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Taustaa 

 Tärkeä osa korkeakoulujen kansainvälistymistä on kehittää opiskelijoiden valmiuksia 

 kansainvälisessä ympäristössä toimimiseen. Kansainvälistyvä ja monikulttuuristuva työ-

elämä tarvitsee työntekijöiltä taitoa toimia yli valtio-, kulttuuri- ja kielirajojen. Opetus- ja kulttuuri-

ministeriö esittää Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiassaan tavoitteena, että suomalainen 

korkeakoulutus antaa opiskelijalle valmiudet työskennellä kansainvälisessä toimintaympäristössä ja 

että kaikkiin korkeakoulututkintoihin sisällytetään kansainvälistymistä tukeva osio. Osion toteutuk-

sesta sovitaan henkilökohtaisissa opintosuunnitelmissa ja sen voi suorittaa liikkuvuusjaksolla tai 

kansainvälisellä opetustarjonnalla.1 

Perinteisesti suomalaisopiskelijat ovat hankkineet kansainväliset kokemuksensa tekemällä osan opin-

noistaan ulkomailla. Vaihto-opiskeluun tai harjoitteluun lähtee vuosittain noin 10 000 suomalais-

ta korkeakouluopiskelijaa, mikä vastaa 20 % vuodessa suoritettujen tutkintojen määrästä. Huomio-

ta voisi yhä enemmän kiinnittää kotikansainvälistymiseen eli kotimaassa ja -korkeakoulussa saatuun 

kansainväliseen kokemukseen. Suomalaisissa korkeakouluissa on runsaasti englanninkielisiä opinto-

kokonaisuuksia, joissa opiskelee ulkomailta tulleita opiskelijoita. Monikulttuurisessa ryhmässä opis-

kelu on ainakin periaatteessa mahdollista myös omassa korkeakoulussa. 

1 Opetus- ja kulttuuriministeriö: Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009, 26–31 
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Mitä tutkittiin?

CIMOn selvityksessä kartoitettiin, miten kansainvälisty-

mistä ja sitä tukevia elementtejä voi nivoa korkeakoulu-

opintoihin. 

      Kuinka opiskelijoiden kansainvälistymistä voi tukea 

     korkeakouluopinnoissa?

     Millaisia malleja korkeakouluilla on kansainvälisen 

     osion tuomiseksi opintoihin? 

     Millaisia esteitä ja edesauttavia tekijöitä tässä on?

Selvityksessä haettiin koulutusohjelmien ja korkeakoulujen 

kokemuksia. Kokemuksia kerättiin kahdella tavalla: kesällä 

ja syksyllä 2011 haastateltiin 12 koulutusohjelmasta vastaa-

vaa henkilöä tai hallinnon edustajaa ja joulukuussa 2011 

järjestettiin alustavien tulosten pohjalta keskustelutilaisuus 

20 korkeakoulun edustajalle. Lisäksi aineistona olivat 54 

koulutusohjelman opetussuunnitelmat, jotka käytiin läpi 

keväällä 2011. Opetussuunnitelmien tarkastelussa haettiin 

yleiskuvaa siitä, esiintyykö kansainvälisyys opetussuunni-

telmissa ja millä tavalla.

Vaikka suomalainen korkeakoulutus on vii-

me vuosina kansainvälistynyt, on tavoite 

jokaiseen tutkintoon sisältyvästä kansain-

välisyysosiosta silti haaste monelle kou-

lutusohjelmalle. Tämä Faktaa – Tietoa ja 

tilastoja -julkaisu esittelee keskeisiä havain-

toja CIMOn selvityksestä, jossa pohdit-

tiin sitä, miten opiskelijoiden kansainvälis-

tymistä voi tukea korkeakouluopinnoissa, 

miten kansainvälisyyttä voi nivoa osaksi 

opintoja ja mitä haasteita tähän liittyy. Jul-

kaisun alussa esitellään korkeakoulujen ja 

koulutusohjelmien kokemuksia keinois-

ta, joilla opiskelijoiden kansainvälistymistä 

on tuettu. Seuraavaksi tarkastellaan, mitä 

kansainvälisyyden kytkeminen osaksi opin-

toja edellyttää ja millaisia haasteita siihen 

liittyy. Lopuksi esitellään koulutusohjel-

mien näkemyksiä siitä, millaista osaamis-

ta kansainvälistyvä työelämä valmistuvilta 

opiskelijoilta vaatii. Tekstiä täydennetään 

esimerkeillä korkeakoulujen käytännöistä 

ja kokemuksista. 

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja 

-raportti on julkaistu kokonaisuudessaan 

pdf-muodossa CIMOn Tietoa ja tilastoja 

-sarjassa (1/2012). 



Keskeinen ongelma kansainvälistymisen tukemises-

sa ei ole ideoiden ja mahdollisuuksien vaan syste-

maattisuuden ja suunnitelmallisuuden puute. Kan-

sainvälistymistä tukevaa toimintaa järjestetään usein 

satunnaisesti ja suunnittelematta, jolloin sitä on vai-

kea integroida osaksi opintoja ja erilaiset tukitavat 

jäävät yksittäisiksi kokeiluiksi. Olennaista olisikin 

saada keinot koottua näkyväksi ja tavoitteellisek-

si kokonaisuudeksi, joka auttaa opiskelijaa kehittä-

mään kansainvälisiä valmiuksiaan pitkin opintoja. 

 Koulutusohjelmissa tunnistetaan paljon  

 erilaisia tapoja, joilla opiskelijan kansain-

välistymistä voi edistää. Monen toiveena on tarjota 

opiskelijalle ”kansainvälinen tarjotin” eli opintojen 

eri vaiheissa paljon erilaista kansainvälistymistä 

tukevaa toimintaa, mistä opiskelija voi valita itsel-

leen sopivan paketin. 

1 Keinoja kansainvälistymisen 
edistämiseksi on paljon, mutta 
niitä ei käytetä systemaattisesti

tajien liikkuvuutta ja yhteistyötä, opiskelua monikulttuuri-

sessa ryhmässä sekä uusia näkökulmia eri maista. Kurssit 

tekevät kansainvälisyyttä näkyväksi korkeakoulussa, ehkä 

paikkakunnalla laajemminkin. Intensiivikurssit johtavat 

usein syvempään kansainväliseen yhteistyöhön. Viikon tai 

kahden mittainen jakso on helppo sijoittaa työsuunnitel-

miin. Haasteena on kurssien rahoitus ja hankemaisuus: 

eri lähteistä haettu projektirahoitus ei takaa jatkuvuutta.

Opetushenkilökunnan liikkuvuus ja saapuvat luennoit-

sijat tuovat opetustarjontaan kansainvälistä näkökulmaa. 

Sen avulla voi myös kouluttaa omaa henkilökuntaa, viedä 

osaamista ulkomaille ja valmistella yhteisiä hankkeita. 

Yksiköiden kansainvälistyminen perustuu henkilökunnan 

kontakteille, joten aktiivisuus liikkuvuudessa kuvaa jossain 

Opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus eli vähintään 

kolmen kuukauden opiskelu- tai harjoittelujakso ulkomailla 

on yhä merkittävin tapa tuoda opintoihin kansainvälisyyt-

tä.  Liikkuvuuden dominoiva asema näyttää joskus jopa 

estävän koulutusohjelmia kehittämästä muita kansainvälis-

tymisen tapoja.  Haasteena liikkuvuudessa ovat opiskelijoi-

den motivointi ja vaihdon laadun varmistaminen. Monessa 

korkeakoulussa on alettu vaatia tiettyä vähimmäisopinto-

pistemäärää vaihtojaksolta.  Ohjausta parantamalla voi 

varmistaa sen, että opiskelija tietää, mitä opintoja ulko-

mailla voi suorittaa ja mitä on suoritettava ennen lähtöä. 

Intensiivikurssit, kesäkoulut ja muut lyhyet kansain-

väliset jaksot kokoavat tiiviiseen ajanjaksoon monenlaista 

kansainvälisyyttä tukevaa toimintaa: opiskelijoiden ja opet-

Korkeakouluilla on monia tapoja tukea opiskelijan kansainvälistymistä 
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määrin aktiivisuutta kansainvälisyydessä ylipäänsä. 

Haasteena on toiminnan satunnaisuus ja lyhytjänteisyys; 

vierailut toteutuvat lyhyellä varoitusajalla ja niiden nivo-

minen opinto-ohjelmaan ja työsuunnitelmiin on vaikeaa. 

Liikkuvuutta voi tukea ottamalla sen osaksi yksikön toi-

minnan suunnittelua. Liikkuvuustavoitteiden asettaminen 

ja niiden seuraaminen parantavat myös toiminnan syste-

maattisuutta.

