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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli helpottaa Laurea-ammattikorkeakouluun 
saapuvien kansainvälisten opiskelijoiden opintojen aloittamista Suomessa luomalla heille 
suunnattu orientaatiokurssi. Tavoitteena oli myös helpottaa opinnäytetyön toimeksiantajan, 
eli Laurean kansainvälisen toimiston työtä. Laureassa on jo aikaisemmin ollut käytössä opiske-
lijoiden orientaatiokurssi, mutta sitä ei oltu suunniteltu kansainvälisten opiskelijoiden käyt-
töön.  
 
Orientaatiokurssin sisältö valikoitui toimeksiantajan toiveiden ja kansainvälisille opiskelijoille 
tehdyn kyselyn perusteella. Kurssi on käytännönläheinen, ja sisällöt liittyvät pitkälti niihin 
valmisteluihin, joita kansainväliset opiskelijat tekevät jo kotimaassaan. Kurssin sisältö koot-
tiin seitsemän teeman alle: yleistieto Suomesta, Laurean kansainvälinen toimisto, asumisjär-
jestelyt, maahantuloprosessi, Laurean kampukset, julkinen liikenne ja Laurean opiskelijajär-
jestöt.  
 
Opinnäytetyön tietoperusta pohjautuu pitkälti itse kurssin teemoihin. Tietoperustassa pereh-
dytään opiskelijoiden asumispalveluihin, maahantuloprosessiin ja kansainvälisten opiskelijoi-
den kotoutumiseen. Tietoperustassa käsitellään opintojen kansainvälisyyttä ja opiskelijaliik-
kuvuutta myös laajempana kansallisena ja globaalina ilmiönä. 
 
Opinnäytetyön tuloksena syntyi orientaatiokurssi, joka on rakennettu Laurean käyttämälle 
Canvas-verkkokurssialustalle. Kurssin sisältö on lähtökohtaisesti tekstejä, kuvia ja linkkejä eri 
sivuille. Orientaatiokurssin rakenne poikkeaa perinteisestä kurssista, sillä se ei sisällä yhtään 
tehtävää. Kurssin tarkoituksena on toimia tietopankkina, josta opiskelijat voivat etsiä tarvit-
semansa tiedon itsenäisesti. Kurssissa on myös useita keskustelualustoja, joilla opiskelijat 
pystyvät tutustumaan toisiinsa ja keskustelemaan kurssin teemoista. 
 
Opinnäytetyönä toteutetun orientaatiokurssin arvioi neljä ulkomaalaista opiskelijaa, jotka oli-
vat itse tulossa Laureaan vaihtoon. Opiskelijat olivat erittäin tyytyväisiä sekä kurssin sisältöön 
että rakenteeseen. He kokivat, että kurssin läpikäyminen helpotti heidän valmistautumistaan 
vaihdon aloittamiseen Suomessa. Myös työelämäkumppani oli tyytyväinen tuotokseen. 
 
Orientaatiokurssi tulee käyttöön Laureassa aloittaville kansainvälisille opiskelijoille. Kurssin 
sisältöä on päivitettävä tiedon muuttuessa. Kurssia on myös lähes rajaton mahdollisuus laa-
jentaa, mikäli tarve niin vaatii.  
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The aim of this thesis was to create an orientation course for international students arriving 
to Laurea University of Applied Sciences. The purpose of the course was to make arriving to 
Finland and starting studies here easier for international students. Another purpose of this 
course was to ease the job of this thesis’ client, Laurea’s international office. Laurea has al-
ready had an orientation course in use, but it wasn’t designed for international students. 

The content of the orientation course was selected based on the wishes of the international 
office, and a survey answered by international students. The course is practical, and the con-
tents are mainly about the preparations that the international students have to make while 
still in their home countries. The content of the course was gathered under seven themes: 
basic knowledge of Finland, Laurea’s international office, housing matters, immigration pro-
cess, Laurea’s campuses, public transport and Laurea’s student organizations. 

The theoretical framework of the thesis is largely based on the themes in the course. The 
framework takes a look at student’s housing issues, immigration process and the integration 
of international students. The framework also covers the internationalization of studies and 
student mobility as a broader, national and global phenomenon.  

As the result of the thesis, an online orientation course was created, using the online course 
platform Canvas used by Laurea. The contents of the course are mainly texts, photos and 
links to other websites. The structure of the online course is different from a traditional 
course, since it doesn’t include any assignments. The purpose of the course is to work as a 
databank, where students can independently look for the information they need. The course 
also includes multiple discussion platforms, in which the students can get to know each other, 
and talk about the themes of the course.  

The orientation course was evaluated by four international students, who were coming to 
Laurea as exchange students. The students were truly satisfied with both the content of the 
course and the structure. They told that going through the course made preparing for their 
exchange easier. The client was also content with the result. 

The orientation course will be put to use for Laurea’s international students. The content of 
the course will require updating when the information expires. The course also has the possi-
bility to be almost unlimitedly expanded if need be. 
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1 Johdanto 

 

Tämän opinnäytetyön aihe on Suomeen, Laurea-ammattikorkeakouluun saapuvien kansainvä-

listen opiskelijoiden orientaatio. Kansainvälisillä opiskelijoilla tarkoitetaan vaihto-opiskeli-

joita sekä kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita, jotka muuttavan Suomeen suorittamaan koko-

naisen tutkinnon. Orientaatiossa keskitytään käytännönläheisiin asioihin, kuten asunnon ja 

oleskeluluvan hankkimiseen. Orientaatio sisältää myös yleistietoa Suomesta, Laureasta ja 

opiskelijaelämästä.  

 

Valitsin aiheen sillä perusteella, että olen itse aikaisemmin toiminut vaihto-opiskelijatoimin-

nan koordinaattorina Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamkossa, sekä tehnyt 

sosionomitutkintoon sisältyvän harjoittelun Laurealle Laureassa opiskelevien kiinalaisten kou-

lutusvientiopiskelijoiden parissa. Myöhemmin olen kiinnostunut erityisesti asumissosiaalisesta 

työstä, joka on yksi orientaation teemoista. 

 

Valitsi aiheen myös siksi, että pidän aihetta ajankohtaisena. Kansainvälisten opiskelijoiden 

määrää halutaan jatkuvasti lisätä niin korkeakoulun kuin myös Suomen hallituksenkin toi-

mesta (Valtioneuvosto 2019), joten heille suunnattujen palveluiden tulisi olla hyvin suunnitel-

tuja. Viime aikoina on myös tullut esiin puutteita kansainvälisten opiskelijoiden saapumis- ja 

integraatioprosesseissa (Arene 2019; OKM 2019), joissa korkeakoulullakin on oma roolinsa. 

 

Laurea tarjoaa kaikille suomalaisille opiskelijoille orientaation Canvas-kurssialustalla, joka tu-

lee suorittaa ennen opintojen virallista alkamista. Samanlaista kurssia ei kuitenkaan ole luotu 

saapuville kansainvälisille opiskelijoille, vaan heidän orientaationsa on perustunut Laurean 

verkkosivuilta löytyvään tietoon, saapuville opiskelijoille lähetettäviin sähköpostiviesteihin 

sekä vaihto-opiskelijatutoreiden toimintaan.  

 

Uudessa koulussa aloittamisen lisäksi vaihto-opiskelijat ja kansainväliset tutkinto-opiskelijat 

muuttavat uuteen maahan. Muutos on suuri, ja etenkin käytännön järjestelyt voivat olla haas-

tavia. Onnistuneet käytännön järjestelyt ovat myös suuri tekijä opiskelijan tyytyväisyydessä 

vaihtojaksoonsa ja kouluvalintaansa. Näistä syistä kansainväliset opiskelijat tarvitsevat oman 

orientaatiokurssinsa, jossa opastetaan juuri heitä koskevissa käytännön asioissa. (Taajamo 

2005.) 

 

Opinnäytetyö on rajattu niin, ettei se koske Laureaan saapuvia koulutusvientiopiskelijoita, 

vaan pelkästään vaihto-opiskelijoita sekä kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita. Tämä rajaus 

tehtiin siksi, että koulutusvientiopiskelijoiden tarpeet ja elämäntilanteet ovat hyvin erilaisia 
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kuin muilla kansainvälisillä opiskelijoilla. Laurean koulutusvientiopiskelijat esimerkiksi aloitta-

vat opinnot jo kotimaassaan, ja monet heistä tulevat Suomeen perheensä kanssa.  

2 Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus 

 

Toiseen maahan opiskelemaan lähteminen on iso prosessi, joka vaatii opiskelijoita itsenäi-

syyttä ja oma-aloitteisuutta. Kun opiskelija lähtee vaihtoon tai tutkinto-opiskelijaksi toiseen 

maahan, muuttuu hänen elämässään kaikki. Oma perhe, kaverit ja koko turvaverkko jäävät 

kotimaahan, ja uudessa maassa odottavat uusi kieli, kulttuuri, ihmiset ja koulu. Joillekin opis-

kelijoille opiskelijavaihto voi olla jopa ensimmäinen kerta, kun he asuvat omillaan. 

 

Tämän opinnäytetyön tavoite on helpottaa tätä prosessia Laureaan saapuville kansainvälisille 

opiskelijoille. Orientaation sisällöt ohjeistavat kansainvälisiä opiskelijoita niissä järjestelyissä, 

jotka heidän tulee tehdä jo kotimaassaan tai heti Suomeen saavuttuaan. Tällaisia käytännön 

järjestelyitä ovat esimerkiksi asunnon ja vakuutuksen hankkiminen. 

 

Opinnäytetyön toinen tavoite on kansainvälisten opiskelijoiden kotoutumisprosessin eli integ-

raation helpottaminen. Ainakin kansainvälisillä tutkinto-opiskelijoilla on monilla tavoitteena 

jäädä Suomeen asumaan (Eurostudent 2019), joten kotoutumisen on tärkeä alkaa heti opinto-

jen alussa. Vaihto-opiskelijat harvemmin jäävät kohdemaihinsa, mutta uuden kulttuurin koh-

taaminen ja siihen sopeutuminen on heillekin yhtä tärkeää. 

 

Tavoitteena on samalla keventää Laurean kansainvälisten asioiden tiimin työtaakkaa. Kun 

kansainväliset opiskelijat saavat tarvitsemansa tiedot ja ohjeistukset yhdestä paikasta, opis-

kelijoiden yhteydenottojen Laurean kansainvälisten asioiden toimistoon tulisi vähentyä. Kun 

yhteydenotot vähentyvät, säästää toimisto työaikaa, joka voidaan käyttää esimerkiksi kan-

sainvälisten opiskelijoiden palveluiden kehittämiseen. 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa Laurea-ammattikorkeakouluun saapuville kansain-

välisille opiskelijoille verkko-orientaatiokurssi, jonka he suorittavat ennen Suomeen saapu-

mista. Orientaatiokurssin sisältöjen on tarkoitus palvella Laurean kansainvälisiä opiskelijoita 

myös koko sen ajan, kun he opiskelevat Laureassa. 

