
LÖYDÄ 
KANSAINVÄLINEN 
OSAAMISESI!



Materiaali pohjautuu CIMOn (1.1.2017 alkaen
OPH) ja Demos Helsingin Piilotettu osaaminen 
-selvitykseen, jossa kartoitettiin 
kansainvälisen osaamisen merkitystä 
muuttuvassa maailmassa ja tulevaisuuden 
työelämässä.
Materiaalin ovat ideoineet ja toteuttaneet 
opinto-ohjaaja Satu Syyrakki ja 
työnohjaaja Miika Kekki yhteistyössä 
CIMOn kanssa.

LÖYDÄ 
KANSAINVÄLINEN 
OSAAMISESI!
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Mitä
kansainvälisyys

on?

Mitä tämä 
tarkoittaa 
minulle?

LÖYDÄ KANSAINVÄLINEN OSAAMISESI!

Globaali
työelämä: 

missä 
mennään?
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Globaali työelämä: missä mennään?
Etsi esimerkkejä maailmassa tällä hetkellä tapahtuvista 
globaaleista, koko maailmaa koskettavista muutoksista. 

Kerro parillesi/
ryhmällesi, 
millaisia 
esimerkkejä 
löysit.

4



Megatrendi = iso, maailmanlaajuinen muutos, 
joka vaikuttaa monilla yhteiskunnan tasoilla 
ja joka puolella maapalloa.

Verratkaa omia 
esimerkkejänne 
näihin neljään 
teemaan: löydätkö 
yhtäläisyyksiä 
tai eroja?

Piilotettu osaaminen -selvityksessä 
tunnistettiin neljä megatrendiä:

Globaali työelämä: missä mennään?

resurssien niukkeneminen
muuttuva väestö
globalisoituva talous
teknologian levittäytyminen 
maailmanlaajuisesti
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Vertaile listaasi 
jonkun toisen kanssa. 
Miksi joku ammatti 
on kansainvälinen? 
Perustele!

Globaali työelämä: missä mennään?

Listaa ammatteja, jotka ovat
erittäin kansainvälisiä
eivät ollenkaan kansainvälisiä
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Piilotettu osaaminen 
-selvityksessä 
maanviljelijä 
katsottiin yhdeksi 
kansainvälisimmistä 
ammateista.

Ota selvää 
miksi!

Globaali työelämä: missä mennään?7



Suomalainen työelämä on muuttunut viimeisten 
40 vuoden aikana paljon.
Esimerkiksi nämä asiat muuttuivat:

ihmisten koulutustaso nousi
internet tuli työpaikoille
raja kotimaisten ja globaalien markkinoiden 
välillä hämärtyi
työperäinen maahanmuutto alkoi

Globaali työelämä: missä mennään?8



Lue lisää aiheesta 
Piilotettu osaaminen 
-selvityksestä, 
s. 16–21

Haastattele jotakuta jo pidempään 
työelämässä ollutta siitä, 
miten hänen alansa on muuttunut 
ja miten muutos on vaikuttanut 
hänen työhönsä.

Tunnistatko suomalaisen 
työelämän yleiset muutokset 
haastateltavasi kertomuksesta? !

Globaali työelämä: missä mennään?9



Luettele ammattialoja, 
joita työelämän 
muutokset ovat 
koskettaneet 
erityisen paljon.

Mitä aivan uusia aloja 
ja ammatteja on syntynyt?

Globaali työelämä: missä mennään?10



!
Kirjoita aiheesta 
pieni tarina!
Voit hakea virikkeeksi 
aiheeseen liittyviä 
kirjoituksia netistä 
esim. hakusanoilla 
”tulevaisuuden 
ammatteja”.  

Miettikää, mitä uusia 
ammatteja maailmaan 
voisi syntyä vuoteen 
2040 mennessä. 

Millainen on työpäivä 
vuonna 2040? 

Globaali työelämä: missä mennään?11



Pohtikaa yksin, kaksin tai ryhmässä, 
millaista osaamista ja taitoja nykyisiltä 
ja tulevilta työntekijöiltä vaaditaan.

Millaisia uusia mahdollisuuksia 
työelämän muutokset tuovat yksilöille?

Mitä muutokset merkitsevät 
koko yhteiskunnan tasolla?

Globaali työelämä: missä mennään?12



Perustele valintasi: 
mikä tekee juuri 
näistä henkilöistä 
kansainvälisiä?

Mitä kansainvälisyys on?

Listaa suomalaisia henkilöitä, 
jotka ovat mielestäsi kansainvälisiä. 
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Ovatko jotkut 
harrastukset nykyään 
erityisen kansainvälisiä?
Mitkä ammattialat 
ovat kansainvälisiä? 
Miksi?

