
 

1 
 

Kansainvälisyysosaaminen korkeakoulututkinnoissa -työpaja 15.1.2021:  

Yhteenveto työpajatyöskentelyn annista  
 

Opetushallitus ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) järjestivät Kansainvälisyysosaaminen korkea-

koulututkinnoissa -työpajan pe 15.1.2021 verkkototeutuksena. Työpaja sisälsi lyhyitä alustuksia Karvin toteut-

tamista koulutusala-arvioinneista sekä korkeakoulujen esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Tämän koosteen 

ovat laatineet työpajatyöskentelyn keskustelujen ja osittain saadun palautteen pohjalta Riitta Pyykkö Turun 

yliopistosta, Mira Huusko Karvista sekä Maija Airas, Kenneth Lundin ja Annastiina Heiskanen Opetushallituk-

sesta.  

Keskusteluissa oli neljä teemaa, jotka olivat kansainvälisyysosaamisen osaamistavoitteiden eri osa-alueet, ku-

vitteellisen kansainvälisyyteen liittyvän osaamistavoitteen kirjoittaminen, kansainvälisyysosaamista edistävät 

ja hankaloittavat tekijät sekä kansainvälisyysosaamisen kehittymisen arviointi ja seuranta.  

→ Kansainvälisyysosaaminen korkeakoulututkinnoissa -työpaja 

→ Koulutusala-arvioinnit 

 

Mitä eri osa-alueita tulee huomioida kansainvälisyyteen liittyvissä osaamistavoitteista? 
 
Globaali osaaminen ja monikulttuurisuusosaaminen liitettynä monipuoliseen kielitaitoon mainittiin useim-
min kansainvälisyyteen liittyvistä osa-alueista.  Globaalin osaamisen tulisi olla osa osaamistavoitteita eri tut-
kinnoissa niin, että koulutusalakohtaiset erityispiirteet huomioidaan. PISA 2018 Global Competence Fra-
mework esitettiin esimerkkinä osaamistavoitteiden kuvaustavasta, tosin korkeakoulutukselle muokattuna.  
 
Yhteistyökyky ja kyky toimia monikulttuurisissa ja monikielisissä muuttuvissa toimintaympäristöissä koettiin 
myös tärkeäksi kansainvälisyysosaamisen osa-alueeksi. Osallistujat korostivat viestintätaitoja myös digitaali-
sissa ympäristöissä.  
 
Kansainvälisyysosaamisen karttuminen nähtiin prosessina, jota opettajat voivat tukea. Kansainvälisyys-osaa-

mista ei tulisikaan nähdä erillisenä osaamistavoitteena, vaan se tulisi integroida muihin osaamistavoitteisiin.  

Esimerkiksi ulkomaanjakso ei kehitä vain kansainvälisyysosaamista, vaan muitakin opiskelijan valmiuksia. Kan-

sainvälisyysosaamiseen liittyvät osaamistavoitteet tulee sanoittaa konkreettisesti ja viestittää niitä opiskeli-

joille jo opintojen alkuvaiheessa sekä muistuttaa niistä opintojen eri vaiheissa.  

→ PISA 2018 Global Competence Framework 

 

Kuvitteellinen alemman korkeakoulututkinnon kansainvälisyysosaamiseen liittyvä  

osaamistavoite 
 

Tässä työpajaosiossa tehtävänä oli kirjoittaa kuvitteellinen alemman korkeakoulututkinnon kansainväli-

syysosaamiseen liittyvä osaamistavoite. Tehtävän haasteeksi koettiin se, että ammattikorkeakoulututkinnon 

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/tyopaja-kansainvalisyysosaaminen-korkeakoulututkinnoissa
https://karvi.fi/korkeakoulutus/teema-ja-jarjestelmaarvioinnit/koulutusala-arvioinnit/
https://www.oecd.org/pisa/pisa-2018-global-competence.htm
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ja yliopistojen kandidaatintutkinnon asema suhteessa työelämään ja yleisiin valmiuksiin on erilainen. Kandi-

daatin tutkinnosta jatketaan yleensä maisterin tutkintoon, jossa yleiset valmiudet kehittyvät edelleen, kun taas 

ammattikorkeakoulututkinnosta siirrytään työelämään.  