 

Tarkoituksena oli kerätä kaikki olennainen kansainvälisiä opiskelijoita koskeva käytännönlä-

heinen tieto yhteen paikkaan helposti saataville. Sisällöistä on rajattu pois sellaiset tiedot, 

jotka käydään läpi siinä orientaatiossa, jonka Laurea järjestää kansainvälisten opiskelijoiden 

ensimmäisillä opintoviikoilla. Tämä rajaus tehtiin siksi, ettei sisällöissä tulisi turhaa päällek-

käisyyttä, ja myös siksi, että orientaatiokurssin sisällöt keskittyvät niihin asioihin, jota ovat 
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opiskelijoille relevantteja jo ennen Suomeen saapumista. Orientaatiokurssissa painotetaan siis 

vahvasti käytännönläheisyyttä ja muuhun kuin korkeakouluun liittyviä tietoja ja ohjeistuksia.  

3 Laurea-ammattikorkeakoulu 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Uudellamaalla toimiva Laurea-ammattikorkeakoulu. Laurea-

ammattikorkeakoulussa opiskelee noin 7800 opiskelijaa kuudella eri kampuksella, jotka sijait-

sevat Espoossa (2), Vantaalla, Lohjalla, Hyvinkäällä ja Porvoossa. Laureaan saapuu vuosittain 

noin 350 vaihto-opiskelijaa, ja lisäksi kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita. Laurealla on kym-

menen englanninkielistä tutkinto-opiskelijaa, seitsemän amk-tutkintoa ja kolme yamk-tutkin-

toa. Niissä opiskelee yhteensä noin 550 opiskelijaa. Kansainväliset opiskelijat tulevat pääasi-

assa Espoossa ja Vantaalla sijaitseville kampuksille. (Laurea 2021.) 

Laurean strategiassa yksi keskeisistä tavoitteista on olla ”aluetta kehittävä kansainvälinen 

korkeakoulu”. Vaikka strategiassa ei niinkään puhuta kansainvälisistä opiskelijoita, tulee siinä 

kuitenkin esille Laurean asema pääkaupunkiseudun kansainvälisen ympäristön korkeakouluna. 

Strategiassa näkökulmana on enemmänkin palveluiden ja alueen kehittäminen kansainvälisty-

vällä ja monikulttuurisella alueella. Pääkaupunkiseudulle tulee kuitenkin enemmän kansainvä-

lisiä opiskelijoita kuin muualle Suomeen, joten myös he ovat merkittävä tekijä alueen kan-

sainvälisyydelle. (Laurea 2019.) 

Laurea on tehnyt vuonna 2018 julkaisun, jossa käsitellään Laurean kansainvälisen toiminnan 

tavoitteita ja toimenpiteitä. Julkaisun alussa avataan Laurean kansainvälistymisen visio, josta 

yksi osa on seuraava: ”Laurea-ammattikorkeakoulu on keskeisessä asemassa suomalaisen yh-

teiskunnan kansainvälistämisessä, monikulttuurisuuden edistämisessä ja parhaan kansainväli-

sen osaamisen liikuttamisessa.” Etenkin lauseen viimeinen osa, eli kansainvälisen osaamisen 

liikuttaminen, liittyy suoraan opinnäytetyöni tavoitteisiin. (Laurea 2018.) 

Laurean julkaisussa on myös listattu konkreettisia tavoitteita, jotka Laurea haluaa toteuttaa 

vuoteen 2025 mennessä. Tämän opinnäytetyön kannalta tärkeimpiä tavoitteita ovat ainakin 

”Kansainväliset opiskelijamme saavat kaiken opiskeluun liittyvän tiedon englanniksi”, ” Vuo-

teen 2025 mennessä englannin kieli on tasavertaisessa asemassa keskeisissä opiskeluun ja 

työskentelyyn liittyvissä asioissa” ja ”Luomme virtuaalisia kansainvälisiä ympäristöjä avointa 

kansainvälistä yhteistyöstä varten” (Laurea 2018, 39). Opinnäytetyön tuotos, eli orientaa-

tiokurssi Laureaan saapuville kansainvälisille opiskelijoille, tukee näiden tavoitteiden toteutu-

mista. Orientaatiokurssi esimerkiksi parantaa englanninkielisen tiedon saavutettavuutta. 

Orientaatiokurssin olemassaolo kansainvälisille opiskelijoille myös tasavertaistaa heidän pal-

veluitaan verrattuna muihin Laurean opiskelijoihin, joilla on ollut käytössään orientaatiokurssi 

jo aikaisemmin.  
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4 Opinnäytetyön tietoperusta 

4.1 Kansainväliset opiskelijat 

Kansainvälisillä opiskelijoilla voidaan yleisesti viitata opiskelijoihin, jotka ovat kouluttautu-

neet aikaisemmin jossain muualla, ja eivät asu pysyvästi nykyisessä opiskelumaassaan. Ulko-

maalaisella opiskelijalla taas viitataan opiskelijaan, jolla ei ole Suomen kansalaisuutta (OECD 

2020, 226–236).  

Yleensä kansainvälisistä opiskelijoista puhuttaessa puhutaan kahdesta eri ryhmästä: vaihto-

opiskelijoista ja kansainvälisistä tutkinto-opiskelijoista. Vaihto-opiskelijat tekevät yleisimmin 

6–12 kuukauden vaihtojakson toisen maan korkeakouluun, ja palaavat sitten takaisin omaan 

korkeakouluunsa jatkaakseen opintonsa loppuun. Kansainväliset tutkinto-opiskelijat taas suo-

rittavat koko tutkintonsa ulkomaisessa korkeakoulussa (Opetushallitus 2021). Joissain tapauk-

sissa kansainvälisiksi opiskelijoiksi voidaan laskea myös opiskelijat, jotka tekevät harjoittelun 

muualla kuin kotimaassaan. Esimerkiksi Erasmus+ -ohjelma tarjoaa tukea myös harjoitteluiden 

tekemiseen ulkomailla (Erasmus 2021). 

Myös koulutusvientiopiskelijat voidaan jaotella omaksi ryhmäkseen, mutta määritelmältään 

tämä ryhmä on hyvin samanlainen kuin kansainväliset tutkinto-opiskelijat. Koulutusvienti kui-

tenkin hakee vielä paikkaansa Suomen korkeakoulujärjestelmässä, eikä tämä ryhmä ole niin 

selkeä tai tunnettu kuin esimerkiksi kansainväliset tutkinto-opiskelijat. Yhden määritelmän 

mukaan ”koulutusvienniksi voidaan lukea kaikki koulutukseen, koulutusjärjestelmään tai osaa-

misen siirtoon pohjautuva liiketoiminta, josta muotoillusta tuotteesta tai palvelusta ulkomai-

nen taho maksaa” (OKM 2016, 3). Tämän määritelmän mukaan myös EU- ja ETA-maiden ulko-

puolelta tulevat tutkinto-opiskelijat voitaisiin laskea koulutusvientiopiskelijoiksi, koska he 

maksavat lukukausimaksuja ja heidän osaltaan koulutus on tuotteistettu. 

Vuonna 2017 Suomen korkeakouluopiskelijoista 7,1 prosenttia oli kansainvälisiä opiskelijoita 

(OECD 2018). Samana vuonna ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita oli Suomessa noin 20 000, 

joista noin 9600 opiskeli ammattikorkeakouluissa. Kaikista Suomen korkeakoulutuksen opinto-

asteista ammattikorkeakoulututkintoa opiskeli suurin määrä, 44 prosenttia, ulkomaalaisia tut-

kinto-opiskelijoita. Kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita saapuu Suomeen etenkin Venäjältä, 

Vietnamista, Kiinasta, Nepalista ja Intiasta. (Opetushallitus 2018.) 

Suomalaisista opiskelijoista noin joka neljäs käy itse vaihdossa opintojensa aikana (Eurostu-

dent 2020). Suomeen saapui vuosina 2015–2019 yli 10 000 vaihto-opiskelijaa vuodessa. Saapu-

vien vaihto-opiskelijoiden yleisimmät lähtömaat ovat Saksa, Ranska, Espanja ja Italia (Arene 

2019).  
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Opiskelijavaihtojen määrä romahti vuonna 2020 maailmanlaajuisen koronaviruspandemian al-

kamisen seurauksena. Jotkut korkeakoulut päättivät olla vastaanottamatta ollenkaan kansain-

välisiä opiskelijoita. Vaihdot eivät kuitenkaan loppuneet kokonaan, vaan vuonna 2020 Suo-

meen saapui 5400 vaihto-opiskelijaa, joka on noin puolet koronapandemiaa edeltäviin vuosiin 

verrattuna. (Opetushallitus 2021). 

Suuri osa Suomeen tulevista ja Suomesta lähtevistä vaihto-opiskelijoista tekevät Erasmus+ 

vaihdon. Erasmus+ on Euroopan unionin koulutuksen, nuorisoalan ja urheilun ohjelma (Eras-

mus 2021). Erasmuksen tarkoitus on rahoittaa opiskelua ja harjoittelujaksoja ulkomailla, sekä 

tukea oppilaitosten ja organisaatioiden kansainvälistä yhteistyötä (Opetushallitus 2021). Opis-

kelijoille Erasmus on varmasti tutuin Erasmus-opiskelijavaihdoista. Erasmus-vaihdossa on vuo-

teen 2021 mennessä käynyt peräti 300 000 suomalaista opiskelijaa (Opetushallitus 2021). 

Erasmuksen uusi ohjelmakausi alkoi vuoden 2021 alussa, ja se jatkuu vuoden 2027 loppuun 

asti. Erasmuksen budjetti lähes kaksinkertaistettiin uudelle ohjelmakaudelle. Lisärahoitusta 

on tarkoitus käyttää muun muassa ulkomaanjaksojen inklusiivisuuden ja kestävyyden kehittä-

miseen (Opetushallitus 2021). Opiskelijoille tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että vaihtoon 

on entistä helpompaa lähteä perheellisyydestä, taloudellisesta tilanteesta, vammasta tai 

muusta tekijästä riippumatta. Tämä on tärkeä asia etenkin ammattikorkeakouluopiskelijoille, 

jotka ovat hyvin moninainen joukko. Esimerkkinä noin joka neljäs ammattikorkeakouluopiske-

lija on perheellinen (Eurostudent 2019, 21). 

Kansainvälisten opiskelijoiden määrän lisääminen Suomessa on ollut jo pitkään poliittinen ta-

voite. Työperäisen maahanmuuton rinnalla on alettu puhua koulutusperäisestä maahanmuu-

tosta. Koulutusperäistä maahanmuuttoa tarvitaan paikkaamaan kasvavaan työvoimatarpee-

seen, joka johtuu väestönmuutoksesta (Valtioneuvosto 2021). Noin puolet Suomessa opiskele-

vista kansainvälisistä tutkinto-opiskelijoista haluaisi valmistuttuaan jäädä ja työllistyä Suo-

meen (Eurostudent 2019). Työllistymismahdollisuus Suomessa onkin saapuvien opiskelijoiden 

toiseksi yleisin syy valita nimenomaan Suomi opiskelumaakseen (Eurostudent 2019). 

Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiassa vuosille 2009–2015 (OKM 2009) asetettiin tavoit-

teeksi, että ”Ulkomaisten opettajien, tutkijoiden sekä tutkinto-opiskelijoiden määrä on nous-

sut vuoteen 2015 mennessä merkittävästi ja korkeakoulut ovat aidosti kansainvälisiä opiskelu- 

ja työyhteisöjä.” Myös Sanna Marinin hallitusohjelmassa on mainittu korkeakoulujen kansain-

välisen kilpailukyvyn vahvistaminen ja ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymisen 

helpottaminen (Valtioneuvosto 2019). 

Suomen valtiolla on siis paine nostaa kansainvälisten opiskelijoiden määrää. Määrä ei kuiten-

kaan nouse itsestään, vaan sen eteen pitää tehdä muutoksia. Akuuteimmat muutostarpeet 

ovat selkeästi maahantuloprosessissa ja Suomen houkuttelevuuden lisäämisessä opiskelu-

maana, mutta myös korkeakoulujen tulee kantaa kortensa kekoon. Korkeakoulujen tulee 
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muuttaa toimintaansa siihen suuntaan, että kansainväliset opiskelijat ovat selkeä ja pysyvä 

osa korkeakouluyhteisöä. Korkeakoulujen tulee myös miettiä palveluitaan uudella tavalla: ei 

riitä, että nettisivut ovat englanniksi, sillä kansainväliset opiskelijat tarvitsevat muutakin tu-

kea ja ohjausta kuin vain kielen. (Opiskelijoiden kaupunki 2019; OKM 2021.) 

Opintojen kansainvälistämisen tarve näkyy myös Euroopan tasolla, jossa Erasmus+:n budjetti 

lähes kaksinkertaistettiin monivuotisessa rahoituskehyksessä (Eurooppa-neuvosto 2020). Kor-

keakouluopiskelijoiden kansainvälistyminen oli Euroopassa kriisissä jo ennen koronaa, kun Bri-

tannian lähtö EU:sta vahvistui. Suuri osa Euroopan huippuyliopistoista sijaitsee Britanniassa, 

ja Brexitin myötä Britannia lähti myös Erasmus-ohjelmasta (Opetushallitus 2021).  

Vastauksena Britannian lähtöön perustettiin aloite eurooppalaisista korkeakouluverkostoista, 

joihin myös suomalaiset korkeakoulut ovat päässeet mukaan. Korkeakouluverkostot ovat vain 

yksi osa isompaa tavoitetta luoda eurooppalainen koulutusalue vuoteen 2025 mennessä. Kou-

lutusalueen tavoitteena on vahvistaa EU:n koulutusyhteistyötä ja kehittää koulutusta juuri 

näiden erilaisten aloitteiden kautta. (Euroopan komissio 2021; Opetushallitus 2021.) 

4.2 Kansainvälisten opiskelijoiden integroituminen 

Korkeakoulujen lukuvuosimaksujen käyttöönoton seuranta- ja arviointityöryhmän välirapor-

tissa (2018) ilmeni, että kansainvälisten opiskelijoiden kokemat suurimmat haasteet olivat 

korkeakouluyhteisöön integroituminen sekä työelämäyhteyksien ja verkostojen puuttuminen.  

Kansainvälisten opiskelijoiden integroiminen korkeakouluun ja sitä kautta myös suomalaiseen 

yhteiskuntaan on tärkeää, jos tavoitteena on saada ulkomaalaiset osaajat jäämään Suomeen. 

Kansainvälisten opiskelijoiden onnistunut integraatio on lähtökohtaisesti korkeakoulujen teh-

tävä, mutta integraation helpottaminen vaatii myös laajempaa, yhteiskunnallista muutosta 

(OKM 2021). Esimerkiksi työnantajien ennakkoluulot ja valmiudet palkata muun kuin suomen-

kielisiä työntekijöitä vaikuttaa vahvasti siihen, minkälaiset mahdollisuudet kansainvälisillä 

opiskelijoilla on työllistyä Suomeen, tai löytää harjoittelupaikkoja opintojen aikana. (OKM 

2019.) 

Yhden opiskelijakyselyn (OKM 2019) mukaan kansainväliset opiskelijat kokivat, että Suomen 

kielen taito on välttämätön työmahdollisuuksien kannalta, ja pääkaupunkiseudun ulkopuolella 

myös sosiaalisen elämän kannalta. Kuitenkin myös pääkaupunkiseudulla toteutetun Opiskeli-

joiden kaupunki -tutkimuksen (2019) mukaan kansainväliset opiskelijat kokivat kielikysymyk-

sen vaikuttavan sosiaalisiin suhteisiin ja integroitumiseen. Tutkimuksen mukaan kansainvälis-

ten opiskelijoiden oli vaikea tutustua suomalaisiin opiskelijoihin tai päästä mukaan korkea-

kouluyhteisöön ilman suomen kielen taitoa.  
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Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän kyselyn (2019) mukaan opiskelijat myös kertoivat, 

ettei kieliopintoja meinaa mahtua tiukasti suunniteltuihin tutkintorakenteisiin. Korkeakoulu-

jen tulisi siis panostaa enemmän kielen opetukseen, laajentamalla kurssivalikoimaa ja varaa-

malla kieliopinnoille riittävästi tilaa tutkinnosta. Kielitaitoa pitäisi kannustaa muussakin toi-

minnassa, kuin vain itse kielikursseilla. 

Myös työelämään kiinnittymistä tulisi tukea korkeakoulun puolesta. Opetus- ja kulttuuriminis-

teriön (2019, 37) julkaisussa ”Kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden maahantulo ja integ-

roituminen sujuvaksi yhteistyöllä” ehdotetaan muun muassa, että työelämäyhteistyöstä teh-

dään rakenteellinen osa englanninkielisiä tutkintoja, korkeakoulut liittyvät Talent Hub -toi-

mintaan ja korkeakoulut viestivät englanninkielisten tutkinto-ohjelmien tuottamasta osaami-

sesta työnantajille. Nämä toimenpiteet ovat siis kaikki sidoksissa paikalliseen työelämään ja 

sen toimintaan vaikuttamiseen. Nämä tavoitteet voivat myös olla vaikeampia yliopistopuo-

lelle, jossa tutkinnot eivät ole samalla tavalla sidoksissa työelämään, kuin ammattikorkeakou-

lupuolella.  

Kansainväliset opiskelijat kaipaavat myös henkilökohtaista ohjausta integraation tueksi. Mo-

nissa korkeakouluissa onkin käytössä tutorointi-ohjelmia, jossa kansainväliset opiskelijat saa-

vat henkilökohtaisen tutorin tukemaan opintojen aloittamisessa. Korkeakoulujen olisi tärkeä 

tarjota myös ohjausta, ja etenkin työelämäohjausta kansainvälisille opiskelijoille. (OKM 2019; 

Kinnunen 2003.) 

Korkeakoulut voivat siis tehdä oman osansa kansainvälisten opiskelijoiden integroimisessa var-

mistamalla vähintään sen, että opiskelijat integroituvat ensin osaksi korkeakouluyhteisöä. 

Korkeakoulut pystyvät esimerkiksi integroimaan suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden 

opintoja ja lisäämään opintojen vuorovaikutuksellisuutta (Kinnunen 2003). Kansainvälisten 

opiskelijoiden integraatio alkaa heti opiskelupaikan saamisesta, joten opintojen alun palvelut 

ovat merkittävässä osassa integraatioprosessia (Tinto 2006). Tämän takia esimerkiksi opinnäy-

tetyön tuotoksena syntyneellä orientaatiokurssilla on oma osansa opiskelijoiden integraati-

ossa: sen avulla kansainväliset opiskelijat voivat tutustua uuteen korkeakouluunsa ja asuin-

maahansa. Se myös tarjoaa opiskelijoille alustan vuorovaikutukselle ja vertaistuelle. 

4.3 Opiskelijan oleskelulupaprosessi 

EU-valtioiden, Pohjoismaiden, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaiset eivät tarvitse oleskelulu-

paa Suomeen. Näistä maista Suomeen tulevat kansainväliset opiskelijat voivat liikkua Suo-

meen vapaasti. Heidän tulee kuitenkin hakea EU-rekisteröintiä, mikäli ovat Suomessa yli 

kolme kuukautta yhtäjaksoisesti. Rekisteröinnin yhteydessä opiskelija saa suomelaisen henki-

lötunnuksen. (Maahanmuuttovirasto 2021.) 
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Mikäli opiskelija tulee jostain muualta kuin EU:sta, Liechtensteinista tai Sveitsistä, tarvitaan 

oleskelulupa. Oleskeluluvan edellytyksenä on, että opiskelija on hyväksytty opiskelemaan Suo-

messa sijaitsevaan oppilaitokseen, kuten korkeakouluun. Opintojen täytyy olla joko tutkin-

toon johtavia tai vaihto-opiskelua. Opiskelijoilta odotetaan myös tiettyä varallisuuden tasoa 

sekä vakuutusta. Tutkintoon johtavissa opinnoissa oleskeluluvan voi saada vain kahdeksi vuo-

deksi kerrallaan, vaikka tutkinto kestäisi kauemmin. Valmistumisen jälkeen voi hakea oleske-

luluvan työnhakua varten. Tämäkin myönnetään vain sillä ehdolla, että hakijan toimeentulo 

on oleskeluluvan ajaksi turvattu. (Maahanmuuttovirasto 2021.)  

Suomeen tulevilta kansainvälisiltä opiskelijoilta velvoitetaan kykyä vastata omasta elämises-

tään taloudellisesti ilman työntekoa. Tätä perustellaan sillä, että kansainvälisten opiskelijoi-

den on vaikea työllistyä Suomessa. Oleskeluluvan voi saada enintään kahdeksi vuodeksi kerral-

laan, ja koko täksi ajaksi kansainvälisellä opiskelijalla tulee olla käytettävissään 560 euroa 

kuukaudessa. Kahdessa vuodessa tästä kertyy 13 440 euroa, joka opiskelijalla tulee olla tilil-

lään Suomeen saapuessaan. Oleskelulupaa voi hakea myös vuodeksi kerrallaan, jolloin summa 

on 6720 euroa. Summa voi olla myös pienempi, mikäli opiskelijan vastaanottava korkeakoulu 

tarjoaa opiskelijalle ilmaisen majoituksen ja/tai ruuat. Lisäksi kansainvälisten opiskelijoiden 

tulee pystyä maksamaan mahdollinen lukukausimaksunsa, ja se summa lasketaan elämiseen 

vaadittavien varojen päälle. (Maahanmuuttovirasto 2021.) 

Suomessa otettiin käyttöön EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien lukukausimaksut vuonna 

2016, ja maksuista tuli korkeakouluille velvoittavia vuodesta 2017 alkaen. Kun lukukausimak-

sut otettiin käyttöön, väheni kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrä huomattavasti: 

ammattikorkeakouluissa 17 prosentilla ja yliopistoissa 34 prosentilla vuosina 2016–2017. Sen 

jälkeen määrä on tasoittunut, mutta se ei kuitenkaan ole palannut siihen tasaiseen kasvuun, 

missä se oli ennen lukukausimaksujen käyttöönottoa. Vain puolet korkeakouluista piti luku-

kausimaksujen käyttöönottoa taloudellisesti kannattavana. (OKM 2021.) 