Mitä kansainvälisyys on?14



Tee Millainen kansainvälinen 
osaaja olet -testi osoitteessa:
www.maailmalle.net/
piilotettuosaaminen

Mitä kansainvälisyys on?

Keskustele parisi 
kanssa siitä, millaisia 
ominaisuuksia 
kansainväliseen 
osaajaan voidaan 
liittää.
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www.maailmalle.net/piilotettuosaaminen


Kansainvälisen
kokemuksen

kautta
hankittu osaaminen

Suvaitsevaisuus

Sitkeys

Kulttuurinen
 osaaminen

Kielitaito

Tuottavuus Uteliaisuus

PERINTEINEN
LAAJENNETTU

Löysitkö parisi 
kanssa samoja 
kansainväliseen 
osaamiseen 
liitettäviä 
ominaisuuksia
(ks. dia 15)? 
Vertailkaa!

Mitä kansainvälisyys on?

Piilotettu osaaminen 
-selvityksen jako 
laajennetusta ja 
perinteisestä kansain-
välisestä osaamisesta
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Pohtikaa, mitä yleisiä 
työelämän taitoja 
kansainväliset 
kokemukset 
voivat opettaa?

Mitä kansainvälisyys on?17



Keskustelkaa, miltä sana 
”kansainvälisyys” kuulostaa.  
Mitä se tarkoittaa sinulle?

Tehkää tästä käsitekartta 
(mind map). Millä sanalla 

kansainvälisyyden 
voisi korvata?

Mitä kansainvälisyys on?18



Tutustu ulkomailla olleiden 
kertomuksiin osoitteessa:
www.maailmalle.net/
kokemukset

Millaisia kulttuurisia eroja 
löydät kertomuksista? Listaa asioita, 

joita ulkomaan-
jakso on 
kirjoittajille 
opettanut.

Mitä kansainvälisyys on?19

www.maailmalle.net/kokemukset


Kansainväliset kokemukset 
eivät aina ole positiivisia. 
Miettikää, mistä tämä 
voi johtua. 

Voiko kokemuksista 
silti oppia?

Mitä kansainvälisyys on?20



Tee aikajana, jolle merkkaat 
omat  kokemuksesi kansain-
välisistä tilanteista Suomessa 
tai ulkomailla: esimerkiksi 
harrastukset, matkat, vieraan 
kielen käyttö, vieraisiin 
kulttuureihin tutustuminen 
sekä muut tilanteet, joissa on 
ollut mukana ihmisiä eri 
kulttuureista.

Mitä tämä tarkoittaa minulle?

Listaa kolme 
tärkeintä asiaa, 
jotka olet 
oivaltanut näissä 
tilanteissa. 
Mitä olet oppinut 
itsestäsi?
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Kuvittele, että olet lähdössä vuodeksi ulkomaille.
 
Tee itsellesi 10 kohdan muistilista asioista, 
joihin sinun erityisesti tulee kiinnittää huomiota. 

Mitä tämä tarkoittaa minulle?22



Jos olet hakenut 
kesä- tai muuta työtä, 
palauta mieleesi 
työhönottohaastattelu. 

Kirjaa itsellesi 
muistiin asioita, 
joita työnantaja 
painotti tai piti 
tärkeinä.

Mitä tämä tarkoittaa minulle?23



Vieraiden kulttuurien ymmärrys
Kielitaito

KOMMUNIKAATIOTAIDOT
SUVAITSEVAISUUS

YHTEISTYÖKYKY
KIINNOSTUS UUSIA ASIOITA KOHTAAN

SOPEUTUMINEN
VERKOSTOITUMISKYKY

LUOTETTAVUUS
ITSEVARMUUS

ITSETUNTEMUS
ONGELMANRATKAISUKYKY

SITKEYS
Empaattisuus

Tehokkuus
Kunnianhimo

LUOVUUS
ANALYYTTISYYS

Elitismi
Levottomuus

Laiskuus

5 = erittäin
voimakas
yhteys

1 = ei
missään
yhteydessä

2 3 4

Vertaa 
tekemääsi 
listaa (ks. dia 23) 
näihin asioihin. 
Mitä havaintoja 
teet?

= Ominaisuudet 
joita 
arvostetaan
rekrytoinnissa

Mitä tämä tarkoittaa minulle?24



Mikä olisi sinun unelmatyösi? 
Mitä taitoja ja osaamista 
siihen tarvitaan? 

Pohtikaa pareittain, 
minkälainen kansain-
välinen tekeminen 
kotimaassa tai 
ulkomailla voisi 
kasvattaa unelma-
työssäsi tarvittavia 
taitoja ja osaamista.