  

Ulkomaalaisten ja suomalaisten opiskelijoiden 

integrointi yhteisillä vieraskielisillä kursseilla tarjoaa 

suomalaisopiskelijoille toisen keskeisen kansainvälisty-

mistavan. Siitä on etua molemmille: suomalaiset saavat 

kokemusta kansainvälisestä vuorovaikutuksesta ja ulko-

maalaiset kontakteja opiskelumaahan. Korkeakouluissa 

on paljon englanninkielistä koulutusta, jonne rekrytoidaan 

ulkomailta (vaihto-)opiskelijoita. Integroitumisen kannal-

ta haasteena on, että usein englanninkielinen koulutus 

järjestetään erillään suomenkielisestä, jolloin opiskelijat 

eivät kohtaa. Ja vaikka ulkomaalaiset ja suomalaiset käyvät 

samoilla kursseilla, ei opetukseen ole juurikaan rakennet- 

tu monikulttuurista työskentelyä tukevia mekanismeja. 

Luotetaan siihen, että opiskelijat kansainvälistyvät, kun 

istuvat samoilla kursseilla. Suomalaisten ja ulkomaalaisten 

opiskelijoiden vuorovaikutusta voi edistää myös luokka-

huoneen ulkopuolella esim. palkitsemalla opiskelijoita, 

jotka ryhtyvät ulkomaalaisen opiskelijan tuutoriksi. 

Kieli- ja viestintäopinnot sisältävät parhaimmillaan 

kielen opiskelun lisäksi myös kulttuurintuntemusta ja 

viestintää yleisemminkin. Koulutusohjelmiin sisältyy usein 

niukasti kieliopintoja. Niiden nivomisessa opintoihin ovat 

haasteena opiskelijoille tarjolla olevat mahdollisuudet 

ja myös motivaatio opiskella kieliä. Mahdollisuuksia 

voi kasvattaa vaikkapa eri yksiköiden ja korkeakoulujen 

yhteistyöllä sekä tekemällä tutkintoon tilaa kieliopin-

noille. Motivaatiota voi lisätä sisällyttämällä tutkintoon 

enemmän pakollisia kieli- ja viestintäopintoja. 
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Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen opintojen 

tarjonta vaihtelee suuresti. Moni koulutusohjelma ei sisällä 

niitä lainkaan, toisissa ne kuuluvat tutkintoon pakollisina, 

toisissa valinnaisina. Osa koulutusohjelmista tarjoaa yhden 

kurssin, osa laajempia kokonaisuuksia, jopa sivuaineina. 

Joskus kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen opintoja yhdis-

tetään kieliopintoihin. Keskeistä on, että kurssit sisältävät 

sekä yleistä teoriaa että ainespesifejä osioita. Kaikilla 

laitoksilla ei ole kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen opet-

tamisessa tarvittavaa asiantuntemusta, joten yhteistyö 

korkeakoulun sisällä ja korkeakoulujen välillä on järkevää. 

Myös kielipalveluiden tai -keskusten asiantuntemusta 

kannattaa hyödyntää.

Tieto- ja viestintäteknologialla voi korvata tai täyden-

tää fyysistä liikkuvuutta, esimerkiksi etäyhteyden kautta 

seurattavilla luennoilla tai liikkuvuusjaksoon kuuluvilla 

etätehtävillä. Tieto- ja viestintäteknologialle asetetaan 

paljon toiveita, mutta sen käyttö ei ole kovin laajamittaista 

tai systemaattista. Yhtenä haasteena on, että virtuaalinen 

liikkuvuus ei näy kansainvälisyyden palkitsemisjärjestelmis-

sä. Lisäksi tekniikkaan totuttelu voi alussa viedä huomiota 

pois varsinaisesta asiasta. Teknologian hyväksikäyttö voi 

tarkoittaa myös helposti toteutettavia asioita: opiskelijat 

eri maista keskustelevat virtuaalisella alustalla, seurataan 

ulkomailta tulevaa luentoa videokonferenssiyhteyden 

välityksellä tai kommunikoidaan sähköpostilla. 

Kansainvälistä näkökulmaa opetuksen sisältöön 

voi tuoda kansainvälisellä kirjallisuudella tai esimerkeillä, 

tutkimuksen kansainvälisellä fokuksella sekä alan kan-

sainvälisten käytäntöjen esittelyllä ja vertaamisella. Peri-

aatteessa korkeakouluissa kannatetaan sitä, että kansain-

välisyys ei ole opinnoissa erillisenä osiona, vaan integroitu 

osaksi kaikkea opetusta. Tämä voi käytännössä olla haas-

tavaa, sillä vastuu kansainvälisyydestä jakautuu tällöin 

tasaisesti kaikille opettajille eikä erityisesti kenellekään. 

Se saattaa jäädä näkymättömiin, jopa unohtua kokonaan. 
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Monessa korkeakoulussa irrallisia, 
kansainvälistymistä tukevia ele-
menttejä kootaan kokonaisuudeksi, 
jonka voi sijoittaa osaksi opintoja. 

Miten kansainvälisyydestä 
saa systemaattisemman ja 
näkyvämmän osan opintoja?

2 

 Kansainvälisyyden systemaattisuutta ja  

 suunnitelmallisuutta tukee, että se muo-

dostaa yhtenäisen jatkumon aina kansallisesta oh-

jauksesta ja korkeakoulun linjauksista yksittäiseen 

opiskelijaan saakka. Jos tuki jollakin tasolla puuttuu 

tai tavoitteet ohjaavat toiseen suuntaan, kokonai-

suus ontuu. Kansainvälisyyden tulee näkyä sekä 

toiminnan tavoitteissa että arvioinnissa:  

     korkeakoulujen kansallisessa tulosohjauksessa, 

     rahoituksessa ja indikaattoreissa

     korkeakoulun strategioissa sekä näitä tukevissa 

     toimeenpano-ohjelmissa 

     koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa

     opetuksen kehittämisessä ja pedagogisissa 

     ratkaisuissa ja

     opiskelijan oppimisessa ja ohjauksessa. 

Monessa korkeakoulussa on edetty kohti opetus- 

ja kulttuuriministeriön kansainvälistymisstrategian 

tavoitetta tutkintoon kuuluvasta kansainvälisestä 

osiosta. Irrallisia, kansainvälistymistä tukevia ele-

menttejä on koottu tai kootaan kokonaisuudeksi, 

jonka voi sijoittaa osaksi opintoja.

Käytännön toteutukset ovat ammattikorkeakoulu- 

ja yliopistosektoreilla hieman erilaisia. Useassa 

ammattikorkeakoulussa suunnitellaan kansainvälis-

tä osiota pakolliseksi osaksi kaikkia tutkinto-ohjel-

mia. Osion suorittaminen on opiskelijalle pakollista 

ja osio sisällytetään koulutusohjelmien opetus-

suunnitelmiin. Yliopistoissa kansainväliset jaksot 

ovat harvoin pakollisia. Niissä on sen sijaan vireillä 

hankkeita, joissa eri puolilla opintoja olevia kansain-

välistymistä tukevia elementtejä tehdään näkyväksi 

kokoamalla ne yhdeksi kokonaisuudeksi. Kokonai-

suuden kerääminen on opiskelijalle vapaaehtoista. 

Mikäli suoritetuista opinnoista muodostuu riittävän 

laaja kokonaisuus, myönnetään siitä todistuksen 

oheen erillinen liite tai maininta.

Kummassakin tapauksessa prosessi edellyttää, että 

kansainväliselle kokonaisuudelle määritellään oppi-

mistavoitteet ja laajuus sekä kriteerit sille, millä 

perusteella opintojakso hyväksytään osaksi kokonai-

suutta. Vaihtoehtoisia suoritustapoja ovat yleensä 

opiskelu tai harjoittelu ulkomailla, oman korkea-

koulun tarjoamat vieraskieliset kurssit, kielikoulu-

tus ja kulttuurienvälisen vuorivaikutuksen opinnot. 

Joissakin tapauksissa hyväksytään myös varsinaisen 

opetuksen ulkopuolella tapahtuva kansainvälinen 

toiminta, kuten tuutorointi tai järjestötoiminta. 
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Pakollinen kansainvälinen osio edellyttää lisäksi 

sen varmistamista, että opiskelijalla on riittävästi 

mahdollisuuksia jakson suorittamiseen: korkeakou-

lussa on tarpeeksi vieraskielistä opetusta ja vaihto-

paikkoja. Suunnitelmat kulkevatkin käsi kädessä 

sen kanssa, että korkeakoulussa linjataan pakollinen 

vähimmäismäärä vieraalla kielellä tarjottavia opin-

toja. Mikäli kansainvälisen kokonaisuuden kokoa-

minen on vapaaehtoista, keskeistä on opiskelijoiden 

motivointi siihen. 

