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Henkilöstön kansainvälisyysosaaminen 

Taulukossa kuvataan korkeakoulujen henkilöstön kansainvälisyysosaamista. Tavoitteena on tunnistaa ja tehdä näkyväksi kansainvälisyyden 
osaamisalueet sekä tukea osaamisen hyödyntämistä ja osaamistavoitteiden tunnistamista korkeakoulujen kehittämistyön tueksi. Tavoitteena on, 
että osaamiskuvaus toimii valmentavan johtamisen ja tavoitteellisen osaamisen kehittämisen kannustavana työkaluna, joka auttaa tunnistamaan 
ja hahmottamaan moninaista kv-osaamista ja sen vahvuuksia sekä kehittämistarpeita. Samalla tavoitteena on, että työkalu auttaa pohtimaan 
kansainvälisyysosaamisen mahdollisimman hyvää hyödyntämistä organisaation tavoitteiden mukaisesti.  

Kansainvälisyysosaamista on määritelty monella tapaa. Olemme lähestyneet osaamisaluetta kutakuinkin tästä näkökulmasta:  
Kansainvälisyysosaaminen tarkoittaa osaamiskokonaisuutta, johon kuuluvat ymmärrys yhteiskunnan monimuotoisuudesta; oman alan 
kansainvälisen toimintaympäristön ja kehittämistarpeiden tuntemus sekä kyky käyttää omaa osaamista tuloksellisesti eri 
toimintaympäristöissä ja toimia vaikuttajana. Lisäksi kansainvälisyysosaamiseen kuuluvat oleellisesti kieli-, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot sekä joustavuuden, ketteryyden ja kriittisen ajattelun muodostama kestävyys ja taito toimia tarkoituksenmukaisesti 
erilaisissa tilanteissa (resilienssi). (Timonen 2017) 
 

Kansainvälisyysosaamisen perustaso (kaikki eri toimijat) 
Osaamisalue Osaamistavoitteet Osaamisen reflektointi 

Vuorovaikutus- ja 
viestintäosaaminen 
kansainvälisessä 
toimintaympäristössä 

 Ymmärrän omat arvoni, asenteeni ja identiteettini moninaisuusosaamisen 
lähtökohtina. 

 Osaan työskennellä eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa sekä valita 
toimivat viestintätavat ja –välineet omiin työtehtäviini sopien.  

 Osaan kohdata toisen ihmisen kunnioittavasti ja kohteliaasti ja olla herkkä 
vuorovaikutustilanteelle niin, että pystyn tarvittaessa muokkaamaan 
kohtaamistilannetta. 

 Osaan tunnistaa omia kehittämistarpeitani ja valita kehittämiseen sopivia 
työkaluja. 

 

Itsearviointi ja esimiehen 
palaute: 
 opiskelija- ja muu 

asiakaspalaute 
 vertaispalaute 

lähityöyhteisöstä 
 

Verkostoitumisosaaminen 
 

 Osaan toimia monikulttuurissa ja monialaisissa tiimeissä rakentavalla ja 
osallistavalla tavalla sekä tehdä yhteistyötä erilaisissa 
kehittämistehtävissä.  

Itsearviointi ja esimiehen 
palaute: 
 verkostot, joissa toimii 
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 Osaan verkostoitua tarkoituksenmukaisesti erilaisiin asiantuntijaryhmiin ja 
luoda yhteistyösuhteita.  

 Osallistun asiantuntijana oman alani kansainväliseen keskusteluun ja vien 
sitä eteenpäin tarkoituksenmukaiseen suuntaan.  
 

 erilaiset tiimit, joissa toimii 
 oman roolin ja 

työskentelytavan kuvaus  
 

Oman alan kehittymisen 
seurantaosaaminen 
 

 Seuraan oman alani ammatillisia foorumeita siinä määrin kuin se on oman 
työni kannalta tarpeellista.  

 Huomioin omassa toiminnassani globaalin vastuun ja kestävän kehityksen 
tavoitteet 2030 ja ymmärrän niiden merkityksen omassa työssäni. 

