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Johdanto

Tämä arviointityökalu kehitettiin STRENCO (ERASMUS+) -hankkeessa, jossa keskityttiin
yhteistyöosaamisen kompetenssien kehittämiseen mielenterveystyössä. Hankkeen tarkoituksena oli
yhdistää mielenterveysalan opiskelijat, kouluttajat, palvelujen käyttäjät ja ammattilaiset edistämään
yhteistyötä mielenterveystyössä.
Sen lisäksi, että hankkeessa kehitettiin yhteistuotannon osaamisen arviointityökalu, toisena
tavoitteena oli käsityksen muodostaminen siitä, millaisia yleisiä kompetensseja kansainvälinen
yhteistyö edellyttää. Tätä arviointia on kehitetty erityisesti Erasmus + -hankkeeseen osallistuvia
opiskelijoita varten.
Tämä arvointi on tulosta intensiivisestä yhteistyöstä kuuden ammattikorkeakoulun välillä viidestä
Euroopan maasta. Se on kehitetty yhteistuotannon menetelmin ja työskentelyä on johtanut VIVESammattikorkeakoulu Belgiasta (VIVES University of Applied Sciences, Faculty of Health Care, Kortrijk,
Belgium.)
Tämä työkalu perustuu aiemmin kehitettyihin kansainvälisiin kompetensseihin, ICOMS (Leuven, 2014)
ja elinikäisen oppimisen keskeisiin kompetensseihin (The Council of European Union, 2018), joista on
valittu tälle Erasmus+ Strenco hankkeelle keskeisimmät.
Arviointi sisältää yhteensä 35 kompetenssia, jotka on ryhmitelty kuudelle alueelle. Työkalun
kolmannesta sarakkeesta löytyy tarkempi kuvaus kompetenssista. Arvioinnissa käytetään Likertasteikkoa nollasta viiteen tähteen. Tähtien lukumäärä heijastelee kunkin kompetenssin osalta
osaamistasoa. Minimi on nolla tähteä, jolloin kyseinen kompetenssi ei toteudu lainkaan. Maksimi taas
on viisi tähteä, joka tarkoittaa erinomaista tasoa.
Työkalua on tarkoitus käyttää reflektiiviseen itsearviointiin. Sitä on mahdollista täyttää myös
keskustellen ja neuvotellen yhdessä muiden kansainväliseen yhteistyöhön osallistuvien kanssa.
Keskustelemalla muiden osallistujien kanssa saadaan enemmän tietoa omasta yleisestä osaamisesta.
Arvioinnin lopussa on mahdollista visualisoida tuloksia alueittain hämähäkinverkko-diagrammin
avulla. Tämä mahdollistaa myös useiden arviointien vertaamisen keskenään ja kehittymisen
osoittamisen.
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Työkalun käyttäminen vaihe vaiheelta
1. Tässä oppaassa on yleiskatsaus yleisiin kompetensseihin ja niiden kuvauksiin. Kuvaukset voivat
helpottaa kompetenssitason osoittamisessa. Neljäs sarake näyttää pisteet kompetenssikohtaisesti
tähtinä. Tähtien määrä kuvastaa kompetenssitasoa. Minimi on nolla tähteä, jolloin kompetenssia
ei ole. Maksimi on viisi tähteä, joka osoittaa erinomaista tasoa. Arvioinnin yksinkertaistamiseksi,
arvioinnissa käytetään vain kokonaisia tähtiä.
2. Keskity tilanteeseen tai tapahtumaan, jolloin olet työskennellyt kansainvälisessä yhteistyössä, ja
joka on arvioinnin ja reflektion kohteena.
3. Aloita ensimmäisestä kompetenssista. Lue kunkin kompetenssin kuvaus ja pohdi, missä määrin
hallitset sen. Voit myös pyytää palautetta ihmisiltä, joiden kanssa olet työskennellyt.
4. Tee sama jokaisen kompetenssin kohdalla.
5. Neljännen vaiheen tehtyäsi voit laskea kunkin alueen keskiarvon ja merkitä sen viidenteen
sarakkeeseen. Pyöristä keskiarvo kokonaisiksi tähdiksi (esimerkiksi ≥ 3,5 on 4 tähteä, <3,5 on 3
tähteä).
6. Kun olet laskenut ja merkinnyt keskiarvot kaikkien kompetenssien osalta, siirrä kunkin kohdan
keskiarvo hämähäkinverkko-diagrammiin. Nyt voit yhdistää keskiarvojen mukaiset pisteet
toisiinsa ja muodostaa kokonaiskuvan arvioidusta tilanteesta.
7. Seuraavan kerran arviointia tehdessäsi, voit käyttää samaa pohjaa ja täyttää sen eri värillä. Näin
voit verrata tuloksia keskenään.
8. Saamaasi tulosta voidaan käyttää keskusteluun muiden kanssa, tai itsereflektiosi tukena, kun
tarkastellaan saavuttamaasi osaamista.
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Alue
1. Kielitaito