Rovaniemen ammattikorkeakoulussa 
kansainvälisestä osiosta tulee pakollinen

Rovaniemen ammattikorkeakoulussa annettiin rehtorin päätöksellä ohjeistus, 

jonka mukaan kaikkien koulutusohjelmien opetussuunnitelmiin sisällytetään 

syksystä 2013 lähtien pakollinen kansainvälistymistä tukeva osio. 

Perustutkinnossa osio on 20 ja ylemmässä amk-tutkinnossa 5 opintopisteen laajui-

nen. Sen voi suorittaa kansainvälisellä liikkuvuusjaksolla, joka voidaan määritellä 

myös pakolliseksi, vieraskielisillä opinnoilla, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuuto-

roinnilla tai muuhun korkeakoulun kansainväliseen toimintaan osallistumalla. 

Opiskelija saa suorituksistaan tutkintotodistukseen liitettävän kansainvälisen 

passin. Jokaisen koulutusohjelman tulee tarjota vähintään 10 opintopisteen edestä 

ammattiopintoja englanniksi.

Rovaniemellä on yhtenevät osaamistavoitteet läpi korkeakoulun, myös kansain-

välistymiselle. Opetussuunnitelmatyötä seurataan kolmiosaisella katselmoinnilla, 

jolla varmistetaan yhteisten tavoitteiden läpivienti ja tuetaan koulutusohjelmia. 

Opetussuunnitelmat rakennetaan yhteisten ja koulutusohjelmakohtaisten osaa-

mistavoitteiden pohjalle. Näin hahmottuneet osaamiskompetenssit puretaan 

vuositeemoiksi ja opintojaksoiksi. Kehitteillä on työkalu, jolla tuetaan kompe-

tenssien kiinnittymistä yksittäisiin opintojaksoihin.
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Tampereen yliopistossa kansain-
välistymistä edistävät opintosuo-
ritukset kerätään kokonaisuudeksi
 

Tampereen yliopistossa opiskelevat voivat syksystä 2012 

alkaen saada tutkintoonsa erillisen kansainvälistymis-

kokonaisuuden. Siihen kerätään tutkintoon muutenkin 

sisältyvät opintosuoritukset, jotka edistävät kansainvälisty-

mistä. Kokonaisuudelle on määritelty sisällöllisiä tavoitteita 

esimerkiksi kulttuurienvälisen oppimisen, tiedon ja ymmär-

ryksen karttumisen sekä työelämään soveltamisen osalta.

Kansainvälistymiskokonaisuudella ei ole samaa muodollista 

statusta kuin opintokokonaisuuksilla, jotka on suoritettava 

tutkintotodistuksen saamiseksi, vaan kyseessä on toissijai-

nen tapa ryhmitellä opintoja. Kokonaisuus merkitään opin-

tosuoritusrekisteriin laajuustietoineen, mutta ilman erillistä 

arvosanaa. Sen laajuus on vähintään 20 opintopistettä.  

Kansainvälistymiskokonaisuuden suorittaminen suunnitel-

laan osana HOPS-prosessia. Siihen hyväksytään kansain-

väliset liikkuvuusjaksot, vieraskieliset opintosuoritukset 

sekä vieraskieliseen opetukseen osallistumista ja kieliopin-

toja kumpaakin enintään 10 opintopisteen edestä. Lisäksi 

kokonaisuuteen saa ottaa mukaan suomenkielisiä opintoja, 

jotka täyttävät riittävästi kokonaisuuden osaamistavoit-

teita. Myös kansainvälisten opiskelijoiden tuutorointi sekä 

muu osaamistavoitteita tukeva toiminta soveltuvat.

Tieteenalayksiköt huolehtivat siitä, että kansainvälistymis-

kokonaisuuksia voi käytännössä suorittaa. Tämä tarkoittaa 

esimerkiksi sitä, että eri kielialueille on riittävästi vaihto-

paikkoja, ulkomainen harjoittelu voidaan sisällyttää tutkin-

toon, yhteistyöyliopistojen opinnot kelpaavat tutkinto-

ohjelmiin ja että yksikkö itse tarjoaa kokonaisuuteen 

sopivia suomen- ja vieraskielisiä opintojaksoja.

Kansainväliselle kokonaisuudelle 
täytyy määritellä oppimistavoitteet 
ja laajuus. Lisäksi tarvitaan kriteerit 
sille, millä perusteella jakso hyväk-
sytään kokonaisuuteen.



3 Opetussuunnitelma 
kansainvälisyyden tukena

Van der Wenden typologia 
listaa kansainvälisen 
opetusohjelman kriteereitä

Hollantilainen Marijk van der Wende2 on esittänyt 

rakenteellisia tapoja, joilla kansainvälisyys voi toteu-

tua opetusohjelmissa. Wenden typologia listaa kri-

teereitä siitä, miten opetukseen voi tuoda kansain-

välisyyttä:

     opetusohjelmassa on kansainvälinen aihealue 

     tai sisältö

     opetusohjelmassa laajennetaan alkuperäistä 

     aihe-aluetta kansainvälisellä vertailulla

     opetusohjelman tavoitteena on valmistaa opis-

     kelijat kansainvälisiin työtehtäviin

     kieli- ja kulttuuriopintoihin painottuva opetus-

     ohjelma, joka pyrkii selkeästi kehittämään 

     kulttuurienvälistä kommunikaatiota

     tiettyyn maantieteelliseen alueeseen keskittyvät    

     opinnot, alueelliset opinnot

     opetusohjelma johtaa kansainvälisesti tunnustet- 

     tuun tutkintoon

     opetusohjelma johtaa kansainväliseen yhteis- tai 

     kaksoistutkintoon

     opetusohjelman pakollinen osa opiskellaan ulko-

     maisessa oppilaitoksessa paikallisen henkilö-

     kunnan opettamana

     opetusohjelma on suunniteltu erityisesti ulko-

     maalaisille opiskelijoille.

2 Marijk van der Wende (1996, 46) 
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 Opetussuunnitelma voi parhaimmillaan  

 kannustaa opiskelijaa kansainvälistymään, 

pahimmillaan estää ja hankaloittaa sitä. Korkea-

koulujen näkemyksen mukaan kansainvälisyyteen 

kannustavalle opetussuunnitelmalle on kolme kri-

teeriä: ensinnäkin kansainvälisyys näkyy selkeästi 

tutkinnon tavoitteissa, toiseksi opetussuunnitelmas-

sa on tilaa tai paikka kansainvälisyydelle ja kolman-

neksi hyväksilukemisen ja opintojen suorittamis-

järjestyksen kaltaiset yksityiskohdat joustavat tarvit-

taessa. Monessa korkeakoulussa opetussuunnitel-

mia muokataan siten, että kansainvälisyys on niissä 

selkeämmin esillä: kansainvälistymisjaksolle raiva-

taan tilaa, opetussuunnitelmaan sisällytetään pakol-

linen kansainvälisyysjakso tai kansainvälisyys mää-

ritellään yhdeksi tutkinnon tavoitteeksi. Tässä moni 

korkeakoulu etenee kohti kansainvälistymisstrate-

gian tavoitetta, vaikka kaikkiin tutkintoihin ei olla-

kaan rakentamassa pakollista kansainvälistä osiota. 

Pitäisikö kansainvälisyyden olla pakollinen vai 

vapaaehtoinen osa opintoja? Korkeakouluissa on 

esimerkkejä kummastakin. Mikäli kansainvälisyys 

on pakollinen osa opintoja, voi opiskelija yleen-

sä suorittaa sen usealla tavalla: liikkuvuusjaksolla, 

vieraskielisillä opinnoilla, projektityöllä tai kieli- ja 

kulttuuriopinnoilla. Pahimmillaan pakko voi kään-

tää asenteet kansainvälisyyttä vastaan. Toisaalta 

niin kauan kuin kansainvälisyys on vapaavalintaista, 

se ei kosketa kaikkia.



Kansainvälisyyden tulee näkyä 
selkeästi tutkinnon tavoitteissa ja 
opetussuunnitelmassa täytyy olla 
sille tilaa. Lisäksi hyväksilukemisen 
ja suorittamisjärjestyksen kaltaisten 
yksityiskohtien pitää tarvittaessa 
joustaa.
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Opetussuunnitelmatyö kannustaa, 
mutta saattaa myös estää kansain-
välistymistä 

Taideteollisen korkeakoulun tekstiilitaiteen kandidaatin 

koulutusohjelman opetussuunnitelma kannustaa nykyään kan-

sainvälisyyteen: ulkomaanjaksoille raivattiin lukujärjestyksestä 

tilaa tyhjentämällä toisen vuoden kevätlukukausi pakollisista 

aineista. Ulkomaanjakson opinnot suunnitellaan etukäteen 

HOPS-keskustelussa. Suosituksena on, että ulkomailla suorite-

taan opintoja, jotka sisällytetään tutkintoon valinnaisina opintoi-

na. Niitä voi käyttää myös sivuaineena tai ripotella osaksi pakol-

lisia opintoja, mutta tällöin korvaavuus tarkistetaan erikseen.