Itsearviointi ja esimiehen 
palaute: 
 keskeiset tiedonlähteet ja 

niiden seurantatavat 
 

Englannin kielen 
viestintäosaaminen     

 Minulla on työtehtävissäni ja niissä kehittymisessä tarvittava englannin 
kielen taito.  

 Haluan kehittää kielitaitoani tehtävien edellyttämällä tavalla. 
 Kielitaitoni vastaa vähintään tasoa A2-C1 työtehtävästä riippuen (tavoite 

työtehtävän mukaisesti).  
 

 itsearviointi (eurooppalaiset 
taitotasot) tai testi (Dialang, 
YKI, TOEFL jne.) tai muu 
yhteisesti sovittava tapa 

Tehtäväkohtaisesti syvenevä kansainvälisyysosaaminen  
Osaamisalue Osaamistavoitteita Osaamisen reflektointi 

Neuvonta- ja ohjausosaaminen   Tunnen opiskelijoiden (yleisempien) lähtömaiden, koulutusjärjestelmien 
sekä opetus- ja oppimistyylien erityispiirteet.  

 Pystyn toimimaan joustavasti erilaisista oppimisympäristöistä tulevat 
opiskelijat huomioiden. 

 Olen perehtynyt opiskelija- ja opettajaliikkuvuuden sekä 
kotikansainvälistymisen keskeisiin käytäntöihin omassa organisaatiossani. 

 Tunnen keskeiset liikkuvuusohjelmat ja yhteistyökorkeakoulut ja osaan 
hyödyntää niitä ohjaus-ja neuvontatyössä.  

 Kannustan opiskelijoita ja henkilöstöä/kollegoitani 
kansainvälistymisosaamisen kehittämiseen.   

 Ohjaan opiskelijoita ja henkilöstöä/kollegoitani vastuulliseen kv-
toimintaan. 

Itsearviointi ja esimiehen 
palaute: 
 esimerkkejä näytöistä, esim.  

opiskelijapalaute 
ohjauksesta 

 suoritetut 
monikulttuurisuusopinnot 
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Pedagoginen osaaminen  
 

 Tunnistan opiskelijoiden moninaisuuden, ymmärrän kulttuurisia 
erityispiirteitä ja pystyn muokkaamaan opetus- ja viestintämenetelmiäni 
näiden mukaisesti. 

 Tuen opiskelijoiden kansainvälisyysosaamisen kehittymistä osana omaa 
opetustani ja työtäni.  

 Suunnittelen, kehitän ja toteutan omaa opetustani yhteistyössä myös 
kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. 

 Kielitaitoni on vähintään tasoa C1, jos opetan englanniksi. 
 

Itsearviointi ja esimiehen 
palaute: 
 monikulttuurisuusopinnot 
 kokemus ja palaute eri 

kulttuureista tulevien 
opiskelijoiden koulutuksesta 

 kokemus ja palaute 
englanninkielisestä 
opetuksesta 

 vaihto-opettajien 
hyödyntäminen 
opetuksessa 

 yhteiset opintojaksot, 
modulit kv-
yhteistyökumppaneiden 
kanssa 

 kokemus ja palaute 
opetuksesta ulkomailla (kv-
vaihto, koulutusvienti) 

Opetussuunnitelman 
kehittämisosaaminen 
 

 Käynnistän ja osallistun aktiivisesti opetus- ja toteutussuunnitelmien 
kehittämiseen niin, että opiskelijoiden kansainvälisyysosaaminen kehittyy. 

 Tiedostan globaalin vastuun ja kestävän kehityksen periaatteet ja 
ymmärrän niiden merkityksen omassa työssäni. 

 Tunnen asiantuntijuusalueeni keskeisen kansainvälisen 
toimintaympäristön ja tutkimuksen sekä pystyn huomioimaan ne 
koulutuksen suunnittelussa.     

