
Reformin 
Elementti / 

Tavoite 
Haasteet, max 3 

Tärkein tai polttavin 
kysymys 

Ratkaisut 

TYÖELÄMÄVASTAAVAT 
TUTKINNOT 

• Vertailtavuus eri 
maissa 
 
 

• Miten muut maat 
pysyvät mukana nopeasti 
muuttuvissa / 
vaihtelevissa tutkinnoissa  

• Hankitaan 
osaamista, ei 
tutkintoja.  
-> konkreettiset 
osaamistarpeet 
kuvataan  

 • Putkinäkökulmista 
laajakuvaan 
siirtyminen  
 
• globaalit markkinat  

Miten piilotettu 
osaaminen saadaan 
näkyväksi entisestään laaja 
– alaisemmissa 
tutkinnoissa? 

Opiskelijalla kyky 
sanoittaa oma 
osaamisensa  

 • resurssin 
kohdentaminen 
opetuksessa ja 
ohjauksessa  
 
• aito 
henkilökohtaistaminen  

• miten osaamisen taso 
varmistetaan mm. 
kansainvälisesti?  

• opiskelijan tulee 
kerätä arvioinnin 
tukimateriaaleja (eril. 
medioita hyödyntäen)  
-> kriteerejä on 
käytettävä 
-> arviointikeskustelut 
skypessä tavaksi; kv – 
toimiston tuella 
tarvitaessa  

 • kärsiikö laatu?  
 
• pystyykö opiskelija / 
RO* välttämättä 
hahmoitamaan, 
millaista osaamista 
toisessa maassa voi 
saada?  
 
• ryhmänohjaaja tai 
TOP-ohjaaja  

• pystyykö 
opiskelija/opettaja/ohjaaja 
hahmottamaan millaista 
osaamista toisessa maasa 
on tarjolla? 

Opiskelija – lähtömaa 
Tunnettu paikka, 
luottamus: 
Pitkäjänteinen 
yhteistyö  
 
 
 
 
 
 
 

 • joutuuko luopumaan 
vanhoista partnereista, 
jos tutk. per. 
muuttuvat 
 
• joutuuko 
muuttamaan 
prosesseja  

• miten muutoksia 
selitetään KV – 
kumppaneille?  

Emme puhu 
tutkinnon perusteista 
vaan tavoiteltavasta 
osaamisesta ja 
työtehtävästä sekä 
opiskelijan omista 
tavoitteista 



 • yksilöllisten 
osaamistavotteiden 
avaaminen ulkomaisille 
kumppaneille 
 
• riittävätkö KV – 
resurssit vastaamaan 
valinnan 
mahdollisuuksien 
täyttämistä ulkomailla?  

• riittääkö 
opetushenkilöstön 
ammattitaito vastaamaan 
valinnan mahdollisuuksien 
laaja – alaisuuteen?   

• paketointi  
• verkostomainen 
toiminta tapa  
• luotettavat 
ulkomaan kumppanit  

 • Laatu?  
 
• Jatko – 
opintokelpoisuus 
 
• Kohdemaan 
korkeakoulu?  
 
• Miten näytetään KV – 
jaksolla?  
• Arviointi TOP – 
paikalla? 
    

Millä turvataan jatko-
opintokelpoisuus?  

Ministeri on jo 
luvannut jatko-
opintokelpoisuuden/ 
väylän säilyttämiseen 

  • KV – toiminnassa 
syntyvän osaamisen 
tunnistamisen  

• elinikäisen 
oppimisen 
avaintaitojen 
merkityksen 
korostaminen 
tutkinnon osien 
arvioinnissa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reformin 
Elementti / 

Tavoite 

Haasteet, max 3 Tärkein tai 
polttavin 
kysymys 

Ratkaisut 

HENKILÖ-
KOHTAISTAMINEN 

Osaamisen 
tunnistamisen ja 
tunnustamisen prosessi 
 
Laatu? 

H2H – 
Miten osaamisen 
tunnistamisesta / 
tunnustamisesta 
saadaan laadukas ja 
läpinäkyvä prosessi? 
 

Osaamisen 
tunnistamisen ja 
tunnustamisen ohjaus-
prosessin kuvaaminen 
HOS, jossa se 
varmennetaan 
Läpinäkyvyys ja vastuut 
takaavat laadun (opo, 
kv.koord, top-ohjaaja) 

 Opintohallintojärjestelmä 
– onko ajan tasalla ja 
löytyvätkö tarvittavat 
tiedot 
Ymmärretäänkö kansain-
välisesti vastaanottavan 
maan järjestelmä? 
Ymmärtävätkö he? -> 
kuinka löytää sopiva 
työpaikka, josta hankkia 
puuttuva osaaminen 

Kuinka löydetään 
sellainen työpaikka, 
jossa opiskelija voi 
saada puuttuvan 
osaamisen? 

