta (esim. kv-koordinaattori), joka tietää 
saapuvien opiskelijoiden tilanteen ja odotukset kulttuuriohjelmalle. Lisäksi 
opettaja on opintojen suorittamisen näkökulmasta merkittävä linkki 
opiskelijan suuntaan. Opettajan tuki on myös tärkeää mahdollisissa 
ongelmatilanteissa.  

Resurssit (aika, 
kustannukset, muut resurssit 
kuten viestintä jne.) 

Valittujen opiskelijoiden tulee tehdä myös budjetti kulttuuriohjelmaa 
varten, ja se sisältää myös opiskelijoiden tuntipalkkakulut. Yksinkertaisinta 
on, että oppilaitoksen yhteyshenkilö siirtää hyväksytyn summan 
opiskelijoille, jotka toimittavat kuitit budjetin käytöstä jälkeen päin. 
Ajankäyttö vaihtelee riippuen toteutuksen laajuudesta.  

Miten opettajat ja opiskelijat 
motivoidaan mukaan? 

Ammatillisen osaamisen kehittäminen (mm. asiakaspalvelu, viestintä, 
taloussuunnittelu), toiminnan opinnollistaminen osaksi opintoja, 
tutustuminen ulkomaalaisiin opiskelijoihin, kieli- ja kulttuuriosaamisen 
kehittäminen, taloudellinen hyöty, työelämätaidot. 

Miten toiminnan 
onnistumista mitataan? 

Laadullista palautetta on hyvä kerätä sekä ulkomaalaisilta opiskelijoilta 
että kulttuuriohjelman toteuttaneilta opiskelijoilta. 

Miten kotikansainvälisyyden 
käytäntö on opinnollistettu 
tai tunnustettu tutkintoon? 

Saavutettu osaaminen voidaan opinnollistaa opiskelijoiden tutkintoon, 
esimerkiksi osana matkailualan tutkintoa tai tutor-, osuuskunta-, NY-
yritys- tai kansainvälisyystoimintana. Lisäksi opiskelijat saavat 
monipuolisia oppimiskokemuksia ohjelman organisoimisesta 



ulkomaalaisille vieraille. Nämä kokemukset voivat olla jatkossa 
työelämässä hyödyllisiä. 

Lisätietoja (esim. linkki 
materiaaliin, kokemukseen 
tai raporttiin) 

https://finvet.fi/fi/finkoedu/ajankohtaista/570-kulttuuriohjelman-
jaerjestaeminen-verkoston-hyvae-kaeytaentoe 
 

Oppilaitos FinKoEdu-verkoston oppilaitokset 
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