Mitä tämä tarkoittaa minulle?25



Kuvittele lattialle jana, 
jolla listatut ominaisuudet 
vaihtelevat välillä 0-10. 
Valitse listalta jokin 
ominaisuus. Asetu 
janalle siihen kohtaan, 
jonka tunnet omaksesi. 
Kerro miksi seisot juuri 
siinä.
Mieti mitä pitäisi 
tapahtua, että liikkuisit 
janalla yhden numeron 
verran kohti numeroa 10.  
Tee sama jonkin toisen 
ominaisuuden kohdalla. 
Keksi lisää ominaisuuksia.

Tehokkuus
Analyyttisyys
Ongelmanratkaisukyky
Luotettavuus
Suvaitsevaisuus
Kiinnostus uusia asioita kohtaan
Vieraiden kulttuurien ymmärrys
Yhteistyökyky
Sopeutuminen
Verkostoitumiskyky
Itsetuntemus
Sitkeys

Mitä tämä tarkoittaa minulle?26



Mieti ensin omasta elämästäsi 
positiivista tilannetta, johon liittyy 
kansainvälisyys ja jossa koit onnistuneesi.
Kertokaa vuorotellen tilanteet 
toisillenne ryhmässä. 
Kirjatkaa muiden kertomuksista 
muistiin taitoja tai ominaisuuksia, 
joita kertojalla on. 
Huomioikaa myös ne asiat, joita kertoja 
ei itse tuo esille. 
Kun tarina on päättynyt, listatkaa 
kertojalle muistiin merkitsemänne asiat. 
Vaihtakaa rooleja niin kauan, että kaikki 
saavat kertoa tarinansa ja kuulevat 
palautetta toisilta. 

Keskustelkaa 
siitä, millaista on 
tunnistaa omaa 
osaamistaan tai 
taitojaan.

Mitä tämä tarkoittaa minulle?

Vance Peavyn 
harjoitusta mukaellen.
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Mieti, miten voit tuoda 
esille monipuolisesti ja 
luovasti omaa osaamistasi.
Tee itsellesi cv oikean tai 
kuvitteellisen työpaikan 
hakua varten. 
Voiko osaamista osoittaa 
muulla kuin perinteisellä 
cv:llä? 
Tee kaverisi kanssa 
videoesittely itsestäsi 
joko suomeksi tai 
muulla kielellä 
hakeaksesi kesätöihin 
ulkomaille.

Tutustu  Maailmalle.netissä 
siihen, miten voit kertoa 
kansainvälisestä osaamisestasi: 
www.maailmalle.net/
piilotettuosaaminen
Tutustu erilaisiin ansioluettelo- 
ja portfoliomalleihin. 
Miten niitä voisi hyödyntää 
kansainvälisen osaamisen 
esille tuomisessa?

!

Mitä tämä tarkoittaa minulle?28

www.maailmalle.net/piilotettuosaaminen


Harjoitelkaa pareittain 
työhaastattelutilannetta, 
jossa kerrotte omasta 
osaamisestanne. 
Olkaa vuorollanne 
haastattelijan ja 
työnhakijan rooleissa.

Mitä tämä tarkoittaa minulle?29



Jos lähtisit ulkomaille pidemmäksi 
aikaa, minne lähtisit? Minne et 
missään tapauksessa lähtisi? 
Listatkaa ryhmässä viisi 
suosituinta ja viisi vähiten 
kiinnostavaa maata.
Millaisia mielikuvia liitätte 
näihin maihin? Mistä 
mielikuvat ovat syntyneet ja 
pitävätkö ne paikkaansa?
Miksi jotkut maat nousevat 
muita suosituimmiksi? Miksi myös 
vähemmän kiinnostavien maiden 
tunteminen voisi olla tärkeää?

Mitä tämä tarkoittaa minulle?

!Tutustu Opetushallituksen 
verkkopalvelussa olevaan 
infografiikkaan suomalaisten 
opiskelijoiden suosikkimaista:

www.oph.fi/
tilastot-ja-julkaisut/tilastot
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Tarvitaanko enää muita 
kieliä kuin englantia? 
Voisiko muiden kielten 
opiskelun lopettaa? 
Keskustelkaa pareittain 
tai ryhmissä!
Jos sinun pitäisi opetella 
yksi uusi kieli, mikä se 
olisi? Miksi?

Mitä tämä tarkoittaa minulle?

Elinkeinoelämän 
keskusliiton teettämä 
selvitys kielitaidon 
tarpeesta eri aloilla:
 
ek.fi/wp-content/
uploads/
Henko-2014.pdf

!
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ek.fi/wp-content/uploads/Henko-2014.pdf


Voit kerryttää 
kansainvälistä 
osaamistasi monin 
eri tavoin Suomessa 
ja ulkomailla.  
Työelämä hyötyy 
osaamisestasi 
– tee se näkyväksi!

Lopuksi32



www.oph.fi | Kehittäminen ja kansain-
välisyys | Kansainvälinen osaaminen 
ja työelämä | Piilotettu osaaminen

Lähteet ja lisätietoa:


