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Keskustelutilaisuus korkeakouluille ulkomailla tutkinnon suorittaneiden kieli- ja 
viestintäosaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta 

 
Opetushallitus ja Jyväskylän yliopiston koordinoima INTEGRA-hanke järjestävät 
torstaina 11.2.2021 klo 12 - 15 yliopistoille ja ammattikorkeakouluille suunnatun 
keskustelutilaisuuden, jossa käsitellään ulkomailla tutkinnon suorittaneiden kieli- ja 
viestintäosaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Keskustelutilaisuus toteutetaan 
virtuaalisesti Zoom-järjestelmällä. 
 
Kieli- ja viestintäosaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen kytkeytyy 
korkeakouluissa yhtäältä kelpoisuuden toteamiseen korkeakouluopintoihin 
hakeuduttaessa ja toisaalta aiemmin sekä opintojen aikana hankitun osaamisen 
tunnistamiseen ja tunnustamiseen osaksi tutkintoon johtavaa koulutusta. 
Kielitaitovaatimuksia on tarkasteltu hakukelpoisuuden näkökulmasta syksyllä 2020 
työryhmässä, jossa on ollut mukana yliopistojen ja Opetushallituksen edustajia. 
Tutkintorakenteissa kieli- ja viestintäopintoja koskevat vaatimukset ja osaamisen 
tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt vaihtelevat koulutusohjelmittain. 
Keskustelutilaisuudessa korkeakoulut voivat jakaa keskenään hyviä käytäntöjä muun 
muassa osaamisen osoittamisen tavoista, opiskelijoiden ohjauksesta sekä 
koulutusalakohtaisista erityiskysymyksistä. 
 
Keskustelutilaisuuteen ilmoittaudutaan 4.2.2021 mennessä sähköisellä lomakkeella: 
https://link.webropolsurveys.com/EP/8D1153C4036F2074. 

 
Lisätietoa: recognition@oph.fi 
 
OHJELMA  
 
Torstai 11.2.2021 klo 12 - 15 
 
Tilaisuuden puheenjohtajat: johtaja Peppi Taalas, Monikielisen akateemisen 
viestinnän keskus & suunnittelija Marita Häkkinen, koulutuspalvelut, SIMHE, 
Jyväskylän yliopisto 

 
- INTEGRA-hankkeen esittely 

yliopistonopettaja, Integra-hankkeen koordinaattori Tuija Lehtonen ja 
yliopistonopettaja Nina Reiman, Jyväskylän yliopisto 
 

- Eurooppalaisia käytäntöjä osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 
yksikön päällikkö, opetusneuvos Carita Blomqvist, Opetushallitus 
 

https://link.webropolsurveys.com/EP/8D1153C4036F2074
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Tauko 
 

- Hyvät käytännöt kieli- ja viestintäosaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 
varajohtaja, opintopäällikkö Ulla Lautiainen ja johtaja Peppi Taalas, Monikielisen 
akateemisen viestinnän keskus, Jyväskylän yliopisto  
suomen kielen ja viestinnän lehtori ja koordinaattori, SIMHEmalli-hankkeen 
Pohjois-Savon projektipäällikkö Kukka-Maaria Raatikainen, Savonia-
ammattikorkeakoulu 
 

- Jakautuminen temaattisiin keskusteluryhmiin: 
o Kotimaisten kielten osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen / 

puheenjohtaja: yliopistonopettaja Johanna Saario, Monikielisen 
akateemisen viestinnän keskus, Jyväskylän yliopisto 
 johdantopuheenvuoro ja kysymyksenasettelu: yliopisto-opettaja 

Maija Yli-Jokipii, Kuulumisia-hanke, Tampereen yliopisto ja 
kommenttipuheenvuoro koulutussuunnittelija Carina Gräsbeck, 
Åbo Akademi 

o Muun kielitaidon tunnistaminen ja tunnustaminen /  
puheenjohtaja: yliopistonopettaja Nina Reiman, Avoin yliopisto, 
Jyväskylän yliopisto 
 johdantopuheenvuoro ja kysymyksenasettelu: kielitaidon 

arvioinnin professori Ari Huhta, Soveltavan kielentutkimuksen 
keskus, Jyväskylän yliopisto 

o Ulkomailla suoritettuihin korkeakoulututkintoihin sisältyvät kieliopinnot 
/ puheenjohtaja: yksikön päällikkö, opetusneuvos Carita Blomqvist, 
Opetushallitus 
 johdantopuheenvuoro ja kysymyksenasettelu: yksikön päällikkö, 

opetusneuvos Carita Blomqvist ja opetusneuvos Johanna Niemi, 
Opetushallitus 

 
- Ryhmissä käytyjen keskustelujen yhteenveto (puheenjohtajat) ja jatkossa 

tehtävä yhteistyö 