Opetussuunnitelman kehittäminen voi myös kääntyä kansain-

välisyyttä vastaan, mikäli näkökulmaa ei pidetä prosessissa 

esillä. Tämä huomattiin Turun yliopiston lääketieteellisessä 

tiedekunnassa, jossa kolmannen vuoden syksy oli aikaisem-

min ollut luonteva ajankohta ulkomaille lähtemiseen. Uudessa 

lukujärjestyksessä siihen sijoitettiin paljon keskeistä, pakollista 

opetusta, jolloin vaihto-opiskelu ei enää ollut mahdollista. Kun 

opetussuunnitelmaan ei myöskään luotu uutta selkeää paikkaa 

ulkomaanjaksolle, väheni lähtijöiden määrä dramaattisesti. 

Samaan aikaan opetusta alettiin koota laajemmiksi kokonai-

suuksiksi eri näkökulmista kuin alan opetuksessa yleensä. Ope-

tussuunnitelman rakenne muuttui tästä syystä erilaiseksi kuin 

ulkomaisilla partnereilla, jolloin niiden opetuksesta oli vaikeampi 

löytää vastineita omille kursseille ja ulkomailla suoritettujen 

opintojen hyväksiluku vaikeutui.

Kansainvälisyyden nivomista osaksi 
kaikkea opetusta kannatetaan, silti 
käytännössä opetussuunnitelmiin 
rakennetaan erillisiä kansainvälisyys-
osioita.

Tarjotaanko kansainvälisyys erillisenä osiona vai 

nivotaanko se osaksi kaikkea opetusta? Ensin mai-

nitun vaihtoehdon ongelmana on, että se korostaa 

kansainvälisyyden irrallisuutta muusta opetukses-

ta: kun osio on suoritettu, katsotaan asia hoidetuk-

si. Jälkimmäisen haasteena taas on, että se jättää 

paljon yksittäisten opettajien kiinnostuksen ja kyvyn 

varaan. Kansainvälisyyden kaltaiset yleiset valmiu-

det voivat jäädä kokonaan opetuksen ulkopuolelle, 

kun kukin opettaa vain oman osuutensa luullen, 

että ne käsitellään muualla. 

Koulutusohjelmissa kannatetaan periaatteessa 

kansainvälisyyden nivomista kaikkeen opetukseen. 

Haastateltavat puhuvat kansainvälisyyden ”norma-

lisoimisesta” eli sen tekemisestä automaattiseksi ja 

luontevaksi osaksi opetusta mm. käsittelemällä alan 

ilmiöitä koko ajan myös kansainvälisestä näkökul-

masta sekä laittamalla suomalaiset ja ulkomaalaiset 

opiskelijat alusta lähtien tekemään töitä keskenään. 

Käytännössä monessa ohjelmassa kuitenkin päädy-

tään rakentamaan opetussuunnitelmaan erillinen 

osio kansainvälisyyden tueksi. 

Millainen opinto-ohjelma tukee parhaiten kansain-

välistymistä, vapaampi vai koulumainen? Opinto-

ohjelma, jossa opiskelija voi itsenäisesti suunnitella 

oman polkunsa ja opintojaksojen ajankohdan, an-

taa enemmän väljyyttä ja joustaa erilaisille ratkai-

suille. Sen ongelmana pidettiin tiettyä löperyyttä: 

antaessaan paljon vapautta se ei myöskään selkeäs-

ti ohjaa opiskelijaa siinä, missä vaiheessa ulkomaille 

kannattaisi lähteä ja mitä siellä olisi järkevä suorit-

taa. Koulumaisempi opinto-ohjelma, jossa opinto-

jen eteneminen ja järjestys on määritelty, joustaa 

huonommin yksilöllisille ratkaisuille, mutta toisaal-

ta siihen on helpompi rakentaa selkeä vaihtoehto ja 

paikka kansainväliselle jaksolle.



Hämeen ammattikorkeakoulussa kansainvälisyys on mukana 
opetussuunnitelmien kehittämistyössä 

Hämeen ammattikorkeakoulussa opetussuunnitelmia (OPS) pyritään kehittämään siten, että kansain-

välisyys on mukana kaikilla tasoilla aina korkeakoulun strategisista tavoitteista yksittäisen opiskelijan 

osaamiseen. Alkavien ryhmien opetussuunnitelmat päivitetään vastaamaan johdon asettamia tavoitteita 

ja kehittämishaasteita kerran vuodessa käytävällä OPS-kierroksella. Prosessissa huomioidaan myös 

opiskelijoiden, opettajien ja sidosryhmien palaute opetussuunnitelmista.

Kierrokseen sisältyy kaikille yhteinen seminaari, koulutus- ja tutkimuskeskuskohtaiset OPS-neuvotte-

lut sekä koulutusohjelmakohtainen OPS-työ. Seminaarissa käydään läpi korkeakoulun strategioista ja 

kehittämissuunnitelmista nousevia yhteisiä tavoitteita ja kehittämiskohteita. Ammattikorkeakoulun 

kansainvälisessä kehittämissuunnitelmassa määritellään tavoitteet opiskelija- ja henkilöstövaihdolle, 

vieraskielisen opetuksen määrälle, laadulle ja toteutumistavoille sekä opintoihin kytkeytyvälle kansain-

väliselle hanketoiminnalle. 

Koulutus- ja tutkimuskeskusten OPS-neuvotteluissa kansainvälistymistavoitteet viedään käytännön 

toteutuksen tasolle. Neuvotteluissa arvioidaan koulutusohjelmittain, miten tavoitteet ovat toteutuneet, 

mitä haasteita niiden saavuttamiseen liittyy ja miten kehitystyö etenee. Opetussuunnitelmiin kirjataan 

opiskelijoiden mahdollisuudet vaihto-opintoihin, englanninkielisiin ammatillisiin opintoihin tai opin-

toihin kansainvälisissä hankkeissa.

Hämeen ammattikorkeakoulussa koulutusohjelmien opetussuunnitelmat ovat osaamisperusteisia ja 

niissä huomioidaan tutkintojen kansallinen viitekehys sekä ammattikorkeakoulujen yleiset ja koulutus-

ohjelmakohtaiset ammattispesifit kompetenssit. Kompetenssit vaikuttavat opintojaksokohtaisiin osaa-

mistavoitteisiin ja opiskelijoiden osaamisen arviointiin. 

Kompetenssin kehittymistä seurataan kehityskeskusteluissa, jotka ovat osa opiskelijan henkilökohtaista 

opintosuunnitelmaa (HOPS) ja sen seurantaa. Opiskelija arvioi kompetenssien toteutumista eri vaiheissa 

opintojaan ja asettaa tavoitteet kansainvälistymiselleen, joka voi toteutua opiskelijavaihdossa, opiske-

luna kansainvälisten opiskelijoiden kanssa, harjoitteluna ulkomailla tai kansainvälisissä yrityksissä 

Suomessa. Opiskelija voi kehittää kansainvälisyysosaamistaan myös osallistumalla kansainvälisiin 

hankkeisiin korkeakoulussa tai virtuaalisena yhteistyönä.
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Opiskelijan ohjaus 
kansainvälisyyden tukena

4

 Myös opiskelijan henkilökohtaisella opinto-

 suunnitelmalla (HOPS) voidaan edistää 

kansainvälistymistä; se tarjoaa mahdollisuuden 

yleisinformaatiota henkilökohtaisempaan ohjauk-

seen ja opiskelijan oman tilanteen huomioimiseen. 

Korkeakoulut näkevät henkilökohtaisella opinto-

suunnitelmalla kahtalaisen roolin kansainvälisyy-

teen ohjaamisessa. Sen avulla voi ensiksikin moti-

voida kansainvälistymään, mikä on tärkeää erityi-

sesti silloin, kun kansainvälinen kokonaisuus ei ole 

pakollinen osa opintoja. Toiseksi HOPS:n avulla 

voi ohjata opintojen suunnittelua siten, ettei jakso 

ulkomailla pitkitä opintoja.

Näyttää siltä, että 
HOPS ei vielä kovin hyvin 
ohjaa kansainvälistymään
kotikorkeakoulussa.

