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Kv-strategiaselvitys

• Faktaa 1A/2016: Kansainvälisyys strategiassa ja 
oppilaitoksen arjessa.

• Selvitys ammatillisen koulutuksen tilanteesta.

• Vuonna 2016 CIMO selvitti, miten 
kansainvälistymiselle asetetut tavoitteet näkyvät 
ammatillisen koulutuksen järjestäjien strategioissa ja 
miten hyvin käytännön kansainvälinen toiminta on 
linjassa strategia-asiakirjojen kanssa. Julkaisussa 
esitellään selvityksen keskeiset tulokset.
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Strategian virkistäminen

• Samoihin aikoihin Erasmus+ -ohjelmassa oli vuonna 2015 ensimmäinen 
akkreditointihaku keväällä 2015
-> havaittiin siinäkin tiettyä strategista väsymystä

• Kv-Fresh koulutus pidettiin helmikuussa 2016

• Tarve työkaluille todettiin ja perustettiin pieni työryhmä
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Kansainvälisyys yhä vahvemmin osana koulutuksen 
järjestäjän strategiaa ja kehittymistä
• Kansainvälisyysstrategiat ja –suunnitelmat löytyvät useimmiten

• Heikkouksia löytyy hyvissäkin strategioissa:

• Osallistaminen suunnitteluun, johdon sitoutuminen, linkit 
opetussuunitelmatyöhön tai työelämäyhteistyöhön, henkilöstön laaja 
osallistuminen työhön

• Kun strategiat eivät toimi ollenkaan:

• Päästrategian ja kv-strategian välinen linkki epäselvä, liian toteavaa ja
toimeenpanevaa – visio puuttuu, kehittämisote hukassa – uudistuminen
jätetty, strategisista väsymystä

06/04/2017 Opetushallitus 4



06/04/2017 Opetushallitus 5

Alkuvaihe, 
1995-2005

Kasvuvaihe, 
2006-2011

Laajentumis-
vaihe I, 

2012-2016

Laajentumis-
vaihe II, 
2017-

- Leonardo-ohjelma, 
pohjoismaista ja 
kansallista rahaa

- Amk ja amm
sekaisin

- Kansalliset strategiat
- Kasvava Leonardo-ohjelma

- Painotus amm ja 
sertifiointi

- Nordplus ja muutakin 
rahoitusta

- Liikkuvuuden tilastointi ja 
laajenevasti selvityksiä

- Erasmus +, 2014-
- Mukaan myös paljon 

uusia oppilaitoksia
- Laajempi pohja kun 

koskaan ennen
- OPHn rahoitus 

selkeämmin ei-EU

Kansainvälisyyden 
kehitysvaiheet

Strategiat harvinaisia
Harvojen käsissä

Strategiatyö laajenee
Syntyy tiimejä

Strategisuus vahvempaa
Läpi organisaatioiden

Strategioiden virkistys
Arkipäiväisyys



Kehittämistä riittää… mm…
• Tutkintojen perusteet/paikalliset opetussuunnitelmat ja 

kansainvälisyys ml. kv-polut

• Yhteistyöverkostot ml. maavalikoima

• Liikkuvuuden vastavuoroisuus

• Henkilöstöliikkuvuuden määrä ja rooli osaamisen laajentamisessa

• Liikkuvuuden kestot ja sisällöt, ulkomaanjakson arviointi

• Liikkuvuuden tasa-arvo

• Kotikansainvälisyys

• Koulutusvienti

06/04/2017 Opetushallitus 6



Verkkokyselyn tulokset
1 2 3 4 5 Keskiarvo

Tarvitsisimme hyvän työkalun kv-strategiamme 
virkistämisen tehokkaaseen starttiin

0 7 6 12 4 3,45

Kv-toimintamme kaipaa kunnon energisoivaa 
tulevaisuusotetta

0 4 9 10 6 3,62

Strategiatyön tueksi olisi hyvä analysoida kaikki 
keskeiset toimintaamme vaikuttavat ulkopuoliset, 
ns. ohjaavat strategiat

0 1 11 12 5 3,72

Kv-toimintamme mittarit kaipaisivat tuuletusta ja 
uudistamista

1 4 3 11 10 3,86

Johtoryhmän ja kv-toimijoiden välistä 
vuoropuhelua olisi hyvä tiivistää ja systematisoida

1 0 6 13 9 4

Kv-toimintamme tavoitteet kaipaisivat 
päivittämistä

2 5 8 9 3 3,22

Kv-toimintamme tarinan rakentaminen auttaisi 
meitä oppimaan aiemmista kokemuksista

0 2 11 11 5 3,66

Yhteensä 3,65
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Kv-strategian virkistystyökalut 1/2
Testi

Virkistä strategiasi - työkalu 

Muutostrendien analysointi

• Analyysityökalu

• Kevennetty skenaariotyökalu ja video-ohje

Missio, ydinosaaminen ja arvot

• Työkalut liittyen henkilöstön kv-osaamisen kartoittamiseen ja kehittämiseen

• Oman kv-tarinan tunnistaminen ja case-kuvaus
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Kv-strategian virkistystyökalut 2/2

Strategiset tavoitteet

• Strategisten tavoitteiden kiteytys

• Tulevaisuuden muistelu ja case-kuvaus

• Vinkkejä avainmittarien kehittämiseen ja esimerkit

Strategian toiminnallistaminen

• Työkalu johtoryhmän/johdon ja kv-tiimin/henkilöstön väliseen vuoropuheluun

• Tutkinnon perusteiden kautta arkeen -video
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Mistä?

http://www.cimo.fi/strategiatyokalut  

Työkalujen työryhmä:

Katariina Walker, OSAO

Katriina Lammi, Keuda

Lauri Tuomi, Profitmakers Oy

Hanna Autere, Hannele Nevalampi ja Mika Saarinen, OPH
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Kiitos!
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