 
Osana prosessia 
(kumppanuus) 

  
Mikä on puuttuva 
osaaminen? määrittely 
ohjaaminen 
-kv:n kautta tuleva laaja 
ymmärrys ja henkilö-
kohtainen kasvu 

 
Miten varmennetaan, 
että kv:n kautta tuleva 
laaja ymmärrys ja 
henkilökohtainen 
kasvu ei unohdu 
tehokkuudessa? 

 
Ohjaajan on tunnettava 
kv. top-paikat. 
Yhteistyö ohjaajan ja 
kv.koordinaattorin 
välillä tärkeä 

  
Kuka on vastuussa, että 
polku kulkee 
suunnitellusti 
Mikä on opiskelijan 
vastuu polun 
hahmottamisessa 

 
Miten “polku“ 

ryhmittyy 

 
Varmennetaan riittävä 
henkilökohtainen 
ohjaus ja ammattitaito-
vaatimusten 
täyttyminen 



 Riittävä ohjaus 
Kuka vastaa kokonais-
ohjauksesta 
Tiedot ja taidot valinnan-
mahdollisuuksista 

Miten varmistaa 
riittävä ohjaus 
suhteessa valinnan 
mahdollisuuksiin? 

Kotikansainvälistymisen 
hyödyntäminen 
kaikessa toiminnassa 

 Lyhytjänteisyys 
Tasavertaisuus 
Opettajasitoutuneisuus 
(arvo – kulttuuri) 
Resursointi 

Miten varmistetaan 
jokaiselle opiskelijalle 
tasavertainen 
mahdollisuus yksilölliselle 
opintopolulle 
kansainvälisessä 
kontekstissa? 

Selkeä ja tasa-
arvoinen vastuutus 
opintopolun 
valinnoista ja 
etenemisestä;  
roolitus prosessissa. 
Yksilöllisyyden ja 
joustavuuden rajojen 
määrittäminen 
etukäteen. 

   Varmistetaan 
verkostojen 
monipuolisuus ja 
laajuus strategiassa 
Erilaiset tavat 
toteuttaa 
kansainvälisyyttä 
Opettajien koulutus: 
kielitaito, 
kulttuurisuus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reformin 
Elementti / 

Tavoite 

Haasteet, max 3 Tärkein tai 
polttavin 
kysymys 

Ratkaisut 

SELKEYS & 
TEHOKKUUS 

-nuorille ja aikuisille 
tasavertaista tarjontaa 
-arvioinnin yhden-
mukaistaminen ja laatu 

Miten rakennat 
erilaisille 
opiskelijoille 
tasavertaisen             
kv.  polun? 

Henkilökohtaistamisella!   

 
KISS 
my 
TURKU! 

 -täysimääräinen osaamisen 
tunnustaminen 
ulkomaanjaksolta 
-kv. ja työllisyys 

Miten varmistetaan 
täysimääräinen 
osaamisen 
tunnistaminen ja 
tunnustaminen? 
kv. jaksolta 

ECVET –hengen 
mukainen toimintatapa 
before – during and 
after mobility  
+ dokumentointi 

  :lla ecvet 

 Ekopotentiaalinen 
hyötynäkökulma 
 
 1+1+1=3 
      vai 
1+1+1 > 3 

 

Edistääkö vai estääkö 
tämä 
kansainvälisyyden 
kehittymistä? 

Edistää, koska 
mahdollisuus tehdä 
yhdessä 
Aikuiset ja nuoret 
yhdessä 
 hyvä 

 Epätasapaino  
 kv. toiminnan 

arvostus/intressit 
 kv. taidot 
 verkostot              

Tutkinnonperusteiden 
tulkitseminen kv. 
näkökulmasta 

Miten taataan tasa-
arvo? 
 kv.mahdollisuudet 
kaikille samat 
 kv:n huomioon-  
     ottaminen 

 
 

1. Uusi OPH 
kv:n vahvistuminen 
2.Tuloksellisuusrahoitus 
kansainvälistymisestä 
3. Viestintä: 
onnistumisen tarinat kv-
vaihdosta (hyödyt / 
tulokset) 
3a) sisäinen 
  b) ulkoinen 

 



 Kuka vastaanottaa näytön 
/ missä? 
 
Arviointi? 
 
(laadun varmistus) 

Miten varmistetaan 
ulkomailla annetun 
näytön laatu? 

Ensin riittävä tieto 
vastaanottavalle 
organisaatiolle siitä, 
mitä tarvitaan. 
Toimintamallien ja        
–tapojen 
dokumentointi (esim. 
digitalisaation avulla)  

 Digitaalisaation 
hyödyntäminen 

Työpaikkojen ja 
aitojen 
oppimisympäristöjen 
riittävyys 

1) Tarpeeksi laaja-
alainen, monipuolinen 
ja laadukas kv-
partneriverkosto. 
2) kaikkiin tutkintoihin 
vieraskielinen osa. 
3) luottamus!  

 Epäselvät kansalliset 
käytänteet 
Epäselvä rahoitus 
Työvoimakoulutuksen kv - 
mahdollisuus 

Miten lainsäädäntö 
tukee tv-koulutuksen 
alueellista ja kansain-
välistä tarvetta? 