 Tiedostan, että opiskeltavan alan ammateissa edellytettävässä 
osaamisessa sekä niiden arvostuksessa (vaadittava pätevyys, ammatillinen 
arvostus, ammattiroolit) voi olla eroja maiden välillä ja pystyn 
huomioimaan ne opetuksen suunnittelussa.   

Itsearviointi ja esimiehen 
palaute: 
 osallistuminen ja työpanos 

opetussuunnitelman 
kehittämisessä omassa 
korkeakoulussa tai 
kansainvälisessä 
ympäristössä 
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 Osaan kehittää opetus- ja toteutussuunnitelmia kansainvälisissä 
verkostoissa ja/tai hankkeissa ja/tai koulutusvientiverkostoissa. 
 

Verkostoitumis- ja 
kumppanuusosaaminen 
 

 Rakennan, kehitän ja hyödynnän jo olemassa olevia kansallisia ja 
kansainvälisiä verkostoja ja kumppanuuksia koulutuksen, TKI-toiminnan, 
alueen kansainvälistymisen tai/ja koulutusviennin edistämiseksi.  

 Osaan arvioida verkostojen ja kumppanuuksien toimivuutta ja 
vaikuttavuutta omalla toiminta-alueellani ja suhteessa työtehtäviini.  

 Osaan johtaa monimuotoisten ja monikulttuuristen verkostojen toimintaa.  
 Aktivoin ja tuen oman korkeakouluni henkilöstöä/kollegoitani 

kansainvälisessä verkostoitumisessa.  
 Osallistun aktiivisesti alueen elinkeinoelämän ja muun yhteisön 

kansainvälistymisen tukemiseen. 
 

Itsearviointi ja esimiehen 
palaute: 
 olemassa olevat verkostot 

ja oma työpanos niissä 
 osallistuminen 

arviointityöhön ja 
henkilöstön aktivointiin 
 

TKI-osaaminen 
 

Hankesuunnitteluosaaminen  
 Osaan rakentaa tarkoituksenmukaisia hankekonsortioita, joissa 

asiantuntijaosaamiset sopivat kokonaisuuden suunnitteluun ja 
toteutukseen.  

 Osaan koordinoida kansainvälisiä hakuprosesseja sekä tuottaa tasokkaita 
hankesuunnitelmia kansainvälisessä tiimissä.  

 Osaan arvioida eri rahoitusinstrumenttien soveltuvuutta hankeaihioon. 
 Osaan rakentaa toimivat yhteydet rahoittajiin sekä muihin sidosryhmiin.  
 Käynnistän ja osallistun aktiivisesti TKI-toiminnassa jatkuvaan ohjelmien 

kehittämiseen, arviointiin ja seurantaan.  
 Edistän toimenpiteitä kansainvälisen TKI-toiminnan ja koulutuksen 

integroimiseksi.   
 
Koordinointiosaaminen (toteutusvaihe) 
 Osaan koordinoida monikulttuurisia ja monialaisia hanketiimejä. 
 Ymmärrän paikalliskontekstin vaikutuksen toimintamahdollisuuksiin ja -

tapoihin. 

Itsearviointi ja esimiehen 
palaute: 
 Osallistuminen ja työpanos 

hankesuunnittelussa 
 Työpanos hankkeissa 
 Hankkeiden tulokset 
 Julkaisut ja 

konferenssiesiintymiset 
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 Tunnen rahoitusohjelmien edellytykset ja säännöt sekä osaan toimia 
niiden edellyttämällä tavalla. 

 Osaan tunnistaa ja hallita riskejä. 
 Globaalin hanketoiminnan osalta tunnen ohjaavat perusperiaatteet (mm. 

tulosperustaisuus, ihmisoikeudet, eettisyys, läpileikkaavat teemat jne). 
 Osaan johtaa hanketta tavoitteiden toteutumista ja yhteisen päämäärän 

saavuttamista edellyttävällä tavalla. 
 Osaan ratkaista haastavia tilanteita rakentavalla tavalla ja viestiä 

avoimesti kaikkien toimijoiden kanssa.  
 Osaan koordinoida kansainvälisten tapahtumien (konferenssit, seminaarit) 

järjestämistä osallistumalla itse myös tapahtuman toteutukseen.  
 