HOPS-käytännöissä koettiin olevan vielä paljon 

parannettavaa, jotta ne toimisivat parhaalla mahdol-

lisella tavalla kansainvälisyyden edistäjänä. Tässä 

yhteydessä pohdittiin mm. seuraavia seikkoja: 

Miten informaatiota ja ohjausta aikataulutetaan? 

Toisaalta tarvitaan tietoa alusta lähtien, jotta 

suunnittelu voidaan aloittaa hyvissä ajoin, toisaal-

ta ohjausta ja informaatiota on jaksotettava pitkin 

opintoja. 

Miten kansainvälistymistavoitteiden toteutumista 

seurataan opintojen aikana? Tehdäänkö tämä 

mekaanisesti todeten vai kannustaen ja vaihto-

ehtoja etsien? 

Mikä on työnjako HOPS-ohjaajan ja kansainvälis-

ten asioiden koordinaattorin välillä? Miten tiedot-

tamisvastuut eri asioista jaetaan?

Miten HOPS-ohjaajan oma kiinnostus ja tiedot 

vaikuttavat siihen, miten hän kannustaa opiskelijaa 

kansainvälistymään? 

Haastatteluissa puhuttiin hyvin vähän siitä, miten 

opiskelijoita ohjataan muihin vaihtoehtoihin kuin 

liikkuvuuteen. Näyttää siltä, ettei HOPS vielä kovin 

hyvin ohjaa kansainvälistymiseen kotikorkea-

koulussa.
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Kirjallisuudessa opetuksen kansainvälisyys määritellään 

tavoitteiden, sisällön ja kohderyhmän kautta. Kyse on 

opetuksesta, joka valmistaa opiskelijoita toimimaan 

kansainvälisissä tilanteissa ja pyrkii tietoisesti kehittämään 

heille kulttuurienvälisessä vuorovaikutuksessa tarvittavia 

tietoja, taitoja ja asenteita. (Leask 2009; Green ja Mertova 

2009; Wende 1996). Joskus puhutaan myös opetuksesta, 

jonka sisällössä on kansainvälinen orientaatio ja joka on 

suunnattu sekä kotimaisille että ulkomaisille opiskelijoille 

(esim. Wende 1996).

Jos opetusta halutaan kansainvälistää, on työtä tehtä-

vä kolmella tasolla: opetussuunnitelmaan on luotava 

rakenteellisia mahdollisuuksia kansainvälisyydelle, 

kansainväliselle osaamiselle on määriteltävä tavoitteet 

ja on kehitettävä konkreettisia opetuksen ja oppimisen 

prosesseja, joiden avulla tavoitteisiin päästään (Leask 

2001). Prosesseihin pureudutaan yksittäisissä opetusti-

lanteissa ja opintojaksoilla, muut edellyttävät toimintaa 

koulutusohjelmien, opetussuunnitelmien ja myös koko 

korkeakoulun tasolla. Koulutuksen kansainvälistäminen 

lähteekin liikkeelle sekä ylhäältä että ruohonjuuritasolta: 

johto määrittelee kansainvälistymiselle tavoitteet ja poli-

tiikan, koulutusohjelmat asettavat sille oppimistavoitteet 

sekä kehittävät opetussuunnitelmaa, opetuskäytäntöjä ja 

arviointia tavoitteiden suuntaiseksi. (Olson ym 2005/2008, 

Clifford ja Josephs 2005).

Käytännössä kansainvälisyyttä opetukseen tuovien ratkai-

sujen laajuus voi vaihdella; puhutaanko yksittäisestä mo-

duulista vai koko ohjelmasta. Vaihtelua voi olla myös siinä, 

tapahtuuko opetus kotimaassa, ulkomailla vai kummas-

sakin, ja muodostuuko kohderyhmä kotimaisista, ulko-

maisista vai molemmista opiskelijoista. Eroja on myös sen 

suhteen, levitetäänkö kansainvälinen näkökulma kaikkeen 

opetukseen ja kehitetäänkö opetusohjelmaan kansainväli-

siä moduuleita vai ainoastaan kaikille pakollisia yksittäisiä 

kursseja. (Wende 1996, 21)

Rakenteen tarkastelu ei valota niitä konkreettisia tapoja, 

joilla opetuksen sisältöä ja prosesseja kansainvälistetään: 

se tarjoaa ”ison kuvan”, mutta ei yksityiskohtia. (Green ja 

Mertova 2009, 40–41; Leask 2001) Konkreettiset kansain-

välistymistavat voi jakaa kolmeen kokonaisuuteen, jotka 

ovat opiskelijoiden liikkuvuus, henkilökunnan kansainväli-

syys ja kotikansainvälistyminen. (Green ja Mertova 2009, 

31–34) Kaikkia kolmea tarvitaan ja niiden välille tulee 

luoda tasapaino, jossa mikään ei dominoi. Parhaimmillaan 

keinoista kasvaa kokonaisuus, joka tukee samaa päämää-

rää. (Wächter 2003)

Kansainvälisyys opinnoissa kirjallisuuden valossa

Opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus

   vaihto-opiskelu

   harjoittelu

   vapaaehtoistyö

   opintomatkat

   kansainväliset konferenssit

   kenttäkurssit, ekskursiot 

Henkilökunnan kansainvälisyys

   henkilökuntavaihto

   sapattivapaat

   stipendit

   tutkimus

   kansainvälinen yhteistyö

   konferenssit

   vapaaehtoistyö 

Kotikansainvälistyminen

   virtuaalinen liikkuvuus

   monikulttuurisen paikallisyhteisön   

      hyödyntäminen

   inklusiivinen pedagogia

   koti- ja ulkomaisten opiskelijoiden  

      vuorovaikutus

   kielikoulutus



Opiskelijat ovat perinteisesti kansainvälistyneet liikku-

vuusjaksoilla, joiden ongelmana kuitenkin on selkeiden 

kansainvälisyyttä tai kulttuurienvälistä vuorovaikutusta 

koskevien oppimistavoitteiden tai niiden seuraamis-

tapojen puuttuminen. (Green ja Mertova 2009, 36). 

Kansainvälistymistä koskeva keskustelu on keskittynyt 

liikkuvuuteen, vaikka suuri osa opiskelijoista ei siihen 

osallistu. On alettu puhua kotikansainvälistymisestä, joka 

on kansainvälistä toimintaa ilman ulkomaille suuntau-

tuvaa liikkuvuutta (Nilsson 2003; Crowther et al. 2001). 

Kotikansainvälistymisen pitäisi olla kaikkien ulottuvilla 

– keinoina esimerkiksi kansainvälinen kirjallisuus, kan-

sainväliset esimerkit opetuksessa tai fokus tutkimuksessa, 

ulkomaalaiset opettajat, oman korkeakoulun ulkomaiset 

opiskelijat ja monikulttuurisen kampuksen rakentaminen 

sekä virtuaaliset kontaktit ulkomaille. (Beelen 2011, Green 

ja Mertova 2009, 32) Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen 

tilanteita voi tietoisesti tukea myös opiskelijoiden vapaa-

ajan kohtaamisissa.
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Vieraskielinen opetustarjonta 
kansainvälistymisen voimavarana

5

 Vaikka opetuksen antaminen vieraalla 

 kielellä ei vielä tee siitä kansainvälistä, on 

vaikea kuvitella kansainvälistä laitosta kokonaan 

ilman vieraskielistä opetustarjontaa. Vieraskieliset 

eli Suomessa käytännössä englanniksi opetetut 

kokonaisuudet tarjoavat korkeakouluille luonte-

via paikkoja, jonne ottaa ulkomaisia opiskelijoita 

ja opettajia. Kun samoille kursseille ohjataan myös 

kotimaisia opiskelijoita, saadaan tilaisuuksia suo-

malaisten ja ulkomaalaisten vuorovaikutukselle ja 

mahdollisuuksia suomalaisopiskelijoiden kansain-

välistämiseen. 

Korkeakouluissa luotetaan siihen, että suomalais-

opiskelijat kansainvälistyvät käymällä samoja kurs-

seja ulkomaalaisten kanssa. Eri kulttuuritaustoista 

tulevien opiskelijoiden väliseen työskentelyyn tai 

ryhmäyttämiseen liittyviä järjestelyjä ei juurikaan 

nostettu esille. Tässä näyttääkin olevan yksi kan-

sainvälistymisen haaste. Miten opetukseen saa 

luotua sellaisia pedagogisia käytäntöjä, että ne 

tukevat kulttuurienvälistä vuorovaikutusta ja oppi-

mista kursseilla?  

Luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvaa vuoro-

vaikutusta (esim. kansainvälisten opiskelijoiden 

tuutorointi) ei useinkaan käytetä keinona kansain-

välisten valmiuksien hankkimiseen. Tällaisten kei-

nojen hyväksikäyttämisessä opiskelijoiden kansain-

välistämisessä on vielä paljon parannettavaa.  

