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JYU / Movi KV-hanke

• tavoitteena:

• 1) Määritellä ja konkretisoida, 

Erilaiset näkökulmat, erityisesti monikielinen ja kulttuurienvälinen 
vuorovaikutusosaaminen

Eri tieteenalakohtaiset näkemykset / näkökulmat

kansainvälistymisosaaminen ja sen kehittyminen osana opiskelijan 
akateemisen asiantuntijuuden kehittymistä

• 2. Opiskelijoiden kansainvälistymissuunnitelman pilotointi

KV-osaamisen sanoittaminen ja näkyväksi tekeminen

Mukana kolme tiedekuntaa (JSBE, KasvPsy, Liikuntatieteellinen)

KV-suunnitelma toteutetaan osana laitosten/tiedekuntien HOPS-
ohjausta

• 3. Monikielisen ja kulttuurienvälisen 
osaamisen arvioinnin kehittäminen

Tutkimusperustainen kehittäminen 

Arvioinnin kehittäminen omistajuutta tukevaksi: arvioinnin 
kohteena olevat opiskelijat mukana arvioinnin kehittämisessä



Edellytyksiä

• Taustatyö:

Tutkimusperustaisuus

Eri näkökulmat / alakohtaisuus

• Yhteistyö:

Omistajuus vs. ylhäältä saneltu ‘tehtävä’

Hallinnon tuki & resurssit (aikaa)

• Kaiken taustalla ja perustana keskusteltu
jaettu ymmärrys
kansainvälisyysosaamisesta
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MOVIn viestinnällinen näkökulma: 

Monikielinen ja kulttuurienvälinen

osaaminen

412.1.2021

• KV-valmiuksien ytimessä

• Koostuu:

• Asenteesta ja motivaatiosta

• Tiedoista

• Taidoista

• Tilanne- ja kontekstisidonnainen

• Vuorovaikutustilanteessa tehty tulkinta

onnistumisesta (tarkoituksenmukaisuus ja 

tehokkuus)



Miten kansainvälisyysosaamista 

käytännössä tuotetaan? 

• -> sitä ei TUOTETA, vaan kyseessä on 

elinikäinen prosessi, jonka kehittämiseen 

edellytetään ’työkaluja’ oppimiseen (vrt. 

alignment)



Mitä se vaatii: 

• Tekijöillä oltava teoreettista ja tutkimuspohjaista tietoa
ilmiöstä (monikielinen ja kulttuurienvälinen osaaminen)

• Alakohtaisuus -> sisällöt ja ilmiö itsessään
neuvoteltava laitosten / tiedekuntien kanssa
(korkeakoulun sisältä mukaan saatava ne henkilöt, 
jotka ovat ‘alan’ asiantuntijoita)

• Prosessimaisuus! Oivallus siitä, että kyseessä on 
tilannekohtainen kontekstuaalinen prosessi.

– “The self assessment and the peer assessment was a big 
job and it took a long time. But now I understand that there 
is so much that I can still learn and that I need different 
things in different situations.” (modified student voice).
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Lisätietoja
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• lotta.o.kokkonen@jyu.fi 

• teija.natri@jyu.fi

https://movi.jyu.fi/fi/kehittamistyo/monikielinen-ja-kulttuurienvalinen-osaaminen

• JYUnity artikkelit:

• * https://jyunity.fi/ajattelijat/monikielinen-ja-kulttuurienvalinen-osaaminen-ovat-
kansainvalistymisen-ytimessa/

• * https://jyunity.fi/ajattelijat/moving-mindsets-kansainvalinen-koronasta-huolimatta/