Ryhmien kirjaamissa kansainvälisyysosaamiseen liittyvissä osaamistavoitteissa osaamis- ja opiskelijalähtöi-

syys oli huomioitu hyvin. Tuotoksista osa oli yleisemmällä tasolla, osa yksityiskohtaisempia osaamisalueiden 

erittelyjä. 

 

Kansainvälisyyosaamiseen liittyvissä osaamistavoitekuvauksissa toistuivat tiedot ja taidot: opiskelijalla tulee 

olla työkalut oman alansa kansainvälisen kehityksen seuraamiseen ja muuta alakohtaista kansainvälisyysosaa-

mista, kansainväliset viestintätaidot sekä kieli- ja kulttuuriosaamista, yhteistyö- ja verkostoitumistaidot sekä 

ymmärrys erilaisista kansainvälisistä ja monikulttuurisista yhteisöistä. Kansainvälisyysosaamista ei voi hyödyn-

tää pelkästään ulkomailla, vaan toimintaympäristö Suomessa on usein yhtä lailla kansainvälinen. 

Konkreettisia valmiuksia ja taitoja enemmän ja uudella tavalla kuvauksissa korostui asenteiden ja ymmärryk-

sen merkitys. Opiskelijalla tulee olla globaalia osaamista, ymmärrys globaalista asioiden keskinäisriippuvuuk-

sista ja taito siirtää globaali osaaminen lokaaliin kontekstiin. Kestävä kehitys on tärkeä integroida kansainvä-

lisyysosaamiseen. Kansainvälisissä toimintaympäristöissä toimimisessa tärkeää on myös epävarmuuden sieto-

kyky ja taito sopeuttaa osaamisensa ja asenteensa muuttuviin tilanteisiin. 

Esimerkkejä osaamistavoitekuvauksista 

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa liittää osaamisensa globaaliin kontekstiin ja kestävän kehi-

tyksen tavoitteisiin sekä toimia eri toimintaympäristöissä vastuullisesti ja kestävästi. Opiskelija so-

veltaa osaamistaan joustavasti ja ennakoivasti sekä muuttuvaan toimintaympäristöön sopeutuen. 

Opiskelija viestii sujuvasti monikulttuurisessa ympäristössä ja toimii ympäristöään arvostaen.  

Opiskelija tuntee alansa työmarkkinaolosuhteet ja osaa hakeutua myös kansainvälisiin tehtäviin. 

Opiskelija ymmärtää oman kulttuuritaustansa vaikutuksen omaan toimintaansa ja tunnistaa omat 

asenteensa. 

Opiskelija osaa toimia ja edistää monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta omalla alallaan ja  

työyhteisössä. 

Opiskelija kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin 

perustuen. 

Opiskelija tunnistaa kulttuurin vaikutuksen arvojen muodostumiseen ja ymmärtää omien arvojensa 

merkityksen toiminnassaan suhteessa muihin ja erilaisiin arvoihin. 

 

Mikä korkeakoulujen toiminnassa edistää ja mikä hankaloittaa opiskelijoiden  

kansainvälisyysosaamisen kehittymistä?  
 

1. Mikä edistää opiskelijoiden kansainvälisyysosaamisen kehittymistä 

Korkeakoulutasolla keskeiseksi edellytykseksi kansainvälisyysosaamisen vahvistumiselle koettiin korkeakoulun 

johdon tuki, strategiset tavoitteet ja niiden saavuttamisen mahdollistavat resurssit sekä tätä tukevat yhteiset 

arvot ja ilmapiiri. 
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Tutkintojen tasolla korostettiin kansainvälisyysosaamisen karttumista mahdollistavia rakenteita, kuten aikaa 

ja tilaa opetussuunnitelmassa kansainvälisyydelle varattuna omana ajanjaksona, sekä kansainvälisyysosaami-

sen näkökulman huomiointia opetussuunnitelmatyössä.  

Osaamisperustaisuutta voidaan korkeakouluissa vahvistaa kirjaamalla osaamistavoitteet niin, että ne opiske-

lijat ymmärtävät ne helposti, ja kannustamalla opiskelijoita sanoittamaan omaa osaamistaan.  

Keskeisenä edistävänä tekijänä nähtiin myös opintojen jatkuva ohjaus ja tiedon saatavuus erilaisista kansain-

välistymisen muodoista sekä yleinen kannustus ja kansainvälistymistä tukevan ilmapiirin vahvistaminen niin 

viestinnän kuin muun vuorovaikutuksen keinoin. 