Opetusministeriön tekemän selvityksen mukaan EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opis-

kelijoilta veloitetaan lukukausimaksuja 2 100–18 000 euroa, riippuen korkeakoulusta ja koulu-

tusohjelmasta (Yle 2018). Yliopistolain (2009/558) pykälän 10 ja ammattikorkeakoululain 

(2014/932) pykälän 13a mukaan lukukausimaksun minimimäärä on 1500 euroa, mutta mitään 

ylärajaa ei ole asetettu. Kuitenkin vain pieni vähemmistö opiskelijoista maksaa lukukausimak-

sun kokonaisuudessaan itse. Oppilaitokset myöntävät kansainvälisille opiskelijoille monenlai-

sia stipendejä ja apurahoja lukukausimaksun kattamiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön 

vuonna 2020 tehdyn kyselyn mukaan yli puolet korkeakouluista myöntävät stipendejä yli 75 

prosentille lukukausimaksuvelvollisista opiskelijoista. (OKM 2021.) 

Opiskelijoiden oleskelulupaprosessiin on kohdistunut viime vuosina kritiikkiä. Kritiikki on koh-

distunut etenkin oleskelulupaprosessin hitauteen, minkä takia osa kansainvälisistä 
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opiskelijoista joutuu perumaan opintonsa Suomessa kokonaan. Ongelma koskee erityisesti 

EU:n ulkopuolelta tulevia opiskelijoita, jotka ovat lukukausimaksuvelvollisia. Migrin mukaan 

oleskelulupaprosessi kestää noin 30 päivää, mutta prosessiin voi todellisuudessa mennä paljon 

kauemmin. Mikäli oleskelulupa viivästyy, opintoja ei pysty aloittamaan, joten tällaisessa tilan-

teessa opiskelijan vaihtoehdot ovat joko ilmoittautua poissaolevaksi opiskelijaksi tai perua ha-

kemuksensa ja opintonsa Suomessa kokonaan. Vuonna 2019 Migrille tuli noin 5200 opiskelupe-

rusteista oleskelulupahakemusta, joista noin 10 prosenttia hylättiin. Se tarkoittaa yli 500 opis-

kelijaa (Yle 2019). (Arene 2019; Migri 2021.) 

Suomen hallitus on esittänyt, että Suomessa otettaisiin käyttöön D-viisumi. Uuden viisumin 

tarkoituksena on nopeuttaa ja sujuvoittaa erityisasiantuntijoiden ja startup-yrittäjien pääsyä 

Suomeen. D-viisumista on herännyt keskustelua, jossa vaaditaan myös opiskelijoiden otta-

mista mukaan sen kohderyhmään. Esimerkiksi Suomen Ylioppilaskuntien Liitto SYL on ottanut 

kantaa siitä, että D-viisumin tulisi koskea myös opiskelijoita (SYL 2021). D-viisumi voisi no-

peuttaa kansainvälisten opiskelijoiden viisumiprosessia, sekä vähentää ilman viisumia jäävien 

opiskelijoiden määrää. Helpompi hakuprosessi voisi myös tehdä Suomesta houkuttelevamman 

kansainvälisille opiskelijoille. (Valtioneuvosto 2021.) 

4.4 Asuminen ja asumispalvelut 

Asumispalvelut ja asumisesta saatava tieto ovat tärkeitä kaikille aloittaville opiskelijoille, 

mutta erityisesti kansainvälisille opiskelijoille. Kansainväliset opiskelijat kohtaavat haasteita 

asuntojen löytämisessä Suomesta, etenkin pääkaupunkiseudulla. Ongelmat johtuvat esimer-

kiksi korkeista vuokrahinnoista, lyhyestä asumisjaksosta, opiskelija-asuntojen riittämättömyy-

destä, vuokranantajien ennakkoluuloista, verkostojen puutteesta ja suomalaisen sosiaalitur-

vatunnuksen puuttumisesta (Ympäristöministeriö 2018, 53). Jotkut opiskelijat ovat jopa jou-

tuneet perumaan vaihtojaksonsa Suomessa sen takia, että asuntoa ei ole löytynyt (OKM 2011, 

27). 

Opiskelija-asuntoja Suomessa tarjoavat pääsääntöisesti ARA-rahoitteiset opiskelija-asuntosää-

tiöt ja -yhteisöt. Tällaisia ovat esimerkiksi Helsingin opiskelija-asuntosäätiö HOAS ja Tampe-

reen opiskelija-asuntosäätiö TOAS. ARA eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus tukee eri-

tyisryhmien, kuten opiskelijoiden, asunto-olojen parantamista myöntämällä asuntotuottajille 

korkotukilainoja ja investointiavustuksia. (Ympäristöministeriö 2018, 9–11.) 

Pääkaupunkiseudulla opiskelija-asunnoista vastaa pääsääntöisesti Helsingin opiskelija-asun-

tosäätiö HOAS. HOAS omistaa noin 10 000 asuntoa, joissa asuu yhteensä noin 18 000 asukasta 

(HOAS 2021). Pääkaupunkiseudun korkeakouluissa opiskelee kuitenkin lähes 100 000 opiskeli-

jaa, joten opiskelija-asuntoja ei riitä läheskään kaikille. Osalla korkeakouluista, kuten Aalto-

yliopistolla ja Helsingin yliopistolla, on kuitenkin myös omia opiskelija-asuntoja, mutta mää-

rällisesti kuitenkin paljon vähemmän kuin HOASilla. Eurostudentin (2020) mukaan Suomen 
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korkeakouluopiskelijoista vain 25 prosenttia asuu opiskelija-asunnoissa, ja osuus ammattikor-

keakouluopiskelijoista on vielä pienempi, vain 18 prosenttia. Samassa tutkimuksessa selvisi, 

että ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista opiskelija-asunnoissa asui 56 prosenttia, eli selke-

ästi enemmän kuin suomalaisista opiskelijoista. Ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista 28 pro-

senttia asui vuokralla muussa kuin opiskelija-asunnossa, ja 11 prosenttia omistusasunnossa. 

Ulkomaalaisissa opiskelijoissa oli muihin ryhmiin verrattuna eniten (19 prosenttia) yhteista-

louksissa asuvia. Yhteistalouksiksi ei kuitenkaan laskettu soluasuntoja. 

Euroopan komission vuosina 2008-2010 tehdyssä ENATIS-projektissa (Enhancing attractiveness 

trough international student services) selvisi, että kansainväliset opiskelijat pitivät asumispal-

veluita korkeakoulun tärkeimpänä palveluna ennen maahan saapumista ja saapumisvaiheessa. 

Korkeakoulun tarjoamat palvelut vaikuttivat myös joidenkin opiskelijoiden kouluvalintaan. 

(Euroopan komissio 2019.) 

Korkeakoulut eivät voi tällä hetkellä itse vaikuttaa esimerkiksi siihen, millä ehdoilla opiske-

lija-asuntoja jaetaan ja minkälaisella priorisoinnilla. Nämä päätökset tehdään opiskelija-asun-

tosäätiöiden hallituksissa sekä valtion rahoittajaorganisaatioissa (OKM 2011, 25). Tämän takia 

on erityisen tärkeää, että korkeakoulut ottavat oman roolinsa opiskelija-asumisesta viestijänä 

ja tarvittaessa palveluohjaajana. Tässä on myös yksi peruste, miksi tämän opinnäytetyön tu-

loksena syntynyt orientaatiokurssi, ja etenkin sen asumiseen liittyvät sisällöt, ovat tärkeä osa 

korkeakoulun palveluita kansainvälisille opiskelijoille. 

4.5 Korkeakoulujen digitaaliset palvelut 

Korkeakoulut järjestävät perinteisesti saapuville vaihto-opiskelijoille ja aloittaville tutkinto-

opiskelijoille orientaation. Orientaatio kestää muutamasta päivästä kuukauteen, jonka aikana 

opinnot lähtevät käyntiin ja samalla tutustutaan koulun ympäristöön, järjestelmiin ja opiske-

lumenetelmiin. Vaihto-opiskelijat ovat kuitenkin kokeneet orientaatiot jopa kaoottisiksi, 

koska uutta tietoa tulee paljon lyhyessä ajassa (Taajamo 2005, 43). Kinnusen (2003) tutkimuk-

sessa ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden integroitumisesta Suomeen monet vastaajista 

olivat pettyneet korkeakoulujen sekaviin järjestelmiin ja huonoon tiedonkulkuun. Monet vas-

taajista kokivat, että englanninkielistä tietoa oli vaikea löytää, tai sitä ei ollut ollenkaan.  

Korkeakoulut ovat digitalisoituneet nopeaa tahtia 2000-luvulla. Nykyään lähes kaikki korkea-

koulujen palvelut ovat saatavilla verkossa, opintojaksot ja peräti kokonaiset tutkinnot mu-

kaan lukien. Korkeakoulujen digitalisaatiota edistetään esimerkiksi Digivisio 2030 -hankkeella, 

johon ovat sitoutuneet kaikki Suomen korkeakoulut. Digivision tavoitteena on esimerkiksi se, 

että kaikki oppijat saavat käyttöönsä niin sanotun OmaDatan, eli tiedot omasta oppimisestaan 

myös silloin, kun hän ei ole kirjoilla korkeakoulussa. (Koski 2021; Digivisio 2021.) 
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Digitalisaatio ja siinä onnistuminen on korkeakouluille iso kilpailuvaltti. Selkeät nettisivut, 

toimiva intra ja helppokäyttöiset verkkokurssit ovat nykypäivän opiskelijoille tärkeitä korkea-

koulun ominaisuuksia. Tämä opiskelijasukupolvi on nimittäin kasvanut teknologian mukana ja 

pärjäävätkin verkkoalustoilla lähes poikkeuksetta paremmin kuin opettajansa. (Rosendahl 

2016.) 

Paavilaisen ym. (2016) mukaan verkkokurssin suunnittelussa tärkeää on etenkin sisältöjen sel-

keys, helppo navigaatio ja mahdollisuus opettajan ja opiskelijan väliseen vuorovaikutukseen. 

Yhteisöllisyyden syntymiseksi on hyvä tarjota myös mahdollisuuksia keskustella muiden opis-

kelijoiden kanssa verkossa. 

5 Opinnäytetyön toteutus 

Opinnäytetyön toiminnallisen osuuden, eli orientaatiokurssin tekemisen, voi jakaa viiteen vai-

heeseen: alkuselvitykseen, teemojen valitsemiseen, sivujen rakentamiseen, arviointiin sekä 

viimeistelyyn.  

