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VERKOSTO- 
TOIMINNAN   
TULOKSIA

TUTKINNON OSA

Verkostohankkeissa on laadittu tutkinnon osia, jotka 
ovat kaikkien suomalaisten oppilaitosten käytettävissä. 

Vastuullisena  
kansalaisena maailmalla

Tutkinnon osan on laatinut Kehitysyhteistyön, 
vapaaehtoistyön ja globaalikasvatuksen 
KEVA-verkosto. Tutkinnon osa mahdollistaa 
Maailmankansalaisuusopintojen suorittamisen. 

 ■ Tutkinnon osan tehtävät ovat Moodlessa ja 
kattavat muun muassa seuraavat sisältöalueet: 
terveysturvallisuus, globaalikasvatus, 
vapaaehtoistyö. 

 ■ Tutkinnon osa sisältää näytön. 

 ■ Jakson voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla. 

 ■ Kotimaan työelämässä oppiminen tehdään 
kolmannen sektorin paikoissa, kuten 
työpajoissa, Suomen Punaisessa Ristissä ja 
Fidassa.  

Oman alan  
kansainväliseksi osaajaksi

 ■ Useilla koulutuksenjärjestäjillä on oma 
kansainväliseen toimintaan soveltuva 
paikallisesti tarjottava tutkinnon osa:

 ■ Moodlessa olevat tehtävät ohjaavat tutkinnon 
osan etenemisessä. 

 ■ Voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla ja 
sisältää näytön. 

 ■ Globaalin toimijuuden koontihanke 
Responsible Global Agents koostaa yhdessä 
Opetushallituksen kanssa kansainväliseen 
toimintaan soveltuvaa tutkinnon osaa. Se tulee 
olemaan valinnainen ammatillinen tutkinnon 
osa kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa.

Perinteinen kiinalainen  
hoitaminen

Kam’oon China -verkosto suunnitteli valinnai-
sen tutkinnon osan yhteistyössä kiinalaisen 
kumppanin Shanghai University of Medicine 
and Health Sciencen asiantuntijoiden kanssa. 
Tutkinnon osa sisältää teoriaopetusta perintei-
sestä kiinalaisesta lääketieteestä sekä erityisesti 
yrttilääkinnästä, akupunktiosta ja tuina-hieron-
nasta.
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Venäjä-polku

Venäjä-verkoston (Akkuna) koostama 15 osaa-
mispisteen laajuinen tutkinnon osa, joka muo-
dostuu seuraavista osa-alueista

 ■ Venäjän kielen opinnot: kirjaimet, perusfraasit, 
viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa 
toimiminen

 ■ Toimintaympäristöön orientaatio: 
osallistuminen polkuviikolle Venäjällä 

 ■ Työskentely kohdealueen 
toimintaympäristössä

Hyvinvointiteknologia  
hyvinvoinnin edistämisessä

 ■ Japani-verkoston hyvinvointiteknologian 
työryhmä kehitti yhteistyössä suomalaisten 
ja japanilaisten kumppaneiden kanssa 
hyvinvointiteknologian tutkinnon osan. 
Tutkinnon osa on nykyisin sosiaali- ja 
terveysalan perustutkinnon valinnainen 
tutkinnon osa.

OPINTOPOLKU

Koulutuksenjärjestäjät voivat sisällyttää kansainvälis-
ten verkostojen opiskelijaliikkuvuuksien yhteydessä 
suoritettuja opintoja tutkintoihin tai kansainväliseen 
opintopolkuun.

Japani-verkosto tarjoaa verkoston opiskelijoille 
Japani-polun. Digiportfolio toimii tunnistami-
sen ja tunnustamisen välineenä. 
 
Hakuvaihe

 ■ Osaamisesta kertovan digiportfolion 
työstäminen

Osallistujien valinta 
 ■ Verkkohaastattelut 

Valmistautuminen 

 ■ Osallistuminen verkoston verkkovalmennuksiin 

 ■ Japanin kielen opiskelu kielikurssilla

 ■ Alakohtaisten tai yrityskohtaisten 
ennakkotehtävien teko

 ■ Työjakson suunnittelu 

 ■ Osallistuminen japanilaisvieraiden 
vastaanottamiseen, ohjaukseen ja ohjelmaan 
Suomessa  

Työjakso Japanissa 
 ■ Kestoltaan 2–3 kuukautta

 ■ Blogin kirjoittaminen osana digiportfoliota 

 ■ Mahdollinen näyttö 

Arviointi
 ■ Raportointi

 ■ Blogin julkaiseminen digiportfoliossa

 ■ Työjaksolta kertyneen osaamisen 
tunnistaminen ja tunnustaminen asiakirjojen, 
saadun palautteen ja digiportfolion perusteella.

 ■ Palautteen antaminen

 ■ Kokemusten jakaminen

 ■ Osallistuminen Hanako-seminaariin  

 ■ Kokemuksista kertominen eri yhteyksissä, 
esimerkiksi omalla koulutusalalla, Hanako-
seminaarissa, teemapäivillä

 ■ Seuraaville liikkuvuusjaksoille osallistuvien 
opiskelijoiden innostaminen, ohjaaminen ja 
osallistuminen verkkovalmennukseen.

Lisätietoa opetushallituksen 
tuella rahoitettujen globaalien 

verkostojen toiminnasta ja  
tavoitteista löytyy 

Finvet.fi -sivustolta. 
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