
Tervetuloa mukaan työpajaan!

Työpajan pelisäännöt:

• Pidäthän kameran ja mikrofonin kiinni, kun et itse puhu.
• Kysymykset ja kommentit ensisijaisesti chattiin.
• Työpajaosioissa pääsette itse työskentelemään ja 

keskustelemaan lyhyiden alustusten teemoista. 



Työpajan ohjelma 15.1.2021

9.00 Tervetuloa ja johdatus aiheeseen
Maija Airas, Opetushallitus ja Riitta Pyykkö, Turun yliopisto
9.20 Työpaja I 60 min: Kansainvälisyys tutkintojen osaamistavoitteissa
Miten korkeakoulututkinnon kansainvälisyysosaamisen tavoitteet määritellään ja miten 
osaamistavoitteet sanoitetaan?
Alustus ja johdatus aiheeseen: Mira Huusko, Karvi ja Marjo Arola, SEAMK
10.20 TAUKO
10.35 Työpaja II 60 min: Miten tavoitteisiin päästään?
Miten kansainvälisyysosaamista käytännössä tuotetaan? Mitä se vaatii?
Alustus, johdatus aiheeseen ja kommentointi: Riitta Pyykkö, Turun yliopisto, Lotta Kokkonen ja Teija 
Natri, Jyväskylän yliopisto, Johanna Julin-Lilius, Hanken
11.35 Yhteenveto ja keskustelu työpajojen työskentelystä
Kenneth Lundin, Opetushallitus
12.00 Työpaja päättyy



Työpaja I
Kansainvälisyys tutkintojen osaamistavoitteissa

Mira Huusko
15.1.2021



Arvioinnissa 
tarkasteltiin

Arvioinnin 
tarkoitus oli

tuottaa kokonaiskuva ja tietoa alan koulutustarjonnan 
tilasta, tutkintojen osaamislähtöisyydestä ja 
työelämärelevanssista.

koulutusalan vahvuuksia ja kehittämistarpeita sekä 
korkeakoulujen ja korkeakoulujärjestelmän kykyä 
kehittää koulutustarjontaa sekä osaamista 
tulevaisuuden toimintaympäristössä. 



Aineistot kerättiin keväällä 2019
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Tutkinnot Humanisti-
nen ala

Kauppatiet
eet ja 
liiketalous

Tek-
niikka

Yhteiskunta-
tieteet

Yh-
teensä

Kanditutkintojen 
osaamistavoitteet

37 15 32 25 109

Maisteritutkintojen 
osaamistavoitteet

77 54 99 62 292

AMK-tutkintojen 
osaamistavoitteet

8 63 113 - 184

YAMK-tutkintojen 
osaamistavoitteet

5 40 41 - 86

Yhteensä 127 172 285 87 671

• Tutkintokohtaisessa kyselyssä pyydettiin: ”Kopioikaa (ei 
linkkejä) tähän vahvistetut tutkintotason 
osaamistavoitteet.”

• Tässä tarkastellaan aineistosta vain 
kansainvälisyysosaamiseen liittyviä osaamistavoitteita.



Osaamistavoitteet

• Osaamistavoitteilla tarkoitetaan ilmaisuja, jotka kuvaavat, mitä opiskelija 
tietää, ymmärtää ja osaa tehdä tietyn oppimisprosessin päätyttyä (ECTS 
2015). 

• Tiedot, taidot, asenteet, arvot, eettiset valmiudet

• Kuvaamisessa keskeistä osaamis- ja opiskelijaperustaisuus.

• ESG (2015) standardi 1.2: ”The programmes should be designed so that 
they meet the objectives set for them, including the intended learning 
outcomes.”

• ESG (2015) standardi 1.3: ”Institutions should ensure that the programmes
are delivered in a way that encourages students to take an active role in 
creating the learning process (…).”