Monikulttuurista työskentelyä 
tukevia pedagogisia käytäntöjä 
ei kovin usein hyödynnetä.  



Kulttuurien kohtaamista tuetaan ammattikorkeakouluissa

Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden kampuksella on pilotoitu Open Innovation Space -oppimis-

menetelmää suomalaisten ja ulkomaalaisten opiskelijoiden ryhmäyttämisessä. Menetelmällä tuetaan yhdessä 

toimimista sekä englanninkielisen koulutuksen sisällä että englannin- ja suomenkielisen koulutuksen välillä. 

Mukana on kaksi koulutusalaa, liiketalous ja tekniikka. Tavoitteena on mm. yhteisen opiskelu- ja toiminta-

kulttuurin luominen erilaisista kulttuureista tulevien opiskelijoiden välille.

Keskeisenä keinona ovat oppilaitoksen tai paikallisten yritysten toimeksi antamat projektit, joita edistetään eri 

kulttuureista ja koulutusohjelmista tulevien opiskelijoiden ryhmissä. Ryhmää valmennetaan monikulttuuriseen 

tiimityöhön ja monikulttuurisessa projektissa työskentelyä käydään läpi myös palautekeskusteluissa. 

Metropolia-ammattikorkeakoulun tietotekniikan koulutusohjelman suomalaisia ja ulkomaalaisia opis-

kelijoita integroidaan yhteisiin opintoihin kansainvälisellä intensiiviviikolla (International ICT Week). Kyseessä 

on 3 opintopisteen laajuinen kokonaisuus, jonka oppisisältönä on mm. kulttuurienvälistä kommunikaatiota, 

ongelmanratkaisua ja tiimiyttämistä. Kansainvälinen viikko on kasvattanut suosiota erityisesti suomalaisopis-

kelijoiden keskuudessa, joita osallistujista on noin puolet. 

Arcada-ammattikorkeakoulussa rakennetaan opintosuunnitelmatyöllä mahdollisuuksia eri kulttuuritaustais-

ten opiskelijoiden kohtaamiseen: syksystä 2012 sisältyy opintosuunnitelmiin ainakin yksi 5 opintopisteen laajui-

nen kansainvälisyysmoduuli. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy toimimaan monikulttuurisissa tilanteissa ja 

arvioimaan omaa rooliaan niissä. Kansainvälisyysmoduulin voi suorittaa ulkomaanjaksona tai oman korkea-

koulun opetukseen osallistumalla. Moduuliin sisältyvien opintojen tulee sisältää vuorovaikutusta yli kulttuu-

rirajojen ja kursseihin tulee aktiivisesti luoda mahdollisuuksia yhteiseen työskentelyyn. Moduulin arvioinnissa 

kiinnitetään huomiota myös siihen, miten opiskelija toimii monikulttuurisessa tilanteessa.
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Korkeakouluissa on pohdittu mm. seuraavia seikko-

ja englanninkielistä opetustarjontaa kehitettäessä:

Kuinka paljon englanninkielistä opetusta annetaan? 

Ratkaisut vaihtelevat muutamasta opintopisteestä 

kokonaiseen tutkintoon, mutta suunta on kohti 

laajempia kokonaisuuksia. Monessa korkeakoulus-

sa on tehty päätös vähimmäisopintopistemäärästä, 

jonka verran laitosten tulee tarjota opintoja eng-

lannin kielellä. Joissakin tapauksissa on määritelty 

myös mitä opintoja näiden tulee olla (esim. ammat-

tiopintoja). 

Mitä kursseja kannattaa opettaa englanniksi ja 

mitä suomeksi? Usein koetaan järkeväksi opettaa 

alan perusteet suomeksi, jolloin englantiin siirry-

tään opintojen edetessä. Muita perusteluja eng-

lanninkieliselle tarjonnalle voivat olla laitoksen 

erityinen vahvuusala, jonka osaajana se haluaa 

kansainvälisesti profiloitua, kansainvälisyyteen ja 

monikulttuurisuuteen liittyvät teemat sekä aiheet, 

joihin on hyvin saatavilla vieraskielistä materiaalia, 

joissa yhteistyökumppanit ovat vahvoja tai joihin 

on luontevaa rakentaa kansainvälistä yhteistyötä 

ja vierailuluentoja. 

Pitäisikö englanninkielisten opintojaksojen olla 

opiskelijoille pakollisia vai vapaavalintaisia? Mikäli 

englanninkielistä opetusta ei ole varsinaisissa aine- 

tai ammattiopinnoissa ja kaikille pakollisena, jää 

kansainvälisyys helposti irralliseksi omasta alasta. 

Missä määrin englannin- ja suomenkielistä opetus-

tarjontaa integroidaan? Yllättävän paljon englannin- 

ja suomenkielistä koulutusta järjestetään erillään, 

jolloin myös ulkomaalaiset ja suomalaiset opiskele-

vat erillään. Suunta on kuitenkin kohti integrointia, 

niin että suomalaiset ja ulkomaalaiset opiskelijat 

opiskelevat ainakin osan opinnoista samoilla kurs-

seilla. 

Englanninkielistä opetusta ei koeta mielekkääksi 

järjestää vain suomenkielisten kesken, ilman ulko-

maalaisia opiskelijoita tai opettajia. Se vaatii siis 

tuekseen myös joko opiskelijoiden tai opettajien 

kansainvälistä liikkuvuutta. 

Englanninkielinen opetus 
kansainvälistää omia 
opiskelijoita ja kasvattaa 
vaihto-opiskelua

Turun ammattikorkeakoulun linjauksen mu-

kaan kaikkien koulutusohjelmien täytyy tarjota 

vähintään 15 opintopisteen verran aineopinto-

ja englanniksi. Lisäksi moneen koulutusohjel-

maan on kehitetty vähintään 30 opintopisteen 

laajuisia kansainvälisiä lukukausia. 

Vieraskielinen koulutustarjonta palvelee monia 

tavoitteita. Vuodesta 2012 alkaen täytyy kaik-

kien koulutusohjelmien opiskelijoiden suorittaa 

15 opintopisteen kansainvälistymisosio joko 

liikkuvuutena, englanninkielisenä opintoko-

konaisuutena tai esimerkiksi kansainvälisenä 

projektina. Laaja englanninkielinen opinto-

tarjonta mahdollistaa sen, että opiskelija voi 

suorittaa kansainvälistymisosion myös koti-

korkeakoulussa. Turun ammattikorkeakoulussa 

koetaan myös, että kansainväliset lukukaudet 

ovat kasvattaneet vaihto-opiskelijoiden määrää 

– kokonaisen lukukauden kestävään pakettiin 

on helppo vastaanottaa vaihto-opiskelijoita.
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 ”Kun asenne on kunnossa, loppu on käytän- 

 nön järjestelyä.” Asennetta pidetään yksi-

selitteisesti tärkeimpänä kansainvälisyyttä edistävä-

nä, mutta myös estävänä tekijänä. Jos asiaa pidetään 

tarpeeksi tärkeänä, siihen myös panostetaan. Posi-

tiivista suhtautumista kansainvälisyyteen vaaditaan 

monelta eri taholta, niin korkeakoulun johdolta, 

opetushenkilökunnalta kuin opiskelijoiltakin. 

Korkeakoulun johdon koetaan yleisesti ottaen 

suhtautuvan myötämielisesti kansainvälisyyteen. 

Johdon tuki voi näkyä monella tavalla: 

     kansainvälisyys nostetaan esille korkeakoulun 

     strategioissa ja kehittämisohjelmissa

     annetaan kansainvälisyyttä tukevia toiminta-

     linjauksia

     kansainvälisyys otetaan mukaan korkeakoulun, 

     koulutusohjelmien ja yksittäisten opettajien toi-

     minnan tavoitteisiin, seurantaan ja resurssointiin

     kannustetaan kansainvälistymään ja toimitaan 

     itse esimerkkinä. 

Monessa korkeakoulussa johto on tehnyt linjauksia, 

jotka tukevat kansainvälistymistä ja osittain myös 

pakottavat siihen.  Tällainen on esimerkiksi minimi-

määrän asettaminen opetukselle, joka laitosten on 

tarjottava englannin kielellä. Joskus on määritelty 

tarkemmin myös se, mitä opintoja näiden tulee olla 

(esimerkiksi pakollisia aineopintoja). Johto on myös 

saattanut linjata, millainen tutkintoon kuuluva kan-

sainvälinen kokonaisuus voi olla, tai siten, että se 

on asetettu pakolliseksi kaikkiin tutkintoihin.

