
 

Kotikansainvälisyysopinto, 2 osp  
Koodi: YKOTIKV21 

Sijainti: YTO-opinnot, yhteiskunta ja työelämäosaaminen 

  
Osaamistavoitteet 
 
Opiskelija:  

• toimii aktiivisena kansalaisena monikulttuurisessa tai kansainvälisessä ympäristössä tai 
työyhteisössä  
• osoittaa kommunikaatio-osaamista, viestintä- ja yhteistyötaitoja vieraalla kielellä / monikult-
tuurisessa kontekstissa  
• tiedostaa oman kulttuuritaustansa merkityksen sekä eri kulttuurien moninaisuuden ja 
osaa toimia kunnioittavasti eri tilanteissa  
• suunnittelee ja toteuttaa opintoon liittyvän tuotoksen, palvelun tai tapahtuman  
• arvioi ja raportoi toimintaansa. 

  
Sisältö 
 
Toteutussuunnitelmavaihtoehdot:  
  

a. Kansainvälisten vieraiden vastaanottaminen / majoittaminen / kv-tutorointi:  
• tarvittaessa yhteydenpito vieraisiin ennen Suomeen saapumista ja Suomessa  
• projektin suunnittelu opettajan ja muiden tutoreiden kanssa  
• oman koulutalon/TAIn/Turun esittely vieraille ja esittelyyn valmistautuminen  
• jokin tapahtuma: illanvietto, tapahtumaan osallistuminen, ruokailu tms.  
• Toiminnan arviointi ja raportointi (esim. TAIn nettisivuilla tai sosiaalisessa medi-
assa) sovitusti.  

  
b. Kansainvälinen digitaalinen projekti:  

• projektin suunnittelu opettajan ja muiden osallistujien sekä kansainvälisen yhteistyö-
tahon kanssa  
• omaa alaa / TAIta / Turkua esittelevän tuotoksen valmistaminen ja jakaminen kan-
sainvälisen yhteistyötahon kanssa (esim. video/kuvaesitys, online-tapaaminen tms.)  
• digitaalisen kommunikaatiotapahtuman tai keskustelun järjestäminen yhdessä kan-
sainvälisen yhteistyötahon kanssa  
• toiminnan arviointi ja raportointi (esim. TAIn nettisivuilla tai sosiaalisessa medi-
assa) sovitusti.  

   
c. Kansainvälisen kulttuuritapahtuman toteuttaminen:  

• eri kulttuureja esittelevän tai juhlistavan tapahtuman ideointi opettajan ja muiden opis-
kelijoiden kanssa (esim. kulttuurimessut / teemapäivät)  
• tapahtuman suunnittelu, tiedonhaku ja valmistelu  
• tapahtumasta tiedottaminen ja sen toteuttaminen  
• kulttuuritapahtuman arviointi ja raportointi (esim. TAIn nettisivuilla tai sosiaalisessa 
mediassa) sovitusti. 



 

  
Osaamisen hankkiminen 

Mahdollisuudet hankkia osaamista: lähiopetus, työpaikalla järjestettävä koulutus, verkko-opetus ja 
etäopetus 
 
Palaute osaamisen kehittymisestä 

Opiskelija saa sanallista ja/tai kirjallista palautetta osaamisen kehittymisestä.  
  
Arviointikriteerit:  

Opiskelija  
Tyydyttävä T1  
  

• toimii monikulttuurisessa tai kansainvälisessä ympäristössä tai työyhtei-
sössä ohjatusti  
• osoittaa jonkin verran kommunikaatio-osaamista, viestintä- ja yhteistyötai-
toja vieraalla kielellä / monikulttuurisessa kontekstissa   
• tiedostaa oman kulttuuritaustansa merkityksen sekä eri kulttuurien moni-
naisuuden ja pyrkii toimimaan kunnioittavasti eri tilanteissa  
• suunnittelee ja toteuttaa opintoon liittyvän tuotoksen, palvelun tai tapahtu-
man ohjatusti  
• arvioi saamansa palautteen pohjalta  
• raportoi toimintaansa ohjatusti  

  
Tyydyttävä T2  
Hyvä H3  • toimii monikulttuurisessa tai kansainvälisessä ympäristössä tai työyhtei-

sössä ohjeiden mukaan  
• osoittaa hyvää kommunikaatio-osaamista, viestintä- ja yhteistyötaitoja vie-
raalla kielellä / monikulttuurisessa kontekstissa  
• huomioi oman kulttuuritaustansa merkityksen sekä eri kulttuurien moninai-
suuden ja toimii kunnioittavasti eri tilanteissa  
• suunnittelee ja toteuttaa opintoon liittyvän tuotoksen, palvelun tai tapahtu-
man itsenäisesti  
• arvioi toimintaansa tunnistaen vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan  
• raportoi toimintaansa  
  

Hyvä H4  
Kiitettävä K5  • toimii monikulttuurisessa tai kansainvälisessä ympäristössä tai työyhtei-

sössä aktiivisesti ja oma-aloitteisesti  
• osoittaa kiitettävää kommunikaatio-osaamista, viestintä- ja yhteistyötaitoja 
vieraalla kielellä / monikulttuurisessa kontekstissa  
• ymmärtää oman kulttuuritaustansa merkityksen sekä eri kulttuurien moni-
naisuuden ja toimii kunnioittavasti ja yhteistyötä edistäen eri tilanteissa  
• suunnittelee ja toteuttaa opintoon liittyvän laadukkaan tuotoksen, palvelun 
tai tapahtuman aktiivisesti ja oma-aloitteisesti  
• arvioi omaa toimintaansa realistisesti saamansa palautteen pohjalta ja ot-
taa vastuun omasta kehittymisestään  
• raportoi toimintaansa kiitettävästi  
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