Kansainvälisyysosaaminen neljän koulutusalan 
osaamistavoitteissa



Kansainvälisessä 
toimintaympäristössä 
toimiminen
”Osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä” (hum. kandi)

“Intercultural adaptability in an international and cross-disciplinary context” (tradenomitutkinto)

”The overall objective of the programme is to provide the students with professional, international, 
personal and social competences to operate in an international business environment. The 
programme provides good possibilities to study in an international environment, as this is a group of 
multicultural students. The degree programme will be taught in English.” (tradenomitutkinto)

“Graduates of this Master’s Degree programme will be well prepared for an international career as 
well as an entrepreneur. Their entrepreneurial attitude reflects positively in all spheres of 
international business.” (liiketalous, YAMK-tutkinto)

“develop and apply appropriate project management methodologies to suit different projects in 
local and international contexts, communicate across culturally diverse projects” (tekniik. YAMK-
tutkinto)



Kielitaito ja kansainvälinen 
viestintä

“is able to analyze communication between people from different ethnic, cultural and linguistic 
backgrounds in both national and international settings” (hum. maisteri)

”omaa vahvat kielelliset, viestinnälliset ja kulttuuriset vuorovaikutustaidot ja osaa toimia opintosuuntansa 
kielellä vaativissakin viestintätilanteissa” (hum. maisteri)

”muntlig och skriftlig kommunikation på flera språk” (hum. maisteri)

“Internationalisation Competence: has the language competence necessary for the work in the field and its 
development, is able to cooperate with people from different cultural backgrounds, is able to take into 
account the opportunities and effects of internationalisation.” (tradenomitutkinto)

”Kansainvälisyysosaaminen - kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan 
kehittämisessä - osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä - osaa ennakoida 
kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan.” (liiketalouden YAMK-
tutkinto) 

”Omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon, kykenee monikulttuuriseen 
yhteistyöhön, osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja 
mahdollisuuksia.” (tekniikan AMK-tutkinto)



Eri kulttuurien tuntemus ja 
niiden ymmärtäminen

“has developed an appreciation of different cultural perspectives and values” (hum. maisteri)

”osaat viestiä työkielilläsi ammattimaisesti ja kulloisenkin kulttuurin vaatimusten mukaan” (hum. 
maisteri)

”ymmärtää kuhunkin tilanteeseen liittyvät kulttuuriset tekijät ja osaa toimia niiden mukaisesti, 
ymmärtää eri kulttuurien ja kielimaailmojen eroja ja osaa ratkaista niistä aiheutuvia ongelmia (…), 
osaa havaita kulttuurien eroista ja statuseroista johtuvia vuorovaikutusongelmia ja ratkaista niitä 
ammatillisesti perustellulla tavalla” (hum, amk-tutkinto)

”hahmottaa ammattikuvan kansainvälistyvän ja laajentuvan tehtäväkentän ja ymmärtää eri 
kulttuurien ja luonnonolosuhteiden merkityksen suunnittelussa” (tekn. maisteri)



Kansainvälisiin tehtäviin 
työllistyminen

”Olet (…) asiantuntija, jolla on hyvät valmiudet toimia monissa tehtävissä, joissa vaaditaan syvällistä 
kielen ja kielialueen kulttuurin tuntemusta” (hum. maisteri)

”Pystyy työskentelemään vastuullisessa roolissa osana kansainvälistä monikulttuurista ryhmää” 
(tekn. maisteri) 

”Studierna ger dig färdigheter som är attraktiva för en nationell och internationell arbetsmarknad.” 
(yhteiskuntat. kandintutkinto)

”Tutkinto-ohjelma tuottaa asiantuntijoita, jotka kykenevät toimimaan erilaisissa hallinnon, 
kehittämisen ja opetuksen tehtävissä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Erityisesti painottuvat 
tehtävät, joissa tarvitaan ymmärrystä kulttuurisesta moninaisuudesta, globaalin muuttoliikkeen 
synnyttämistä haasteista, sekä globaalista rakenteista ja prosesseista sekä niiden paikallisista 
kytkennöistä niin kehitysyhteistyön, hallinnon, ympäristökysymysten kuin kulttuuriyhteistyönkin 
alueilla.” (yhteiskuntat. maisterintutkinto)



Kansainväliset verkostot ja 
yhteistyö

”Arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä.” (hum. maisteri)

”Opiskelija tuntee (…)alan keskeiset kansalliset ja kansainväliset verkostot” (hum. YAMK-tutkinto)

”kykenet toimimaan myös monikulttuurisissa verkostoissa toimialasi kehittäjänä” 
(tradenomitutkinto)

”suorittaneella on valmius toimia yhä laajenevissa koti- ja ulkomaisissa verkostoissa” (liiketalouden 
YAMK-tutkinto 

”Osaa toimia ammattimaisesti kollegoiden ja asiakkaiden kanssa ja ratkaista haasteita, joita voi 
syntyä monikulttuurisessa ja monikielisissä ympäristössä.” (tekniikan alan kandintutkinto)