Myös opiskelijoiden koetaan suhtautuvan kansain-

välisyyteen myönteisesti, mutta poikkeuksiakin 

raportoidaan. Opiskelijoiden kielitaito ja valmius 

opiskella englanniksi vaihtelevat. Joissakin tapauk-

sissa opiskelijat eivät lähde vaihtoon, vaikka ohjel-

maan rakennetaan tätä varten valmis moduuli 

kansainvälisten kumppaneitten kanssa. Joissakin 

tapauksissa opiskelijat ovat vastustaneet kurssin 

opettamista englannin kielellä. 

Keskeinen edellytys kansain-
välistymiselle ovat asenteet ja 
henkilökunnan osaaminen 

6



3 Julkaisemattomia selvityksiä liikkuvuuden esteistä on tehty seuraavissa korkeakouluissa: Helsingin ja Turun yliopisto (2007/2008), Jyväskylän yliopisto (2009), 

Tampereen yliopisto (2010), Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus (2008), Jyväskylän ammattikorkeakoulu (2010), Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelija-

kunta OSAKO (2010), Satakunnan ammattikorkeakoulu (2006), Pirkanmaan ammattikorkeakoulu (2010), Metropolia Tietotekniikan koulutusohjelma (2008).

Interrnationella Programkontoret (2008): Utlandstudier och Internationellt utbyte. Sifo Research Internatonal. 

Orr & Gwosc & Netz (2011): Social and Economic Conditions of Student Life in Europe. Eurostudent IV 2008-2011. Final Report. Bielefeldt: W Bertelsmann Verlag. 

Otero & McCoshan (2006): Survey of Socio-Economic Background of Erasmus Students. Ecotec Research and Consulting Limited. European Commission DG EAC 01/05.

Saarenmaa, Saari & Virtanen (2010): Opiskelijatutkimus. Korkeakouluopiskelijoiden toimeentulo ja opiskelu. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:18. 

The European Students’ Union (2009): Bologna with Students Eyes. Leuven: Belgium. 

The National Unions of Students in Europe ESIB (2007): Promoting Mobility. A Study on the Obstacles to Student Mobility. 

Liian kallista! 
Pelkkää biletystä? 

Paperisotaa ei jaksa… 
Ikävä äitiä! 

Miksi opiskelija ei lähde vaihtoon?

Syitä siihen, miksi opiskelijat eivät lähde ulkomaille opintojensa aikana, on kysytty useassa 

joko yksittäisen korkeakoulun opiskelijoille tai laajemmalle joukolle suunnatussa selvityksessä3. 

Yleisimmiksi syiksi nousevat seuraavat:

Huoli taloudellisesta toimeentulosta korostuu erityisesti kansainvälisen Erasmus-opiskelijaverkoston selvi-

tyksissä. Ulkomaille lähtemistä ja siellä asumista pidetään kalliina eikä mahdollisten stipendien uskota katta-

van menoja. Joissain tapauksissa kyse voi olla myös vaihto-opiskelun aiheuttamasta tulonmenetyksestä, jos 

kotimaassa oleva työpaikka täytyy jättää. 

Perhesyyt näkyvät sekä ammattikorkeakoulu- että yliopisto-opiskelijoiden vastauksissa. Perheellisten on han-

kalampi lähteä pidempikestoiseen vaihtoon, parisuhteessa elävät eivät välttämättä halua olla kumppanistaan 

erossa. Vaihto-opiskeluun saattaa liittyä ”biletysvuosi-imago”, joka epäilyttää erityisesti vanhempia opiskeli-

joita. 

Epäilys vaihto-opiskelun mielekkyydestä. Kaikki eivät pidä opiskelua ulkomailla hyödyllisenä opintojen 

kannalta tai löydä itselleen mielekästä kohdetta. Taustalla saattaa olla asenteita, joiden mukaan opiskelu ulko-

mailla ei ole oikeaa opiskelua, vaan irrallinen vapaajakso. Myös opintojen pitkittyminen huolettaa osaa opiske-

lijoista, samoin jääminen jälkeen muusta vuosikurssista. 

Vaihtoon hakemisen byrokratia ja työläys. Moni opiskelija vierastaa vaihtopaikan organisointiin, opintojen 

ennakkosuunnitteluun ja apurahan hakemiseen liittyvää paperisotaa. Osa kokee raskaaksi myös muut käytän-

nön järjestelyt, joita liittyy esimerkiksi asunnon tai työpaikan jättämiseen. 

Tiedon puute ja epävarmuus. Opiskelijat ovat epävarmoja juuri itselle sopivasta kohteesta, ulkomailla suori-

tettavista opinnoista tai harjoitteluun kuuluvista työtehtävistä sekä käytännön järjestelyistä, joita ulkomaille 

lähteminen vaatii.  

Muut syyt, esimerkiksi kielitaidon tai motivaation puute, heikko opintomenestys, se ettei pääse haluamaansa 

kohteeseen, terveydelliset syyt ja uskalluksen puute. 
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Keskeistä on myös opettajien suhtautuminen, sillä 

he toteuttavat opetuksen. Kansainvälisyyden nivo-

minen opintoihin ei ole aina yksinkertainen asia. 

Opetushenkilökunnan työajan käyttöön kohdistuu 

monia vaatimuksia, joista kansainvälisyyden kehittä-

minen on vain yksi. Kansainvälisyys saatetaan näh-

dä ylimääräisenä vaivana, ei opetukseen automaatti-

sesti kuuluvana asiana. Aktiivisuus kansainvälisessä 

toiminnassa kasaantuu muutamalle innokkaalle 

toimijalle ja yksikölle. 

Kaikki eivät myöskään ole valmiita opettamaan 

monikulttuurista ryhmää vieraalla kielellä. Vieraal-

la kielellä opettaminen vaatii varmuutta kielen käy-

tössä, vaikka hyvä opetustaito ei olekaan loistavas-

ta kielitaidosta kiinni. Vieraskielinen koulutus tuo 

mukanaan monikulttuurisen opiskelijaryhmän, eri-

laisiin opiskelukulttuureihin tottuneita opiskelijoita 

sekä kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen liittyviä 

haasteita. Opettajalta vaaditaan erilaista ohjausta 

ja opetusmenetelmiä. Joissakin tapauksissa korkea-

kouluissa on jouduttu organisoimaan vieraskielistä 

opetustarjontaa sen mukaan, ketkä opettajat siihen 

suostuvat. 

Opetushenkilökunnan kansainvälisen osaamisen 

kehittäminen on olennainen osa opiskelijoiden kan-

sainvälistymisen edistämistä. Keinoja tähän ovat 

mm. kansainvälisen osaamisen kehittämisen ottami-

nen mukaan kehityskeskusteluun ja opettajan työ-

suunnitelmaan, opetushenkilökunnan kansainväliset 

liikkuvuusjaksot, henkilöstökoulutus sekä kansain-

välisten valmiuksien huomioiminen rekrytoinnissa. 

Haastattelujen mukaan joissakin koulutusohjelmissa 

ajatellaan niin, että kansainvälisyys on ennen kaikkea 

kansainvälisten asioiden hallinnon vastuulla ja liik-

kuvuusjaksojen järjestäminen ensisijainen keino tar-

jota opiskelijoille kansainvälistymismahdollisuuksia. 

Tällaisessa tilanteessa ei juuri mietitä, kuinka tukea 

opiskelijan kansainvälistymistä kotiyliopistossa. 

Kansainvälisyys on laaja kokonaisuus, joka kosket-

taa monia eri toimijoita. Korkeakouluissa käydään 

keskustelua tähän liittyvästä työn- ja vastuunjaosta. 



Auditointi apuna kansainvälisen 
osaamisen kehittämisessä

Hämeen ammattikorkeakoulussa seurataan henkilös-

tön kansainvälistä osaamista Teacher Audit -prosessilla, 

jossa on mukana noin 70 englanninkielisten koulutus-

ohjelmien opettajaa ja muun henkilöstön edustajaa. Kieli-

koulutuskeskuksen, kansainvälisten asioiden toimiston ja 

henkilöstöhallinnon yhteistyössä suunnittelema prosessi 

tähtää opetuksen laadun nostamiseen.

Auditoinnissa kaksi Kielikoulutuskeskuksen lehtoria seu-

raa ja arvioi opettajan antamaa englanninkielistä opetus-

ta eli luokkaopetusta sekä opetus- ja verkkomateriaaleja. 

Erityistä huomiota kiinnitetään opettajan monikulttuuri-

suusosaamiseen kokonaisuutena, joka muodostuu mm. 

kielitaidosta, vuorovaikutuksesta opiskelijoiden kanssa 

ja erilaisten opetusmenetelmien käytöstä. Opettaja saa 

arvioinnista raportin ja ehdotukset kehittämiskohteista. 