 

Kuva 1: Toteutuksen vaiheet 

5.1 Alkuselvitys 

Opinnäytetyön tekeminen lähti liikkeelle aiheen valitsemisesta. Halusin tehdä toiminnallisen 

opinnäytetyön kansainvälisiin opiskelijoihin liittyen, mutta en tarkkaan tiennyt, mikä opinnäy-

tetyön tuotos olisi voinut olla. Aluksi mietin esimerkiksi pelkkiin asumispalveluihin keskittyvän 

Alkuselvitys

• Toimeksiantajan 
tapaaminen

• Kysely 
kohderyhmälle

• Tietoperustaan 
tutustuminen

• Olemassaoleviin 
kursseihin ja Canvas-
alustaan 
tutustuminen

Teemojen valitseminen

• Kyselyn tulkinta
• Olemassa olevaan 

tietoon 
tutustuminen

Sivujen rakentaminen

• Visuaalisen ilmeen 
luominen

• Rakenteen luominen
• Kirjoitustyö

Arviointi

• Arviointikeskustelu 
toimeksiantajan 
kanssa

• Kohderyhmän 
suorittama arviointi

Viimeistely

• Muutokset 
toimeksiantajan ja 
kohderyhmän 
palautteen 
perusteella

• Kieliopin 
tarkistaminen
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oppaan tekemistä. Epäilin kuitenkin, olisiko opas pitkällä aikavälillä hyödyllinen. Kun sain 

vahvistettua Laurean opinnäytetyöni toimeksiantajaksi, kävimme yhteyshenkilöni kanssa kes-

kustelun opinnäytetyön tuotoksesta. Tulimme yhdessä siihen tulokseen, että orientaatiokurssi 

olisi helpommin hyödynnettävissä kuin opas. Lisäksi Laurean kansainvälinen toimisto oli jo ai-

kaisemmin suunnitellut orientaatiokurssin luomista kansainvälisille opiskelijoille, joten tarve 

sille oli jo tunnistettu.  

Kun opinnäytetyön tuotoksen muoto oli valittu, aloin perehtymään Laurean kurssialusta Can-

vasiin. Canvas on niin sanottu oppimisen hallintajärjestelmä, eli Learning management system 

(LMS). Opiskelijoille Canvas kuitenkin näyttäytyy vain oppimisalustana. Canvas on käytössä yli 

4000 instituutiossa ympäri maailmaa, ja se onkin yksi suurimmista alan toimijoista. Canvasia 

vastaava ja monille tutumpi LMS on Moodle, joka on Suomessa Canvasia suositumpi. Moodlella 

on hallussaan yli 50 prosenttia Euroopan LMS-markkinoista, mutta Canvas on maailmanlaajui-

sesti selkeästi yleisin ja nopeiten kasvava LMS. Todennäköisesti Canvasin suosio tulee siis Suo-

messakin kasvamaan tulevina vuosina. (Instructure 2021; Edutechnica 2020; Hill 2017.) 

Kävin läpi ”Canvasin perusteet opettajille” -kurssin, josta opin konkreettisesti Canvasin eri 

toiminnoista ja tilojen rakentamisesta sekä muokkaamisesta. Lisäksi kävin Canvasin toimin-

toja läpi opinnäytetyöni ohjaajan kanssa, koska hänellä oli kokemusta Canvas-tilojen luomi-

sesta. Sain myös pääsyoikeuksia Laurean olemassa oleville orientaatiokursseille, kuten ”Spring 

2021: New student’s online orientation”. Olemassa olevien kurssien kautta sain käsityksen 

siitä, minkälaisia rakenteita ja ratkaisuja Canvas-kursseissa on mahdollista käyttää. 

Alkuselvitykseen kuului myös Google forms -kyselyn (Liite 1) tekeminen Laurean kevään 2021 

kansainvälisille opiskelijoille. Kansainväliset opiskelijat olivat opiskelleet etänä koko vaih-

tonsa ajan vallinneesta koronapandemiasta johtuen, joten verkkolomakekysely oli helpoin ja 

luonnollisin tapa tavoittaa heidät.  

Kyselyn tarkoitus oli kartoittaa kansainvälisten opiskelijoiden kokemusta orientaatiokurssin 

tarpeellisuudesta. Tarkoituksena oli myös selvittää, mitkä aiheet olisivat kansainvälisille opis-

kelijoille kaikista tärkeimpiä orientaatiokurssissa. Kyselyyn vastasi yhdeksän opiskelijaa. Pieni 

vastaajamäärä saattaa johtua siitä, että Laureassa oli keväällä 2021 koronapandemian takia 

tavallista vähemmän kansainvälisiä opiskelijoita. Toinen syy voi olla se, että osa kevään 2021 

vaihto-opiskelijoista oli ehtinyt lähteä jo kotimaahansa kyselyn alettua. 
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Kuva 2: Ote opiskelijoille tehdystä kyselystä: jos oli ollut orientaatiokurssi, olisitko suoritta-

nut sen? 

Orientaatiokurssin idea sai kyselyssä hyvän vastaanoton. Suurin osa vastaajista kertoo, että 

olisi suorittanut orientaatiokurssin, mikäli sellainen olisi ollut. Vain yksi vastaajista on valin-

nut vaihtoehdon, että ei olisi suorittanut kurssia. Nämä vastaukset kertovat siitä, että orien-

taatiokurssille oli kysyntää, tai ainakaan kansainväliset opiskelijat eivät vastustaneet ajatusta 

sellaisen suorittamisesta. 

5.2 Sivujen rakentaminen 

Itse orientaatiokurssin rakentaminen alkoi, kun sain Laurealta tyhjän kurssipohjan, jonka alus-

tava nimi oli ”Orientation – international students”.  

 

Kuva 3: Orientaatiokurssin pohja 

Aluksi oli suunniteltava, minkälainen rakenne kurssiin tulee. Olin tutustunut aikaisemmin mui-

den tekemiin Canvas-tiloihin, ja mielestäni niiden selaaminen oli vaikeaa. Yksittäisen tiedon 

löytäminen saattoi vaatia, että opiskelija selaa läpi kymmeniä sivuja. Halusin, että orientaa-

tiokurssistani tulee rakenteeltaan yksinkertaisempi ja selkeämpi. 
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Orientaatiokurssi on kansainvälisille opiskelijoille todennäköisesti ensimmäinen kerta, kun he 

käyttävät Canvas -kurssialustaa. Sen takia olikin tärkeää, että kurssin sisällä liikkuminen on 

mahdollisimman intuitiivista. Yksi orientaatiokurssin tehtävistä oli siis myös tutustuttaa kan-

sainväliset opiskelijat Canvas-alustan käyttämiseen, ja näin helpottaa opintojen aloittamista 

Laureassa. 

Orientaatiokurssi toimii lähtökohtaisesti eri tavalla kuin perinteiset kurssit, sillä sen ei tar-

vitse sisältää tehtäviä, eikä kaikki tieto välttämättä koske kaikki kurssille osallistuvia opiskeli-

joita. Päätinkin tehdä orientaatiokurssista enemmän tietopankin oloisen, jossa opiskelija voi 

itse päättää, mihin osuuksiin tutustua.  

Orientaation rakennetta voisi verrata nettisivuun: se alkaa etusivusta, jossa on esillä kurssin 

kaikki pääsivut linkkien muodossa. Linkeille on luotu kuvakkeet, joita klikkaamalla kullekin 

sivulle pääsee. Näiden painikekuvien käyttäminen oli yksi kurssin tärkeimmistä rakenteelli-

sista ratkaisuista. Aloitussivun reunasta löytyy lisäksi myös Moduulit-sivu, josta näkyy koko 

kurssin sisältö.  

 

Kuva 4: Visuaalinen elementti, painikekuva 

Päätin myös, että kurssi ei sisällä tehtäviä tai palautuksia, yhtä leikkimielistä testiä lukuun 

ottamatta. Orientaatiokurssin tarkoitus on helpottaa kansainvälisten opiskelijoiden maahantu-

loprosessia, ei testata heidän tietoaan Suomesta tai Laureasta. En usko, että tehtävien lisää-

minen olisi tuonut mitään lisäarvoa kurssiin. 

Canvas-kursseihin pystyy tehdä erilaisia vuorovaikutteisia osuuksia, kuten Discussions -alus-

toja. Alustalla kurssin osallistujat pystyvät käydä keskusteluja keskenään. Alustalle voi tehdä 

oman aloituksen, ja muut opiskelijat voivat vastata aloitukseen eli ”ketjuun” tai luoda omia 

aloituksiaan. Päätin hyödyntää näitä keskustelualustoja osana orientaatiokurssia, jotta sain 

lisättyä kurssiin vuorovaikutteisuutta. 

Rakenteen lisäksi kurssille tuli luoda visuaalinen ilme. Halusin, että kurssi on miellyttävän ja 

kiinnostavan näköinen, sillä se parantaa opiskelijoiden käyttökokemusta. Tutustuin Laurean 

graafiseen ilmeeseen, kuten väreihin ja fontteihin, ja käytin niitä kurssin ilmeen pohjana. 
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Loin kurssin visuaalisiksi elementeiksi jokaiselle sivulle otsikkobannerin, sekä linkkejä varten 

painikekuvat. Elementtien luomiseen käytin Canva-ohjelmaa (huom. eri kuin Canvas).  

 

Kuva 5: Visuaalinen elementti, banneri  

5.3 Orientaatiokurssin sisällön teemojen valitseminen 

Kurssin teemat valikoituivat monien kriteerien pohjalta. Näitä olivat Laurean kansainvälisen 

toimiston työntekijöiden toivomukset, vaihto-opiskelijoille tehdyn kyselyn tulokset sekä oma 

harkintani kurssin sisällön rajaamisessa.  

Tottamassani kyselyssä Laurean kevään 2021 kansainvälisille opiskelijoille selvitin opiskelijoi-

den mielipiteitä teemoista, jotka olivat heille tärkeimpiä orientaatiokurssissa. Orientaa-

tiokurssi on rakennettu kansainvälisiä opiskelijoita varten, joten heidän tarpeitaan ja mielipi-

teitään oli tärkeä kuulla jo prosessin alkuvaiheessa.  

 

Kuva 6: Ote opiskelijoille tehdystä kyselystä: mitä orientaatiokurssin tulisi sisältää? 

Kyselyssä vastaajat saivat valita, mitkä eri aiheista olivat heidän mielestään tärkeimpiä orien-

taatiokurssiin. Kaikista suosituimmiksi teemoiksi nousivat julkinen liikenne, asunnon hankki-

minen ja Suomessa asuminen – minkälaista se on. Suosittuja vaihtoehtoja olivat myös maahan-

muuttoprosessi, keskustelualusta sekä Laurean palvelut kansainvälisille opiskelijoille. Huonoi-

ten kyselyssä pärjäsivät vaihtoehdot orientaation aikataulu, terveydenhuolto ja hyvinvointi, 

sekä Laurean kampukset.  
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Kuva 7: Ote opiskelijoille tehdystä kyselystä: oliko asunnon löytäminen sinulle vaikeaa? 

(1=erittäin helppoa, 5=erittäin vaikeaa) 

Vaikka asuminen oli suosittu teema orientaatioon kuvan 6 kysymyksessä, oli vastaajien mie-

lestä asunnon hankkiminen Suomesta ollut kuitenkin helppoa. Suurin osa vastaajista kertoi, 

että asunnon hankkiminen on ollut peräti ”erittäin helppoa”. Vastauksien tulkinnassa täytyy 

kuitenkin ottaa huomioon myös se, että kansainvälisiä opiskelijoita on vuonna 2021 ollut huo-

mattavasti vähemmän kuin aikaisempina vuosina koronapandemiasta johtuen, ja osa vaihto-

opiskelijoista saa niin sanotun ”kiintiöasunnon”, joita on varattu tietty määrä korkeakoulu-

kohtaisesti. Tulkitsin kyselyn tulokset niin, että vaikka asunnon löytäminen on ollut opiskeli-

joille helppoa, vaatii se kuitenkin selkeät ohjeistukset korkeakoululta.  