Globaali osaaminen

”Globaali ymmärrys ja ajattelutapa. Kyky analysoida miten kansainvälinen toimintaympäristö 
vaikuttaa liiketoimintaan ja johtamiseen.” (kauppat. kandi)

”Globaali vastuullinen johtaminen – opiskelijamme osaavat rakentaa kestävän kehityksen mukaista 
arvoa liiketoiminnalle ja yhteiskunnalle globaalisti.” (kauppat. maisteri)

“show a market-oriented, global, entrepreneurial and sustainable mindset.” (kauppat. maisteri) 

”Opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet ja osaa toimia sosiaalisen, kulttuurisen, ekologisen 
ja taloudellisen kestävän kehityksen edistämiseksi lähiyhteisöistä monikulttuurisiin ja kansainvälisiin 
yhteisöihin. ” (hum. ala, AMK-tutkinto)



Loppupäätelmiä

• Kansainvälisyysosaaminen konkretisoituu kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin ja 
kansainvälisiin ja monikulttuurisiin toimintaympäristöissä toimimisen valmiuksiin. 

• Kansainvälisyys ja kansainvälisyysosaaminen on selkeimmin integroitu 
kauppatieteiden ja liiketalouden koulutuksiin.

• Kansainvälisyysosaaminen kuitataan helposti sillä, millaisia 
kansainvälisyysmahdollisuuksia korkeakoulu tarjoaa. 

• Globaali osaaminen vahvistunee jatkossa kestävään kehitykseen liittyvien 
tavoitteiden rinnalla. Monikielisissä ja monikulttuurisissa yhteisöissä toimimisen 
taitojen lisäksi valmistuneen tulisi kyetä toimimaan yhteisen hyvinvoinnin ja kestävän 
kehityksen edistämiseksi sekä ymmärtää globaalia keskinäisriippuvuutta.

14.1.2021
14



Lisätietoja

- Koulutusala-arvioinnit: https://karvi.fi/korkeakoulutus/teema-ja-
jarjestelmaarvioinnit/koulutusala-arvioinnit/

- Videot: https://www.youtube.com/channel/UCveX30QgEBdzHCz0iz5JHeg

- Blogit: https://blogi.karvi.fi/
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https://karvi.fi/korkeakoulutus/teema-ja-jarjestelmaarvioinnit/koulutusala-arvioinnit/
https://www.youtube.com/channel/UCveX30QgEBdzHCz0iz5JHeg
https://blogi.karvi.fi/


Työpaja II
Miten kansainvälisyysosaamista käytännössä tuotetaan? 

Riitta Pyykkö
15.1.2021



Mitä tarvitaan tekemään koulutusohjelmasta 
kansainvälinen?
• Korkeakoululla ja yksiköllä pitää olla yhteisesti jaettu ymmärrys, yhteiset dokumentoidut 

tavoitteet ja niiden toteutumista tulee seurata: kansainvälisyyden tulee olla aidosti integroitua 
perustehtäviin, ei jotain erillistä.

• Osaamistavoitteiden tulee olla selkeästi määritelty, oppimisen ja tavoitteiden saavuttamisen 
arvioinnin systemaattista, ml. valmistuneiden uraseuranta.

• Opetussuunnitelman kokonaisuudessaan, opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen tulee 
sisällöltään ja rakenteeltaan tukea tavoitteiden saavuttamista.

• Henkilökuntaa, joka edistää osaamistavoitteiden saavuttamista, on oltava riittävästi, heillä 
oltava tarvittavaa kansainvälistä kokemusta ja kulttuurienvälisen toiminnan taitoja (ml. 
kielitaito) sekä tukipalvelujen tulee olla riittävät.

• Opiskelijoiden kansallisen ja kulttuurisen taustan oltava suhteessa ohjelman tavoitteisiin, 
opiskelijoiden saatava ohjelmassa kansainvälisyyskokemusta ja opiskelijapalvelujen tulee tukea 
sitä.

• Ks. myös CeQuint-arviointikäsikirja: http://ecahe.eu/assets/uploads/2013/11/CeQuint-The-
Guide-to-Quality-in-Internationalisation-edition-2017-1.pdf

http://ecahe.eu/assets/uploads/2013/11/CeQuint-The-Guide-to-Quality-in-Internationalisation-edition-2017-1.pdf


Kiitos! 