Palautteen pohjalta on tehty kehittämissuunnitelmia ja 

myös kehityskeskusteluissa on keskusteltu kehittämis-

kohteista sekä kannustettu koulutukseen. 

Opetuksen auditointi on osa laajempaa opetushenkilö-

kunnan kansainvälisen osaamisen kehittämistyötä 

HAMKissa. Auditointi saattaa olla raskas toteuttaa, 

mutta se tuo tarkkaa tietoa kehittämiskohteista ja tekee 

henkilökohtaisen palautteen mahdolliseksi.

Opetushenkilökunnan 
kielitaidon kehittäminen

Haaga-Helia-ammattikorkeakoulussa testataan kaik-

kien englannin kielellä opettavien kielitaito IELTS-testillä. 

Korkeakoulu tarjoaa kielikoulutusta niille opettajille, joi-

den englannin osaaminen ei vastaa opettajilta vaadittua 

tasoa.  

Opetushenkilökunnan työajan käyt-
töön kohdistetaan monia vaatimuksia, 
joista kansainvälisyyden kehittäminen 
on vain yksi. Kaikki eivät myöskään ole 
valmiita opettamaan monikulttuurista 
ryhmää vieraalla kielellä.
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Työelämän tarpeet ja 
opiskelijalta odotetut valmiudet

7

 Opintojen kansainvälistyminen ja opiske-

 lijan kansainvälistymisen tukeminen tar-

vitsevat myös työelämästä tulevia signaaleja. Työ-

elämän tarpeet ovat keskeinen argumentti, jolla 

kansainvälisen näkökulman runsautta tai vähäi-

syyttä perustellaan. Koulutusohjelmien aktiivisuus 

työelämäyhteyksien ylläpitämisessä vaihtelee. Yksi 

tapa on pitää yhteyttä alumneihin, joita voidaan 

käyttää opiskelijoiden ohjaajina ja joilta saadaan 

tietoa siitä, mitä taitoja työelämässä tarvitaan. 

Kun pohditaan kansainvälisyyden nivomista 

osaksi opintoja, on tärkeää olla tietoinen myös 

kansainvälisyyteen liittyvistä oppimistavoitteista 

– minkälaista osaamista opiskelijat tässä suhteessa 

tarvitsevat. Koulutusohjelmien edustajat kokivat, 

että työelämä odottaa heidän opiskelijoiltaan kan-

sainvälistymiseen liittyviä valmiuksia. Tosin ala-

kohtaisia eroja on: joillakin aloilla tätä pidetään 

keskeisenä, joillakin vain yhtenä monista hyödyl-

lisistä asioista. 

Kansainvälisyyteen 
liittyvät osaamistavoitteet 
- malleja ja reunaehtoja

Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys 

(NQF) asettaa reunaehtoja sille, millaista osaamista 

tutkinnon suorittaneelta edellytetään. Alemman korkea-

koulututkinnon suorittaneelta odotetaan kykyä itsenäi-

seen kansainväliseen viestintään sekä vuorovaikutukseen 

toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä. 

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelta edellyte-

tään kykyä vaativaan kansainväliseen viestintään sekä 

vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään 

yhdellä vieraalla kielellä. 

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE on 

kansallisen viitekehyksen pohjalta esittänyt viittä yleis-

tä kompetenssia ammattikorkeakoulututkinnoille. 

Kansainvälisyysosaaminen on näistä yksi. Sen osalta 

ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella tulisi olla 

alan työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittava kieli-

taito, kyky monikulttuuriseen yhteistyöhön sekä valmiudet 

ottaa työssään huomioon alan kansainvälisyyskehityksen 

vaikutuksia ja mahdollisuuksia. Ylemmän ammattikorkea-

koulututkinnon suorittaneiden tulisi kyetä kansainväliseen 

viestintään työtehtävissä ja toiminnan kehittämisessä sekä 

pystyä toimimaan kansainvälisessä toimintaympäristössä 

ja ennakoimaan kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia 

ja mahdollisuuksia omalla alalla. 

Myös kirjallisuudessa on listattu kansainvälisyydelle osaa-

mistavoitteita. Tyypillisesti niissä korostuu kolme ulottu-

vuutta: kansainvälinen näkökulma omaan alaan (oman 

alan kansainvälisten käytäntöjen tuntemus sekä eri maiden 

tai alueiden erityispiirteet), kyky kulttuurienväliseen kom-

munikointiin sekä globaali näkökulma ja kansalaisuus eli 

ymmärrys ilmiöiden globaaleista kytkennöistä. Seuraavassa 

esitellään Leaskin ja Green & Mertovan osaamistavoitteita:



Vastaava asiantuntija Irma Garam työskentelee 
CIMOn Tietopalvelut-yksikössä vastuualueenaan 
erityisesti korkeakoulutuksen kansainvälistymi-
seen liittyvä tutkimus- ja selvitystoiminta. 

globaali ajattelu ja asioiden tarkastelu eri näkökulmista

tietoisuus sekä omasta että muista kulttuureista ja 

niiden ominaispiirteistä

paikallisten alan käytäntöjen ja muualta tulevien 

ammatillisten traditioiden kunnioittaminen

ammatissa relevanttien kulttuurienvälisten kysymysten 

tunnistaminen

kulttuurisen monimuotoisuuden arvostaminen niin 

ammatillisesti kuin kansalaisena

kulttuuriin liittyvien käsitysten ja kulttuurien välisten 

suhteiden taustalla olevien tekijöiden arvostaminen 

kielten ja kulttuurien monimuotoisuuden arvostaminen

alan ja ammatin kansainväliset standardien sekä 

käytäntöjen tunnistaminen ja hallinta

ymmärrys paikallisten päätösten ja toimien vaikutuk-

sista kansainväliselle yhteisölle sekä kansainvälisten 

päätösten ja toimien vaikutuksista paikallisiin yhtei-

söihin.

Kolme ulottuvuutta korostuu: 
kansainvälinen näkökulma omaan 
alaan, kyky kulttuurienväliseen 
kommunikointiin ja ilmiöiden 
globaalien kytkentöjen ymmär-
täminen.

Opiskelijoilta odotettiin osaamista erityisesti seu-

raavissa asioissa: kielitaito katsottiin keskeiseksi 

kansainvälistymisellä hankittavista valmiuksista. 

Erityisesti painotettiin englannin kielen sujuvaa 

käyttöä. Toinen tärkeä osaamistavoite on oman alan 

kansainvälisen kehityksen tunteminen: opintojen 

on annettava opiskelijalle valmiudet seurata, mitä 

alalla tapahtuu myös Suomen rajojen ulkopuolella. 

Kolmanneksi tuotiin esille kyky kommunikoida yli 

kulttuuri- ja kansallisuusrajojen. Alasta riippuen työ-

elämässä kohdataan erityyppisiä kommunikointi-

tilanteita, joihin jo opiskeluaikana tulisi harjaantua: 

asiakkaan tapaaminen, projektin läpivienti, neuvot-

telu, oman työn esittely tai myynti ja markkinointi.  

Pääpaino opetuksessa pitäisi olla todellisten kom-

munikointitilanteiden harjoittelussa.

Koulutusohjelmien edustajat kokivat, että korkea-

kouluissa annettu opetus antaa opiskelijalle kohta-

laiset valmiudet kielitaidon kehittämiseen ja käyttä-

miseen sekä alan kansainvälisen 

kehityksen seuraamiseen. 

Kulttuurienvälisessä vuoro-

vaikutuksessa tilanne 

on huonompi. 

Betty Leask (2001): Green ja Mertova (2009, 30–31) 

tietoisuus globaalista näkökulmasta: sisältää ala-

kohtaisen tiedon lisäksi ymmärryksen muista maista, 

kulttuureista ja kielistä 

tiedon ymmärtäminen historiallisessa, paikallisessa ja 

globaalissa kontekstissa

kyky kulttuurien väliseen kommunikointiin: herkkyys 

toisten näkökulmia kohtaan ja halukkuus asettua 

toisen asemaan

toimiminen vastuullisena globaalina kansalaisena; 

edellyttää globaalien aiheitten käsittelyä opetuksessa, 

mm. tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, kestävä kehitys, 

ennakkoluulot ja sorto.

Lähteet

Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys. Opetusministeriön 

työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:24

ARENEN kompetenssit, ks. esim. Ammattikorkeakoulut Bolognan tiellä. 

Ammattikorkeakoulujen osallistuminen eurooppalaiseen korkeakoulutus-

alueeseen. Projektin loppuraportti. ARENE ry. 2007.

Betty Leask (2001) sekä Green ja Mertova (2009); ks. s. 17
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