Kyselyn avovastauksissa korostui tarve asumiseen ja asunnon hankkimiseen liittyvään tietoon, 

mutta myös koronatilanteeseen liittyvään tietoon. Jätin kuitenkin opiskelijoiden koronapan-

demiaan liittyvät vastaukset huomioimatta kurssin teemoja valitessani, sillä koronatilanne ke-

hittyy jatkuvasti. Viruksesta syntyy esimerkiksi erilaisia muunnoksia, ja maakohtaiset rajoi-

tukset ovat vuorotellen hellittäneet ja tiukentuneet paikallisten tilanteiden mukaan. Koro-

naan liittyvä ajankohtainen tieto kulkee opiskelijoille varmasti kätevämmin esimerkiksi sähkö-

postilla. 

Kurssin sisällön tarkoitus oli olla mahdollisimman käytännönläheinen. Opiskelijat tulevat suo-

rittamaan kurssin ennen Suomeen saapumista, joten kaikki liian yksityiskohtainen tai liikaa 

itse opintoihin liittyvä tuli rajata pois. Kyselyssä huonosti pärjänneet teemat ”Orientaation 

aikataulu” ja ”Opiskelijahyvinvointi” jäivätkin kokonaan pois kurssin sisällöstä. 

Sisällöissä oli myös vältettävä päällekkäisyyttä sen orientaation kanssa, jonka opiskelijat suo-

rittavat Suomeen saavuttuaan. Olen itse osallistunut kansainvälisten opiskelijoiden orientaa-

tion edellisinä vuosina, joten tiesin, mitä se sisältää. Näin ollen päätin rajata pois kaiken 

opintoihin ja opiskeluun liittyvän, sekä Laurean omat palvelut yhteystietoja lukuun otta-

matta. Opiskelijoiden ei tarvitse tietää näitä asioita ennen Suomeen saapumista, vaan on pa-

rempi keskittyä akuutimpiin käytännön järjestelyihin.  
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Orientaatiokurssiin valikoitui lopulta seitsemän yläteemaa, jotka ovat seuraavat:  

1. International services (Laurean kansainvälisen toimiston yhteystiedot) 

2. Finland as a country (Yleistietoa Suomesta) 

3. Housing (Asuminen) 

4. Immigration process (maahantuloprosessi) 

5. Public transport (Julkinen liikenne) 

6. Student union and organizations (Opiskelijakunta ja opiskelijajärjestöt) 

7. Laurea’s campuses (Laurean kampukset) 

Tässä taulukossa on vielä selkeämmin kuvattuna, minkä perusteella mikäkin teema on valittu 

osaksi orientaatiokurssia. Osa teemoista on ollut mukana alkuselvistyksestä lähtien, ja osa va-

littiin vasta viimeistelyvaiheessa tai palautteen perusteella. 

 

Valitut teemat Toimeksiantajan toi-

veesta 

Kohderyhmän toi-

veesta 

Oman kokemuksen 

perusteella 

International servi-

ces 

x   

Finland as a country x x x 

Housing x x x 

Immigration process x x x 

Public transport x x x 

Student union   x 

Laurea’s campuses  x x 

Kuva 6: Valitut teemat ja niiden perustelut 
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5.3.1 Etusivu (Welcome to Laurea!) 

 

Kuva 8: Orientaatiokurssin etusivu 

Orientaatiokurssi alkaa etusivulla. Sivulla kerrotaan orientaation käyttäjille siitä, mikä on 

orientaation tarkoitus, mikä on Canvas-verkkokurssialusta ja miten orientaatiokurssia on tar-

koitus käyttää. Sivulla on myös linkki keskustelualustalle, jossa opiskelijat voivat esittäytyä 

toisilleen. Kansainväliset opiskelijat voivat aloittaa keskustelualustalla aikaisen ryhmäytymi-

sen, ja saada toisiltaan tarvittaessa myös vertaistukea ulkomailla opiskeluun liittyen.  



  24 

 

 

Etusivulle on koottu kuvakkeita, jotka toimivat linkkeinä orientaation moduulien eli eri osuuk-

sien etusivuille. Esimerkiksi Housing -kuvake vie Housing -sivulle, jossa on taas lisää kuvake-

linkkejä kampuskohtaisia ohjeita varten. Etusivulta pääsee siis kätevästi liikkumaan kaikkiin 

kurssin muihin osuuksiin.  

5.3.2 Laurean kansainvälinen toimisto (International services) 

 

Kuva 9: International services -sivu 

International services eli Laurean kansainvälistä toimistoa koskeva sivu oli viimeinen sivu, 

jonka lisäsin orientaatiokurssiin. Sivun tarve nousi esiin toimeksiantajan antamassa palaut-

teessa kurssin lopputuloksesta. Sivun sisältö oli kuitenkin jo Laurean opiskelijaintrassa, joten 

sen lisääminen kurssiin vielä viime hetkellä oli mahdollista. 

Sivu sisältää lyhyen kuvauksen toimiston tarjoamista palveluista, sekä esittelyt ja yhteystie-

dot kaikista toimiston työntekijöistä. Yhteystiedot ovat koottu taulukkoon, jossa on heistä 

kuva, nimi, titteli, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä toimenkuva/vastuualue kansainvä-

lissä toimistossa. 

Laurean kansainvälisen toimiston rooli on merkittävä siinä vaiheessa, kun kansainväliset opis-

kelijat valmistelevat saapumistaan Suomeen. On siis tärkeää, että heidän yhteystietonsa ovat 

helposti ja selkeästi saatavilla samasta paikasta, kuin muukin tieto.  
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5.3.3 Yleistietoa Suomesta (Welcome to Finland!) 

 

Kuva 10: Welcome to Finland -sivu  

Tähän orientaation osuuteen on kerätty yleistietoa Suomesta, suomalaisista ihmisistä, suoma-

laisesta kulttuurista ja kielestä. Halusin erityisesti kiinnittää huomiota suomalaiseen luon-

teenlaatuun, vapaa-ajan mahdollisuuksiin ja suomalaisille tärkeisiin asioihin, kuten luontoon 

ja saunomiseen. Opinnäytetyön taustoitukseksi tekemäni kyselyn perusteella Laurean kansain-

väliset opiskelijat olivat erityisen kiinnostuneita tästä aiheesta. 

Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin tutustuminen on ensimmäinen askel, jonka kansainväli-

set opiskelijat ottavat integraatiossa Suomalaiseen yhteiskuntaan. Opiskelijoiden integraatio 

alkaakin jo opintojen alussa (Tinto 2006). Sen takia on tärkeää, että opiskelijoille tarjotaan 

kattavasti tietoa suomalaisesta kielestä ja kulttuurista heti opiskelupaikan vastaanottamisen 

jälkeen.  

Tässä orientaatiokurssin osuudessa on paljon linkkejä eri nettisivuille, koska Suomeen liitty-

vää tietoa maahanmuuttajille oli jo ennestään kattavasti olemassa. Pidin myös huolen, että 

suomen kielen opiskeluun liittyviä resursseja oli tarjolla.  

Lisäksi rakensin tämän osion yhteyteen testin, millä opiskelija voi testata perustietojaan Suo-

mesta. Testin on tarkoitus olla leikkimielinen, ja sen voi suorittaa missä vaiheessa tahansa, 

tai jättää kokonaan suorittamatta. 
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5.3.4 Asumisjärjestelyt (Housing) 

 

Kuva 11: Housing -moduulin etusivu 

Kun kansainväliset opiskelijat saavat tiedon siitä, että heidät on hyväksytty opiskelemaan 

Laureaan, on asunnon hankkiminen yksi ensimmäisistä asioista, joka heidän tulee hoitaa. Hel-

singin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS tarjoaa Laurean kansainvälisille opiskelijoille tie-

tyn kiintiön kalustettuja asuntoja. Niitä ei kuitenkaan riitä kaikille, joten osan saapuvista kan-

sainvälisistä opiskelijoista on etsittävä asunto yksityisiltä vuokranantajilta. Myös Laurea itse 

tarjoaa asunnot joillekin kansainvälisille opiskelijoille, jotka saapuvat esimerkiksi Lohjalle tai 

Hyvinkäälle. (HOAS 2021; Laurea 2021.) 

Asumisjärjestelyt voivat siis koitua hyvinkin monimutkaisiksi kansainvälisille opiskelijoille, mi-

käli he eivät saa opiskelija-asuntoa. Kansainväliset opiskelijat kohtaavat monia ongelmia yksi-

tyisillä markkinoilla, kuten korkeat vuokrat ja vuokranantajien ennakkoluulot (Ympäristömi-

nisteriö 2018). Tämän takia koin, että Housing -moduuli on yksi orientaatiokurssin tärkeim-

mistä osuuksista. Myös opiskelijoille tehdyn kyselyn perusteella Housing -moduuli oli tärkeä 

osa kurssia. 
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Kuva 12: Discussion -alusta housing -moduulissa 

Tein Housing -moduuliin Discussions-alustan, jossa opiskelijat voivat löytää muita opiskeli-

joita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisasumisesta. Yksityisellä vuokranantajalla asuminen pää-

kaupunkiseudulla on kallista, mutta jaettuna kulut ovat paljon pienemmät. Isompien asunto-

jen vuokrat ovat myös suhteellisesti halvempia (hinta/neliömäärä). Kansainvälisille opiskeli-

joille voi kuitenkin olla vaikeaa löytää asuinkumppania, koska asunto pitää hankkia jo ennen 

Suomeen saapumista. Keskelustelualustan tarkoitus on vastata tähän ongelmaan. 

5.3.5 Maahantuloprosessi (Immigration process) 

 

Kuva 13: Immigration and insurance -sivu 

Maahantuloprosessin läpikäyminen on monille kansainvälisille opiskelijoille vaikeaa, etenkin, 

jos he tulevat EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta. Kansainvälisille opiskelijoille tekemässäni ky-

selyssä ilmeni, että opiskelijat haluavat tietoa maahantuloprosessista. Myös opinnäytetyön 

toimeksiantajan kanssa käydyissä keskusteluissa tuli esille, että maahantuloprosessi on vaikea 

sekä opiskelijoille että Laurean kansainväliselle toimistolle. 
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Laurean opiskelijaintrassa oli jo valmiiksi hyvin kattava ohjeistus maahantuloprosessista, jo-

ten päätin käyttää sitä pohjana tämän sivun luomisessa. Tätä sivua rakentaessani en pystynyt 

ottamaan paljoa vapauksia, koska maahantuloprosessi on aiheena hyvin yksityiskohtainen ja 

siitä viestiessä kannattaa noudattaa virallista linjaa, jotta vältytään virheiltä.  

Sivu sisältää erilliset ohjeet EU:n kansalaisille ja EU:n ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Oh-

jeet on listattu sivulle hyvin yksityiskohtaisesti, ja lisäksi tekstiin on upotettu kaikki tärkeät 

linkit esimerkiksi Maahanmuuttoviraston sivuille. Lisäksi sivun lopussa on ohjeistettu vakuu-

tusasioista ja terveydenhuoltojärjestelmästä. 

