
Miten opiskelijoiden (ja henkilökunnan) 
kansainvälisyysosaamista tuetaan 

Lotta Kokkonen (Movi), Auli Pitkänen (kansainväliset palvelut), Johanna Saario (Movi)



Monikielinen ja 
kulttuurienvälinen 
osaaminen koostuu 
erilaisista tiedoista, taidoista 
ja asenteesta. Kyse on 
tavasta katsoa maailmaa ja 
ymmärtää osaamisen 
kehittämisen olevan 
elämänmittainen prosessi. 
Tätä on Moving Mindsets.

https://movi.jyu.fi/fi/kansainvalistyminen



• Millaisia kansainvälisyysosaamiseen liittyviä osaamistavoitteita 

opetussuunnitelmassa on?

• Mitä ja millaista osaamista alakohtainen 

kansainvälisyysosaaminen on konkreettisesti?

• Millaisin osaamisperustaisin pedagogisin menetelmin asetetut 

tavoitteet pyritään saavuttamaan?

• Miten mahdollisuuksia vahvistaa ja kehittää kv-osaamista 

esitellään opiskelijoille?

• Miten kv-osaamisen kehittämistä ja kerryttämistä ohjataan 

suunnitelmallisesti osana opintoja?

• https://www.jyu.fi/fi/koulutus/opskasikirja/kansainvalisyysosaaminen

-ja-vieraskielinen-opetus





Opiskelijavaihto (2-12 kk)

• Se “tunnetuin” vaihtoehto

• Koskettaa kuitenkin parhaassakin

tapauksessa noin 10-40 % opiskelijoista

• Jokainen kuitenkin pääsee pitkään

vaihtoon, jos vain haluaa > kohteita riittää!

Kansainvälinen harjoittelu (2-6 kk)

• Kiinnostus lisääntyy ja mahdollisuuksia ja 

rahoitusta on Eurooppaan (Erasmus) ja 

Euroopan ulkopuolelle (JYU Travel grant)

• Alkanut kiinnostaa usempaa opiskelijaa ja 

on “helppo” tapa lähteä vaihtoon

• Voi kannustaa jatkamaan

kansainvälistymistä muilla tavoin

• Tarjontaa alkaa olla hyvin: FORTHEM-

lyhytliikkuvuusjaksot, Erasmus-rahoitus, 

BIP-jaksot ryhmänä oman oppiaineen

henkilökunnan vetämänä

Lyhytliikkuvuudet (5-30 
päivää)



Virtuaaliliikkuvuudet/-opetus Kansainvälistyminen omalla
kampuksella
• Esim. erikielisten opiskelijaryhmien

saattaminen yhteen eli OPS:eihin

opintojaksoja, joilla tämä mahdollistuu!

• Vaihto-opiskelijat ja JYU-tutkinto-

opiskelijat samoille jaksoille

• Kv-tutorointi, JYY:n kv-toiminta, muut

harrastusryhmät

• Kotikansainvälistymisen tulisi koskettaa

JOKAISTA JYU:n opiskelijaa

• Tämä kasvanut pandemian aikana ja 

kasvaa edelleen

• Erinomainen tapa saada opiskelijoita eri

maista työskentelemään yhdessä ja 

oppimaan toinen toisiltaan, mutta vaatii

tukea!

• Vaatii myös resursseja akateemiselta

henkilökunnalta, jos ja kun lähdetään

luomaan uusia jaksoja



 Monikielisyys ja sen tukeminen

 Kielikohtaiset opinnot

 Kulttuurienvälinen viestintä

 https://movi.jyu.fi/fi/kansainvalistyminen

/opiskelijalle



 Onko OPS:issa

– tilaa, 

– valmiita paikkoja, 

– sopivia hetkiä, 

– eri mahdollisuuksia, 

– suosituksia, 

– ohjausta,

– helppoja tapoja, 

– pakottavia kohtia…

 Olipa liikkuvuus tai 

kansainvälistymismahdollisuus lyhyt 

tai pitkä, fyysinen tai virtuaalinen, 

sille tulisi aina miettiä 

osaamistavoitteet eli mitä halutaan 

saavuttaa ja miten siihen päästään.

 Pelkkä englannin kielellä  

opettaminen tai opiskelu ei vielä 

takaa kv-osaamisen kehittymistä!

… joissa JOKAISEN tulee 

VÄÄJÄÄMÄTTÄ kerättyä itselleen 

kansainvälisyysosaamista?



Miten varmistetaan 
mahdollisuus suomen 
kielen kehittämiseen?

Työllistyminen ja 
integroituminen 

opintoihin, 
yliopistoon, 

maakuntaan, 
Suomeen…

Oman alan asiantuntijuus 
muuttuvassa maailmassa

Miten voi tukea 
kehittyvää 
kielitaitoa?