Kansainvälisyysosaamisen kehittymistä voidaan tukea joustavilla ja paikkariippumattomilla opiskelujärjeste-

lyillä (ml. virtuaalivaihdot), opintojen kansainvälisellä yhteistarjonnalla sekä pedagogisilla ratkaisuilla, joissa 

erilaisista taustoista tulevat opiskelijat opiskelevat samoissa ryhmissä ja joissa yhteistyöskentelyä tuetaan. 

Moni pienryhmä päätyi korostamaan korkeakoulujen henkilöstön oman kansainvälisyysosaamisen vahvista-

misen merkitystä. Henkilöstön oma esimerkki on tärkeä kannustava tekijä kansainvälistymiseen. Kansainväli-

syysosaamista voidaan vahvistaa myös hyödyntämällä paremmin kansainvälistä henkilöstöä (ml. tutkijavaih-

dossa olevat) sekä tiimityön ja yhteisopettajuuden keinoin. Korkeakoulujen keskinäisen yhteistyön ja kump-

panuuksien tiivistäminen niin kotimaassa kuin kansainvälisesti nousi myös esiin monessa keskustelussa. 

 

2. Mikä hankaloittaa opiskelijoiden kansainvälisyysosaamisen kehittymistä 

Moni pienryhmistä nosti hankaloittavana tekijänä esiin kansainvälisyydelle ei-suosiolliset asenteet korkeakou-

luyhteisössä. Haasteena nähdään sekä opiskelijoiden että henkilökunnan motivaatio-ongelmat. Keskeisenä 

haasteena tuotiin esille myös yhteisen ymmärryksen ja jaetun tavoitteenasettelun puute sekä heikko tiedon 

tai ymmärryksen taso kansainvälisyysosaamisesta korkeakoulujen henkilökunnan keskuudessa. 

Tutkintojen rakenteiden koettiin aiheuttavan haasteita kansainvälisyyosaamisen kehittymiselle, sillä tutkinto-

jen koettiin olevan jo täynnä ja eri osaamisalueiden välille syntyy vastakkainasettelua tai jopa kilpailuasemaa. 

Aikaa tai mahdollisuuksia hahmottaa synergioita ja integroimista eri osaamisalueiden välillä ei löytynyt riittä-

västi. Rahoituksen puute mainittiin useita kertoja ongelmana niin opiskelijoiden kansainvälisille liikkuvuusjak-

soille kuin korkeakoulujen kansainvälisyyosaamisen kehittämiseen ja uuden luomiseen. 

Lisäksi työpajatyöskentelyssä mainittiin haasteena kansainvälisyyden näkeminen korkeakoulussa muusta toi-

minnasta ja tavoiteasettelusta erillisenä sekä siiloutumisesta aiheutuva liian suppea vuorovaikutus. Hankaloit-

tavaksi tekijäksi tunnistettiin myös kansainvälisyysosaamisen arviointiin liittyvät puutteet. 

 

Miten opiskelijoiden kansainvälisyysosaamisen kehittymistä seurataan ja arvioidaan  

korkeakoulussanne? 
 

Useassa korkeakoulussa toimii kansainvälisen koulutuksen ohjausryhmä, jossa seurataan määrällisten kan-

sainvälisyystavoitteiden toteutumista. Näitä tavoitemittareita ovat muun muassa opiskelijaliikkuvuuden ja 

kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrät. Korkeakouluissa seurataan myös uraseurantakyselyiden tulok-

sia, missä on mukana kysymykset kielitaidosta ja opintojen aikaisista kansainvälisyysmahdollisuuksista. Ura-

seurantakyselyssä voisi olla kysymyksiä myös kansainvälisestä työurasta. Lisäksi korkeakouluissa seurataan 

muita kansainvälisyyteen liittyviä kyselyitä ja arviointeja. 
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Opettajat seuraavat kansainvälisyysosaamista osaamistavoitteiden toteutumista seuraamalla, kansainvälisten 

alumnien palautteiden kautta sekä kansainvälisen osaamisen kehittymistä eri kursseilla, opintokokonaisuuk-

sissa ja koko opintojen ajan. Jatkossa myös yksittäisten kurssien osana voisi olla kansainvälisyysosaamisen ke-

hittyminen erillisenä seuranta- ja arviointikohteena.  