5.3.6 Laurean kampukset (Laurea’s campuses) 

 

Kuva 14: Laurea's campuses -moduulin etusivu 

Tähän moduuliin laitoin Laurean kampusten kuvat ja yhteystiedot, kuten osoitteen ja kam-

puksen eri palveluiden sähköpostiosoitteet. 

Tälle sivulle olisi voinut koota enemmänkin tietoa kustakin kampuksesta ja niiden erityispiir-

teistä ja tutkinto-ohjelmista, mutta en kokenut sitä tarpeelliseksi. Kansainväliset opiskelijat 

ovat kuitenkin orientaatiota läpikäydessään jo valinneet kampuksen, jolle he ovat tulossa. 

Mielestäni pelkkien kuvien lisäksi näillä sivuilla olisi voinut olla myös esittelyvideot kustakin 

kampuksesta. Videosta kansainväliset opiskelijat saisivat paremman käsityksen siitä, minkälai-

seen ympäristöön he ovat tulossa. Uuteen paikkaan muuttaminen on aina stressaavaa, mutta 

tieto siitä, minkälaiseen paikkaan on menossa, voisi lieventää opiskelijoiden stressiä. Päätin-

kin ottaa yhteyttä Laurean viestintään, ja kertoa heille tästä ideasta. Laurea on tuottanut ai-

kaisemminkin erilaisia esittelyvideoita, joten he voisivat harkita videoiden tekemistä myös 

tätä orientaatiokurssia varten.  
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5.3.7 Julkinen liikenne (Public transport) 

 

Kuva 15: Public transport -sivu 

Tämä moduuli valikoitui mukaan, koska se nousi esiin tekemässäni kyselyssä. Helsingin seudun 

julkisen liikenteen järjestelmä voi olla ulkomaalaisen silmissä monimutkainen, ja opiskelijat 

joutuvat kuitenkin käyttämään sitä todennäköisesti heti ensimmäisenä päivänään Suomessa, 

kun he menevät lentokentältä uuteen kotiinsa. Julkisen liikenteen käyttöön on myös helppo 

valmistautua etukäteen esimerkiksi lataamalla oikeat sovellukset ja selvittämällä reitti uu-

delta asunnolta omalle kampukselle.  

Tämä moduuli sisältää ohjeistuksen HSL:n käytöstä. Moduulissa on esitelty esimerkiksi se, mi-

ten lippujen opiskelija-alennuksen saa käyttöön ja miten HSL-mobiilisovellus toimii. Lisäksi 

moduulissa on esitelty VR ja VR:n opiskelija-alennuskäytänteet. HSL:n ja VR:n lisäksi olen lis-

tannut muutamia yleisimpiä bussiyhtiöitä. 

Viimeisenä lisäsin tälle sivulle myös ”julkisen liikenteen etiketin”. Tämä nousi esille toimeksi-

antajan kanssa käydyssä palautekeskustelussa. Heidän mukaansa julkisen liikenteen käyttämi-

seen liittyvät käyttäytymismallit tulevat joillekin kansainvälisille opiskelijoille yllätyksenä. Li-

säsin siis osuuden, jossa on yleisiä neuvoja julkisen liikenteen käyttämiseen, sekä lisäksi leik-

kimielisiä neuvoja esimerkiksi siitä, että julkisessa liikenteessä ei kannata istua tuntematto-

mien viereen, jos muitakin paikkoja on vapaana. 
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6 Arviointi 

6.1 Kohderyhmän palaute 

Keräsin opinnäytetyön tuloksena syntyvästä orientaatiokurssista palautetta Laureaan saapu-

vilta kansainvälisiltä opiskelijoilta. Otin Laurean kautta yhteyttä 4 opiskelijaan, jotka ovat tu-

lossa Laureaan vaihtoon syksyllä 2021. He ovat siis orientaatiokurssin oikeaa kohderyhmää, 

sillä syksyn 2021 vaihto-opiskelijat ovat ensimmäinen ryhmä, jolle orientaatiokurssi tulee pi-

lottina käyttöön.  

Olin alun perin suunnitellut, että orientaatiokurssin arvioisi jo opinnäytetyön tekemisen het-

kellä Suomessa olevat kansainväliset opiskelijat. Keskustelin asiasta opinnäytetyön toimeksi-

antajan kanssa, ja tulimme siihen tulokseen, että opiskelijat, jotka eivät ole vielä saapuneet 

Suomeen, voivan antaa parempaa palautetta. He eivät esimerkiksi ole käyttäneet Canvas-

alustaa aikaisemmin, ja orientaatio on heille ajankohtaisempi.  

Lähetin opiskelijoille kysymyspatteriston, jota he pystyivät käyttämään kurssin arvioinnin tu-

kena. Lisäsin heidät Canvas-kurssialustalle, ja heillä oli viikko aikaa käydä orientaatiokurssi 

itsenäisesti läpi. 

Kurssin arvioineet opiskelijat olivat tyytyväisiä kurssin käyttökokemukseen. Kehuja saivat eri-

tyisesti kurssin ulkoasu, rakenne ja helppokäyttöisyys. Myös interaktiivisiin osuuksiin, eli kes-

kustelualustoihin, oltiin tyytyväisiä. Opiskelijat olivat erityisen tyytyväisiä siihen ratkaisuun, 

että kurssin etusivulla olevista kuvakkeista pääsi kätevästi koko kurssin aineistoon ilman yli-

määräistä selaamista.  

Opiskelijat olivat myös tyytyväisiä kurssin sisältöihin. Kurssiin kerätty tieto koettiin hyödyl-

liseksi ja sen läpikäyminen oli konkreettisesti helpottanut opiskelijoiden valmisteluja Suo-

meen saapumiseen liittyen. Etenkin asumiseen liittyvät sisällöt nousivat esiin opiskelijoiden 

palautteessa. 

Otteita opiskelijoiden positiivisista palautteista: 

“The information gained in this course is definitely relevant to me as an exchange student, 

because when coming to a new country it is extremely helpful to get an overview of the 

country and what you can expect and also need to know to ensure the best possible out-

come.” 

“Overall, I feel really confident coming to Helsinki on the basis of what I've learned in this 

course, and I had no trouble navigating through it.” 
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“(The course) helped me a lot because otherwise it would have taken me hours of searching 

through the internet to find all the relevant information. Moreover, I can always go back to 

the course and get provided with all the helpful links and information.” 

Kurssin arvioineilla opiskelijoilla oli kuitenkin myös kehitysehdotuksia kurssiin. Esimerkiksi 

yksi opiskelija olisi toivonut enemmän ”peer-to-peer” eli vertaistuen kaltaista sisältöä. Tästä 

olimmekin käyneet jo keskusteluja opinnäytetyön toimeksiantajan kanssa. Yksi mahdollinen 

tapa toteuttaa tämä on lisätä opiskelijatutorit kurssialustalle, jotta he voivat esimerkiksi vas-

tata kansainvälisten opiskelijoiden kysymyksiin Discussion -alustoilla. Toinen vaihtoehto on 

lisätä kurssiin Suomessa jo käyneiden kansainvälisten opiskelijoiden kertomuksia omasta vaih-

dostaan. Kumpikaan näistä ei kuitenkaan ollut toteutettavissa opinnäytetyöni aikataulun raa-

meissa, joten ne jäivät kehitysehdotuksiksi.  

Jotkut opiskelijoista olivat toivoneet lisää tietoa Suomen kulttuurista, normeista sekä hyödyl-

lisiä lauseista Suomeksi. Palautteen perusteella laajensin kurssin ”Yleistietoa Suomesta”-

osuutta. Opiskelijat olivat myös löytäneet muutamia kirjoitusvirheitä kurssista. 

Otteita opiskelijoiden kehitysehdotuksista:  

”I don't think there would be much interaction unless someone was actively encouraging it 

and answering questions.” 

“It would also be interesting to read more about Finnish culture.” 

“I do not think that there is something relevant missing, but of course there is still improve-

ment possible, as in everything someone creates, and I guess after a lot of people have used 

it, there will come up some things which can be added, but for now it is absolutely satisfy-

ing.” 

Opiskelijoiden kehitysehdotukset keskittyivät enimmäkseen tiettyjen sisältöjen laajentami-

seen sekä kirjoitusvirheisiin. Lisäksi palautteessa yhdeksi teemaksi nousi koko kurssin laajuus. 

Osa opiskelijoista olisi toivonut kurssista vielä huomattavasti laajempaa kokonaisuutta. Näen 

itsekin kurssissa paljon laajentamisen varaa, ja tarpeellisia aiheita kurssin sisältöihin nousee 

varmasti esille, kun kurssi otetaan oikeasti käyttöön. Tätä opinnäytetyötä varten aiheet tuli 

kuitenkin alusta lähtien miettiä tarkaksi kokonaisuudeksi, jossa jokaisella valitulla aiheella on 

joku perustelu, miksi se on mukana orientaatiokurssissa.  

6.2 Eettisyys 

Opinnäytetyötä tehdessäni noudatin eettisiä periaatteita koko prosessin ajan. Vaikka toimin-

nallinen opinnäytetyö ei sisällä varsinaista tutkimusta, pidin silti huolta, että kaikki aineisto 

on hankittu ihmistieteiden tutkimuksen eettisten periaatteiden mukaisesti. Näitä ovat 
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esimerkiksi itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vahingoittamisen välttäminen, yksityi-

syys ja tietosuoja. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019.)  

Tähän opinnäytetyöhön on kerätty aineistoa opiskelijoilta kahdessa eri vaiheessa. Ensin tee-

moihin liittyvässä kyselyssä hankittiin tietoa vaihto-opiskelijoilta, jotka ovat olleet jo Suo-

messa. Toisessa kyselyssä neljä Suomeen tulossa olevaa opiskelijaa arvioi opinnäytetyön tuo-

tosta, eli orientaatiokurssia.  

Tietoa kerätessä piti kiinnittää erityisesti huomiota osallistujien oikeuksiin. Jokainen kyselyi-

hin ja arviointiin osallistunut osallistui vapaaehtoisesti. Kaikille osallistujille tehtiin selväksi, 

että osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja kaikilla osallistujilla oli myös mahdollisuus 

keskeyttää osallistuminen halutessaan. Vapaaehtoisuuden painottaminen oli erityisen tärkeää, 

koska opinnäytetyöni toimeksiantajana oli Laurea-ammattikorkeakoulu, jossa vastaajat olivat 

opiskelijoita, tai tulossa opiskelijoiksi. Tässä tilanteessa olisi helposti voinut syntyä mielikuva, 

että osallistumatta jättämisestä tulee negatiivisia seurauksia. (Tutkimuseettinen neuvottelu-

kunta 2019.) 

Oli myös tärkeää varmistaa, että kaikki kyselyihin ja arviointiin osallistuneet opiskelijat saivat 

kattavasti tietoa siitä, mitä osallistuminen sisältää, mihin heidän antamiaan vastauksia tul-

laan käyttämään. Myös opinnäytetyön tavoitteet kerrottiin osallistujille. (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2019.) 