Julkaisuosaaminen 
 Kirjoitan ja julkaisen englanninkielisiä asiantuntija-artikkeleita 
 Pidän asiantuntijapuheenvuoroja englanniksi.  
 Osaan viestiä kansallisissa ja kansainvälisissä foorumeissa tki-toiminnasta 

sen tunnettuutta ja vaikuttavuutta vahvistavalla tavalla.  
 Kielitaitoni on vähintään tasoa C1.          

                       
Strateginen osaaminen  
 

 Tunnen hyvin korkeakoulupolitiikan keskeisen kansallisen sisällön sekä 
eurooppalaiset korkeakoulutuksen kehittämisstrategiat ja globaalit 
trendit.  

 Osaan luoda asiayhteyksiä eri tasojen välille kyseessä olevaan 
ohjelmapolitiikkaan sopien sekä rakentaa niiden pohjalta strategisia 
kehittämistoimenpiteitä.  

 Pystyn ennakoimaan koulutuksessa, TKI-toiminnassa, osaamisen viennissä 
ja aluekehityksessä tapahtuvia muutoksia ja kykenen ko. tiedon pohjalta 
käynnistämään ja osallistumaan aktiivisesti kehittämistoimiin. 

 Ennakoin korkeakoulun kansainvälistymiseen liittyviä henkilöstön ja 
opiskelijoiden osaamistarpeita. 

Itsearviointi ja esimiehen 
palaute: 
 oman korkeakoulun 

strategiatyöhön ja 
kansainvälistymisen 
kehittämislinjausten 
laatimiseen osallistuminen  

 alueellisten, kansallisten ja 
kansainvälisten 
yhteistyökumppaneiden 
kansainvälisen toiminnan 
strategisten linjausten 
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 Käynnistän ja osallistun aktiivisesti henkilöstön kansainvälisyysosaamisen 
kehittämiseen.   

 Arvioin kehittämistoimien suuntaamista ja vaikuttavuutta sekä osallistun 
aktiivisesti tarvittaviin muutostoimiin. 

 

suunnitteluun 
osallistuminen 

 

Koulutusvientiosaaminen  Osaan analysoida kohdemarkkinoita sekä kykenen tunnistamaan ja 
ennakoimaan potentiaaliset osaamisen vientimahdollisuudet.  

 Osaan tuotteistaa korkeakoulun opetukseen ja tki-toimintaan liittyvää 
osaamista vientimarkkinoille soveltuvaksi yhteistyössä korkeakoulun 
muiden asiantuntijoiden kanssa. 

 Osaan tunnistaa sekä arvioida asiakkaan tarpeita ja muotoilla niihin 
soveltuvia koulutuspalvelukokonaisuuksia yhteistyössä asiakkaan kanssa. 

 Kykenen hyödyntämään korkeakoulun olemassa olevia alueellisia, 
kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja kumppanuuksia koulutusviennin 
edistämiseksi.  

 Minulla on osaamisen viennissä vaadittavaa hinnoittelu- ja 
talousosaamista, myynti-, neuvottelu- ja sopimusosaamista sekä 
toteutukseen ja laadunvarmistukseen liittyvää osaamista.  

 Minulla on valmiutta toimia eri kohdealueiden toimintaympäristöissä ja 
niistä tulevien maksavien asiakkaiden kanssa huomioiden erilaiset 
säädökset ja toimintakulttuurit sekä globaalin vastuun ja liiketoiminnan 
etiikan näkökulmat.      

Itsearviointi ja esimiehen 
palaute: 
 projektit ja tuotteet 
 hinnat, kate, volyymi 
 kannattavuus 
 tarjousten ja sopimusten 

määrä 
 palvelun laatu ja 

asiakastyytyväisyys 
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