Opiskelijoille kansainvälisyysosaamisen arviointi ja seuranta näkyy osana HOPS-seurantaa siihen liittyvissä 

keskusteluissa. Jos opiskelijat tekevät portfoliota osaamisprofiilistaan, kansainvälisyysosaamisen karttumista 

saa niissä esiteltyä. Lisäksi kansainvälisyysosaamista arvioidaan kielitaidon kehittymisen yhteydessä, kansain-

välisten vaihtojen ja harjoittelujen raportoinnin osana ja sitä pystyy osoittamaan erilaisilla kansainväliseen 

osaamisen osaamismerkeillä. Kansainvälisyysosaamista arvioidaan myös kansainvälisten opintojaksojen ja 

opintokokonaisuuksien suorittamisen yhteydessä sekä osana muuta palautejärjestelmää. Opiskelijat voivat ar-

vioida myös itse oman osaamisensa kehittymistä sekä vertaisarviointina toisten opiskelijoiden kanssa.  

Kehittämissuositukset työpajan pohjalta  
 

• Tärkein kehittämiskohde on opintojen aikana tavoiteltavan ja karttuvan kansainvälisyysosaamisen sa-

noittaminen. Kansainvälisyysosaaminen kehittyy monilla opintojen aikana, mutta moni opiskelija kai-

paa sen sanoittamisen harjoitteluun apua. Ellei kansainvälisyyosaamisen karttumista tehdä näkyväksi, 

opiskelijan on vaikea arvioida omaa osaamista ja sen kehittymistä esimerkiksi töitä hakiessaan. 

• Kansainvälisyysosaamisen tulisi olla läpäisevänä tavoitteena tutkinnon alusta lähtien, mikä karttuu 

prosessina muiden taitojen yhteydessä.  

• Osaamistavoitteet (intended learning outcomes) eivät siirry automaattisesti oppimistuloksiksi, (achie-

ved learning outcomes), jos opetuksen ja oppimisen toteutus ja arviointi eivät tue sitä. Linjakkaan 

opetuksen ajatus pätee myös kansainvälisyysosaamisen kehittymiseen.  

• Kansainvälisyysosaamisen, kuten muidenkin yleisten valmiuksien tavoitteissa, voi olla alakohtaisia 

eroja, mutta myös aidosti siirrettäviä, kaikille aloille yhteisiä osuuksia. Opetussuunnitelmatyössä tu-

lee huomioida tasapainoisesti alan substanssiosaaminen ja yleisten valmiuksien, kuten kansainväli-

syysosaamisen, kehittyminen. Vaikka opetussuunnitelmatyö keskittyy oppiaineisiin ja laitoksiin, siinä 

on hyvä hyödyntää myös kansainvälisten tai liikkuvuuspalveluiden henkilökunnan asiantuntemusta. 

• Pääosan kansainvälisyysosaamista tulisi kehittyä integroidusti opintojen aikana eikä erillisinä kurs-

seina. Kieliopinnot ovat tässä myös oleellisia. Kansainvälisyyosaamisen integroiminen edellyttää kui-

tenkin eri osaamisen osa-alueiden näkyväksi tekemistä eri opintojaksoissa: kehittyykö opintojaksolla 

esimerkiksi osaamista toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa yhteisöissä tai ymmärrystä globaaleista 

keskinäisriippuvuuksista. 

• Kansainvälisyysosaamisen näkyväksi tekemisestä opetussuunnitelmissa hyötyvät myös opettajat ja 

ohjaajat: kansainvälisyysosaamistavoitteiden pohjalta kansainvälisyys on helpompi ottaa esille esimer-

kiksi HOPS-keskusteluissa. Pelkkä tavoitteiden kirjaaminen ei riitä, sillä ne pitää muuttaa myös opetus- 

ja ohjaussisällöiksi. 

• Bolognan prosessin Rooman ministerikokouksen julkilausuma vuoden 2020 marraskuulta piti pande-

miatilanteesta huolimatta edelleen voimassa tavoitteen, että 20 prosenttia eurooppalaisista korkea-

kouluopiskelijoista osallistuisi tutkinto-opintojensa aikana fyysiseen liikkuvuuteen. Lisäksi julkilausu-

massa korostetaan uudella tavalla opetussuunnitelmien sekä opetuksen ja oppimisen muotojen tuo-

mia mahdollisuuksia vahvistaa kansainvälisyysosaamista: “enabling all learners to acquire internati-

onal and intercultural competences through internationalisation of the curricula or participation in in-

novative international environments in their home institutions”. 