Osallistujien yksityisyys varmistettiin pitämällä kaikki heidän vastauksensa anonyymina. En-

simmäinen teemoihin liittyvä kysely luotiin alusta lähtien anonyymiksi, joten edes opinnäyte-

työn tekijä ei saanut tietää vastaajien henkilöllisyyttä. Arviointiin osallistuneet opiskelijat 

taas olivat opinnäytetyön tekijän tiedossa, mutta heidän antamansa vastaukset anonymisoitiin 

opinnäytetyön raportissa.  

Kaikki vastaajat olivat täysi-ikäisiä, joten alaikäisten tutkimiseen liittyvät eettiset kysymykset 

eivät olleet relevantteja. 

6.3 Itsearviointi 

Olen tyytyväinen opinnäytetyöni aiheeseen. Pääsin hyödyntämään prosessissa kaikkea sitä tie-

toa, mitä olin kerännyt aikaisemmin toimiessani esimerkiksi Laureassa harjoittelijana, sekä 

opiskelijakunta Laureamkon kansainvälisyysvastaavana.  

Opinnäytetyöprosessissa pääsin kuitenkin oppimaan myös uutta. Canvas-verkkokurssialusta ei 

ollut minulle entuudestaan tuttu, joten koko orientaatiokurssin luominen lähti liikkeelle alus-

tan käyttämisen opettelemisesta. Siitä huolimatta orientaatiokurssista tuli yllättävän toimiva 

ja selkeä kokonaisuus. Sisältöjen lisäksi kurssissa piti kiinnittää huomiota myös esimerkiksi 
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rakenteeseen, ulkoasuun ja käytettävyyteen. Tällaista suunnittelua en ollut aikaisemmin teh-

nyt. 

Harmillisesti kurssin toimivuutta oikeassa käytössä ei ehditty testata opinnäytetyön aikataulun 

vuoksi. Olisi ollut hyödyllistä nähdä kurssi käytössä ja kerätä laajemmin palautetta kohderyh-

mältä. Nyt jouduttiin tyytymään neljän opiskelijan arvioon kurssista. Opiskelijoiden palaute 

oli kuitenkin lähtökohtaisesti todella positiivista, joten oikea käyttöönottokin sujuu varmasti 

hyvin. 

Opinnäytetyöni tärkein tavoite oli helpottaa kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloproses-

sia, ja tämä tavoite on täyttynyt ainakin orientaatiokurssin arvioineiden opiskelijoiden palaut-

teen perusteella. Toinen tavoite oli Laurean kansainvälisen toimiston työn helpottaminen. Tä-

män tavoitteen täyttymistä on vielä vaikea arvioida, mutta ainakin toimeksiantajan palaute 

on ollut positiivista, ja orientaatio on selkeästi tullut tarpeeseen. Orientaatiokurssin vaikutuk-

sia tullaan varmasti näkemään Laureassa paremmin pidemmällä aikavälillä.  

6.4 Toimeksiantajan arviointi 

Opinnäytetyön toimeksiantaja eli Laurean kansainvälinen toimisto pääsi näkemään kurssin ja 

antamaan siitä palautetta sekä kehittämisen aikana että valmiista tuotoksesta. Orientaa-

tiokurssi tulee Laurean käyttöön ja jatkokehitettäväksi, joten kansainvälisen toimiston työn-

tekijöillä on tärkeä näkemys kurssista.  

Lähtökohtaisesti toimeksiantaja oli todella tyytyväinen tuotokseen. He olivat päässeet esittä-

mään omat toiveensa orientaatiokurssista heti prosessin alussa, ja myös prosessin aikana. 

Kurssi siis muokkautui heidän näkemystensä mukaiseksi.  

Viimeisimmässä palautekeskustelussa kävimme läpi kurssin kaikki sivut. Toimeksiantajalta 

nousi muutamia pieniä lisäyksiä ja korjauksia sisältöihin, mutta kokonaisuuteen, rakentee-

seen, ulkoasuun ja valittuihin teemoihin oltiin tyytyväisiä. Suurin muutos, joka palautteen pe-

rusteella tehtiin, oli Laurean kansainvälisen toimiston yhteistietojen lisääminen kurssiin 

omaksi sivukseen. Myös etusivun ulkoasua yksinkertaistettiin palautteen perusteella, poista-

malla esimerkiksi sivupalkista turhia linkkejä. Toimeksiantajan kanssa keskusteltiin myös 

orientaatiokurssin jatkokehityksestä sekä siitä, miten kurssia tullaan hallinnoimaan. 

7 Jatkokehittäminen ja pohdinta 

Yksi keskeisistä haasteista opinnäytetyön tekemisessä oli koronapandemia ja sen vaikutukset 

kansainvälisiin opiskelijoihin. Opinnäytetyön tekemisen alettua oli pandemia kestänyt jo yli 

vuoden. Kaikista tuoreimmat tiedot kansainvälisistä opiskelijoista eivät siis olleet 
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vertailukelpoisia edellisiin vuosiin. Joitain tutkimuksia oli viivästetty tai jätetty kokonaan te-

kemättä pandemian takia. Opintojen kansainvälisyyden tulevaisuutta on myös tässä tilan-

teessa erittäin vaikea ennakoida, koska vaikka Suomessa tilanne paranisi ja laumasuoja saavu-

tettaisiin, voi korona vaikuttaa maailmalla vielä pitkään. Myös kohderyhmälle tehdyssä kyse-

lyssä nousi paljon koronapandemiaan liittyviä teemoja ja toiveita, jotka jouduttiin kuitenkin 

jättämään huomiotta aiherajauksen takia. 

Kun orientaatiokurssia alettiin valmistella, valittiin kohderyhmäksi Laureaan saapuvat vaihto-

opiskelijat sekä kansainväliset tutkinto-opiskelijat. Tässä rajauksessa ulkopuolelle jäivät Lau-

reaan saapuvat koulutusvientiopiskelijat, joita on tullut Laureaan säännöllisesti vuodesta 2019 

lähtien. Kurssin suunnittelun kannalta rajaus oli järkevä, sillä koulutusvientiopiskelijat ovat 

ryhmänä hieman erilainen ja omaa erilaisia tarpeita. Tulevaisuudessa toimeksiantaja voi siis 

pohtia, voisiko tätä orientaatiokurssia laajentaa koskemaan myös koulutusvientiopiskelijoita, 

vai pitäisikö sille ryhmälle tehdä täysin oma orientaationsa. 

Myös kurssin sisällössä oli tehtävä rajauksia, ettei opinnäytetyö paisuisi liian laajaksi. Mikäli 

kurssia jatkokehitetään, voisi sinne lisätä sisältöjä monistakin aiheista. Kun kurssi otetaan oi-

keasti käyttöön, herää käyttäjillä varmasti ideoita siitä, mihin suuntaan kurssia kannattaisi 

laajentaa. Yhdeltä kurssin arvioineista opiskelijoista nousi idea, että kurssiin voisi sisällyttää 

kertomuksia ja kokemuksia vaihto-opiskelijoilta, jotka ovat jo olleet Suomessa aikaisemmin. 

Idea kuulosti hyvältä, mutta valitettavasti sen toteuttaminen ei sopinut opinnäytetyön aika-

tauluun. Sellainen osio olisi kuitenkin helppo lisätä kurssiin tulevaisuudessa. 

Kurssin sisältö olisi myös käyttäjälle mielekkäämpää, jos siihen saisi sisällytettyä enemmän 

visuaalista sisältöä, kuten kuvia ja videoita. Kurssin rakentamisen aikana sopivaa visuaalista 

sisältöä ei kuitenkaan löytynyt. Kuvien ja videoiden lisääminen on helppo tapa kehittää sitä 

tulevaisuudessa, käyttämällä joko olemassa olevia aineistoja tai kuvaamalla uusia, kurssiin 

tarkoitettuja sisältöjä. Esimerkiksi Laurean kampuksista kertovilla sivuilla tästä olisi varmasti 

lisäarvoa. Olin tähän liittyen yhteydessä Laurean viestintään, ja kerroin heille tästä tar-

peesta.  

Koska tämän orientaatiokurssin on tarkoitus olla käytössä pitkäaikaisesti, tulee sen päivittämi-

sestä pitää hyvää huolta. Laurean kansainvälisten asioiden toimisto on sitoutunut käymään 

kurssin sisältö läpi vähintään aina ennen uusien opiskelijoiden saapumista, jotta voidaan var-

mistaa, että kaikki kurssin sisällöt pitävät edelleen paikkansa. Kurssiin on myös upotettu link-

kejä useille ulkoisille sivuille, joten vaikka Laureassa mikään asia ei muuttuisi, tulee vähin-

tään ulkoiset lähteet käydä aina läpi.  

Opinnäytetyön toimeksiantajan ja kohderyhmän antaman palautteen perusteella orientaa-

tiokurssille oli suuri tarve. Itse jopa ihmettelen, miksei tällaista kansainvälisten opiskelijoiden 

orientaatiokurssia ole toteutettu aikaisemmin, koska muille opiskelijoille sellainen on ollut jo 
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olemassa. Korkeakoulujen palvelut ovat nopeaa vauhtia digitalisoitumassa, ja kattavat ja in-

novatiiviset palvelut ovat valttikortti kansainvälisten opiskelijoiden houkuttelemisessa (Rosen-

dahl 2016). On myös tärkeää, että kansainvälisille opiskelijoille tarjotaan vähintään samat 

palvelut kuin muillekin opiskelijoille, ja niiden lisäksi myös heille erikseen suunnattuja tuki-

palveluita. Kansainväliset opiskelijat ovat kuitenkin ryhmänä erilainen, ja heillä on erilaiset 

tarpeet kuin suomalaisilla opiskelijoilla. Etenkin integraation tukemiseen, työllisyyspalvelui-

hin ja asumisneuvontaan kaivataan panostuksia (OKM 2021). 

Panostusta kansainvälisiin opiskelijoihin todella tarvitaan, mikäli halutaan saavuttaa Suomen 

hallituksen asettamat tavoitteet koulutusperäisestä maahanmuutosta. (OKM 2009; Valtioneu-

vosto 2019.) Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen, sillä panostuksia vaaditaan niin kor-

keakouluilta, Suomen hallitukselta, työelämältä kuin koko yhteiskunnaltakin. Koulutus- ja työ-

peräisen maahanmuuton lisääminen nimittäin vaatii sitä, että olemme yhteiskuntana avoin ja 

houkutteleva maahanmuuttajia kohtaan. Maahanmuuttajilla tulee olla täällä mahdollisuuksia 

esimerkiksi työllistyä koulutustaan vastaavaan työhön. 

Koronanpandemian hellittäessä Suomen korkeakoulut ja oikeastaan koko akateeminen maa-

ilma ovat haasteen edessä: miten korkeakoulujen kansainvälisyys, kuten opiskelijavaihdot, 

saadaan uuteen nousuun? Suomessa tilastot kertoivat jo ennen koronaa vaihtomäärien las-

kusta, ja Euroopan tasolla Britannian lähtö EU:sta ja Erasmus-ohjelmasta on jättänyt ison lo-

ven opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksiin. Koronan jälkeen ei siis riitä, että pala-

taan samalle tasolle kuin ennen. Opintojen kansainvälisyyttä tulee vahvistaa entisestään, ja 

siihen tulee olla valmiita suuntaamaan resursseja, ja tästä korkeakoulullakin on oma vas-

tuunsa. 
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