Opiskelijan taustasta ja 
rahoituksesta 
(opintotuki vs. 
työttömyystuki) 
huolimatta yhden 
käytäntö ja 
mahdollisuus kv – 
jaksoihin 

  ulkomailla (esim. 
Kiinassa) ei pysty aina 
hankkimaan kaikkea 
osaamista eli osa top-
jaksosta suoritettava vielä 
Suomessa 
Kun suorittaa tutkinnon-
osan ulkomailla ja 
ulkomainen oppilaitos sen 
hyväksyy, saako lähettävä 
oppilaitos rahoituksen 
siltä osin (tunnistamisen 
ja tunnustamisen jälkeen) 

 voiko juuri 
valmistuvia lähettää, 
jos valmistuminen 
viivästyy sen takia? 
 näyttöjen 
suorittaminen 
ulkomailla 

Osaamisen 
tunnistaminen ja 
tunnustaminen 
/hossaaminen tehdään 
hyvin ja perusteellisesti 
jolloin opintojen 
viivästyminen 
lähtökohtaisesti ei ole 
mahdollista / luottamus 

  
Kansainvälinen toiminta ei 
nähdä enää tarpeelliseksi 
johdon toimesta   

 
Millä tavoin 
varmistetaan johdon 
sitoutuminen kv – 
toimintaan? 

 
- osallistamalla 
- arkipäiväistämällä 
- tuloksia näyttämällä 

 

 



Reformin 
Elementti / 

Tavoite 

Haasteet, max 3 Tärkein tai 
polttavin 
kysymys 

Ratkaisut 

UUDENLAISET 
OPPIMISEN TAVAT 

& 
MAHDOLLISUUDET 

Mistä löytää sopivat 
työpaikat? 
Kieliongelmat 
Tarvittava ohjaus; vaikeampi 
järjestää paikan päällä, kun 
ohjaajakaan ei voi aina olla 
paikan päällä… 

Miten varmistetaan 
ohjauksen riittävä 
laatu ja määrä 
ulkomailla? 

Verkosto / kumppani 
MoU 
Hyvä yhteistyö       
win - win 

  
Työpaikkojen riittävyys 
ulkomailla 
Työpaikkaohjauksen ja 
arvioinnin laatu ulkomailla 

 
Millä tavoin 
varmistetaan riittävä 
yritysverkosto ja 
laatu ulkomailla? 

esim.  
- ERASMUS PRO 
- osaaminen, resurssit 
   luoda ja ylläpitää 
- pitkäaikaiset aidot   
   sopimukset 
-vastavuoroisuus 
 

  erilaiset kulttuurit, 
kielimuuri 

 hierarkia & eril. odotukset 
opiskellijoilla 
 pieni yritys ja kapea-
alaiset tehtävät 
 ohjauksen tuki ei aina 
toimi (tietotekn. ong.) 

Miten suomalaisen 
perustutkinnon 
kriteerit ja 
ulkomaisen top-
paikan realiteetit 
saadaan sovitettua 
yhteen? 

Huomioidaan muun 
osaamisen 
saavuttaminen kv-
jaksolla ja luotetaan kv-
partneriin 
Osaaminen tulee 
työtehtävien mukaan 
Valmistelu ja 
suunnittelu  

 Laitemaailma ja järjestelmät 
levällään 
Käytön tuki 
Ohjaajien ja opettajien 
osaaminen 

Miten henkilöstö 
saadaan 
ymmärtämään ja 
asennoitumaan? 

Kouluttamalla 
henkilökuntaa ja 
antamalla käyttöön 
tarvittavat työkalut, 
ohjelmat ja valmiit 
mallit 
Kokeilukulttuuriin 
rohkaiseminen ja 
kokemusten jakamiseen 
kannustaminen 



 Tarvitaanko OPPILAITOS? 
koulun tulevaisuus? 
Digitaalisuus – eri maissa? 
Kv-tulevaisuus: 
virtuaalimatka 
virtuaali kv-jakso 
Mitä tarkoittaa 
monipuolisuus? 
OPETTAJIEN UUDET 
MONIPUOLISET TAIDOT? 

Minkälainen olisi kv-
monipuolinen 
Kokeilemisen /kokeil. 
oppimisympäristö  
(mikä investointi) 

Opp.ympäristö on… 
käyttää… 
* vuorovaikutteinen 
* informatiivinen 
* virtuaalinen 
* pelillinen 
* työelämäkontaktit 
* aito, työelämän 
   käyttämä materiaali 
* monikulttuurinen 

 VASTUSTUS 
 osaamattomuus 
 pelko opettajan 
     tarpeettomuudesta 
EPÄTASAPAINO 
 välineissä 
 opiskelijoiden taidoissa 
 kumppanimaiden 
     osaamisessa 
KEHITYKSEN NOPEUS 
 jatkuva osaamisen 
     päivittäminen 

Miten innostetaan ? 
Miten pysytään 
mukana? 

1)Yhdessä oppiminen 
(opiskelijat, opettaja 
työelämä) 
 
2) Kv -hanke 

 


