
Kotikansainvälisyyden hyvä käytäntö / Japani-verkosto 

 

Käytännön nimi HANAKO-seminaarit 

Kohderyhmät/osallistujat opiskelijat, opettajat, alueen yrittäjät 
Tavoitteet - verkostoituminen (oman alan) suomalaispartnereiden kanssa 

- verkostoituminen alueen yrittäjien kanssa 
- tutustuminen verkoston ammatillisiin oppilaitoksiin ympäri 

Suomea 
- Suomen ja Japanin tunnetuksi tekeminen verkostopartnereiden 

paikkakunnissa 
- tutustuminen japanilaiseen työelämään ja kulttuuriin 
- verkostopartnereiden aktivoiminen ympäri Suomea 

 

Hyvän käytännön kuvaus: 

• toiminnan kuvaus 

Hanako-seminaareja järjestetään suunnitelmallisesti Suomessa kahdesti 
vuodessa. Tavoitteena on jakaa vastuuta ja verkostoa käytännössä 
ympäri Suomea. 
 
Seminaarien järjestämisen paikat ja vastuupartnerit suunnitellaan uuden 
verkostohakemuksen yhteydessä. Jokaisen ammatillisen koulutuksen 
järjestäjän – partnerin pitää ottaa vastuu seminaarista. Käytännössä on 
vakiintunut, että verkostoon liittyvät uudet partnerit järjestävät 
’koeaikana’ ensimmäisen vuoden sisällä verkostolle seminaarin. Se on 
paras tapa tutustua isoon verkostoon ja aktivoida sekä opiskelijoita, 
opettajia että lähialueen yrityksiä verkostoyhteistyöhön. 
 
Seminaarien aiheet päätetään ohjausryhmässä, jossa on jokaisen 
partneriorganisaation edustaja. Seminaarien ohjelmat ja kutsukirjeet 
lähetetään kaikille partnereille ja heidän kautta mahdollisille 
yhteistyötahoille 2 -3 kuukautta ennen seminaaria. Seminaariin 
osallistujat saavat päättää sitä mukaa, onko heillä kiinnostusta aiheeseen 
ja tarjottavaan ohjelmaan. 
  
Seminaarit ovat kaksipäiväisiä, ohjelmaan kuuluu yhteinen osuus, 
alakohtaiset workshopit ja tutustumiskäynnit oppilaitoksissa sekä alueen 
yrityksissä. Vieraille on tarjottu myös tutustumismahdollisuuksia alueen 
kulttuurikohteisiin. Yhteisessä ohjelmassa on tavallisesti seminaarin 
järjestäjän esittely-puheenvuoro, lyhyt verkoston esittely, pyydetyt 
puheenvuorot Opetushallituksesta, Suomen Japanin suurlähetystöstä 
sekä japanilaisilta vierailta. Seminaariohjelmaan otetaan mukaan 
Japanissa vaihdossa olleita opettajia ja opiskelijoita. Näin seminaari toimii 
sekä kokemusten jakamisen että valmentamisen paikkana. 
 
Seminaarit ovat usein englanninkielisiä (japaninkielinen tulkkaus tilataan 
japanilaisille vieraille), joka tukee mm. englannin kielen aktivointia. 
 
Seminaarien yhteydessä järjestetään verkoston ohjausryhmän ja eri 
työryhmien kokouksia, haastatellaan Japaniin hakijoita sekä järjestetään 
muita neuvotteluja. Seminaareissa allekirjoitetaan uudet 
partnerisopimukset. 
 



Järjestävän partnerin pyydetään huolehtimaan seminaarin tallenteista 
(esim. videointi, valokuvat, haastattelut, artikkelit). Verkoston sivustolla 
ja www.finvet.fi -sivustolla tiedotetaan seminaareista (kutsut ja ohjelmat) 
sekä kerrotaan seminaarin kokemuksista ja tuloksista. 
 

Ketkä osallistuvat 
suunnitteluun, toteutukseen 
ja arviointiin? 

Hanako-seminaareja järjestetään suunnitelmallisesti Suomessa kahdesti 
vuodessa ja seminaarin järjestäminen on vuorotellen eri partnerin, 
ammatillisen koulutuksen järjestäjän, vastuulla. 

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

Seminaarivalmistelut vievät noin 6 – 12 kuukautta. Hankehakemuksessa 
huomioidaan seminaarien suunnittelukulut (1000 € per organisaatio). 
Resursseja tarvitaan seminaarin käytännön järjestelyihin (ohjelman 
koonti ja puhujien kanssa sopiminen, tilat, majoitukset, ruokailut) ja 
yhteydenpitoon.  
Ruokailuun ja kahvitaukoihin liittyvät kulut on jaettu osallistuvien 
partnerien välillä ja korvattu hankkeen tuesta. 
Seminaariin osallistuminen on ilmaista. 
Matkustuskulut ja majoituskulut saavat verkoston partnerit korvata 
hanketuesta. 
Seminaarin puhujille ei ole maksettu varsinaisia korvauksia, mutta heille 
on korvattu tarpeen mukaan matkat, majoitus ja ruokailut. 

Miten opettajat ja opiskelijat 
motivoidaan mukaan? 

Verkoston rahoituksella liikkuneet opiskelijat ja asiantuntijat velvoitetaan 
(rahoitussopimus) jakamaan kokemuksia ja osallistumaan ainakin yhteen 
seminaariin tai valmennukseen. Japanissa vaihdossa olleita on kutsuttu 
seminaariin paneelikeskusteluihin. Heiltä on pyydetty videotervehdyksiä 
ym. esityksiä. He osallistuvat näin myös seuraavien vaihtoon lähtijöiden 
valmennukseen. 
Järjestävän oppilaitoksen opiskelijoita ja opettajia pyydetään mukaan 
seminaariin, joko järjestäjänä tai yleisönä. Vaihtoon hakijat (esim. 
opiskelijat) pyydetään esim. vieraita ohjaamaan. Näin he pääsevät 
tutustumaan verkostoon ja myös japanilaisiin vieraisiin. 
Järjestävän oppilaitoksen opettajat (ja opiskelijat) esittelevät 
seminaarivieraille oppilaitosta, on mahdollista vierailla opetusryhmissä. 
Opettajat ehdottavat yritysvierailupaikkoja ja sopivat alakohtaisten 
yritysten kanssa vierailuista. 

Miten toiminnan 
onnistumista mitataan? 

Seminaariin osallistujilta pyydetään palautetta (kyselylomake). Palautteet 
analysoidaan ohjausryhmän kokouksissa ja sovitaan toiminnan 
kehittämisestä. 

Miten kotikansainvälisyyden 
käytäntö on opinnollistettu 
tai tunnustettu tutkintoon? 

Seminaarit ovat osana kv-polkua tai HANAKO-verkoston Japani-polkua. 
Kaikki Japaniin vaihtoon hakijat on velvoitettu osallistumaan ennen 
jaksolle pääsyä valmennukseen ja tiedottamaan jakson jälkeen 
kokemuksistaan. 
Japanin jaksot tunnistetaan ja tunnustetaan osana opintoja Japani-polun 
prosessin dokumentaation (digiportfolio) ja palautekeskustelun 
perusteella. 

Lisätietoja (esim. linkki 
materiaaliin, kokemukseen 
tai raporttiin) 

HANAKO-VERKOSTON SEMINAARIT | (hanako-network.com) 
https://finvet.fi/fi/hanako/ajankohtaista/680-hanako-verkoston-
seminaarit 
 

Oppilaitos Kaikki HANAKO-verkoston ammatillista koulutusta järjestävät partnerit 
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