Kompetenssi
Vieraalla kielellä
kirjoittaminen

Vieraan kielen
puhuminen

Kyky ymmärtää
kuulemaansa vieraalla
kielellä

Kuvaus
Opiskelija pystyy ilmaisemaan itseään kirjallisesti ainakin yhdellä
muulla kielellä kuin äidinkielellään siten, että hän pystyy
tuottamaan selkeän, yksityiskohtaisen tekstin useista aiheista, jotka
liittyvät hänen opintoalaansa.
Opiskelija kykenee ilmaisemaan itseään suullisesti ainakin yhdellä
muulla kielellä kuin äidinkielellään siten, että hän kykenee
esittämään yksityiskohtaisia kuvauksia ammattiinsa liittyvissä
yhteyksissä, useista aiheista, ja on melko kykenevä osallistumaan
sujuvaan ja spontaaniin keskusteluun vierasta kieltä äidinkielenään
puhuvien kanssa.
Opiskelija kykenee ymmärtämään opiskelualaansa liittyviä
monimutkaisia argumentteja ja luentoja, jotka puhutaan toisella
kielellä kuin hänen äidinkielensä, ja pystyy toistamaan pääajatukset.

Kyky ymmärtää vieraalla Opiskelija ymmärtää ainakin yhdellä muulla kielellä kuin
kielellä kirjoitettua
äidinkielellään kirjoitetut opintoalaansa liittyvät tekstit, ja osaa
tekstiä
toistaa tärkeimmät ajatukset lukemaansa liittyen.

2. Kulttuuriosaa
minen

Kulttuurinen
itsetuntemus

Opiskelija tuntee ja ymmärtää oman viitekehyksensä ja
maailmankatsomuksensa ja osaa linkittää ne muihin näkökulmiin.

Kulttuurinen
joustavuus

Tarvittaessa opiskelija mukauttaa käyttäytymistään ja
viestintätyyliään kulttuurienväliseen kontekstiin ja tutkii
vaihtoehtoisia käyttäytymismalleja.

“Kyky
kommunikoida
tehokkaasti ja
tarkoituksenmuka
Kulttuurinen
isesti
kulttuurienvälisis resilienssi
sä tilanteissa

Opiskelija osaa käsitellä rakentavasti vaikeuksia ja negatiivisia
tunteita, joita voi ilmetä kulttuurienvälisissä kohtaamisissa.
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omaan
kulttuurienvälisee
n tietoon,
taitoihin ja
asenteisiin
perustuen"
(Deardorff, 2006).
"Kulttuurienvälin
en osaaminen on
asianmukaista ja
tehokasta
vuorovaikutuksen
hallintaa ihmisten
välillä, jotka
jossain määrin
edustavat
erilaisia tai
toisistaan
poikkeavia
orientaatioita
affektiivisesti,
kognitiivisesti tai
käyttäytymisessä.
(Spitzberg, 1989)

Kulttuurinen
vastaanottokyky

Opiskelija kuuntelee muiden näkemyksiä ja asiantuntemusta ja
hyväksyy, että jokaisen näkemykset ovat suhteellisia.

Kulttuurinen tietämys

Opiskelijalla on tietoa muista kulttuureista ja hän käyttää tätä
tietoa sopivalla tavalla, kunnioittaen kunkin ihmisen
ainutlaatuisuutta.

Kulttuurien välinen
yhteysosaaminen

Kulttuurienvälisissä yhteyksissä opiskelija kehittää toimivan
vuorovaikutussuhteen kollegoidensa, asiakkaidensa ja muiden
sidosryhmien kanssa ja myötävaikuttaa luottamuksen ilmapiiriin.

Kulttuurinen
viestintäosaaminen

Opiskelija tarkastelee oman kommunikointityylinsä erityispiirteitä,
sallii tarvittaessa korjaavan palautteen sekä tutkii muiden ihmisten
kommunikointityylejä.

3. Globaali
sitoutuminen

Kansainvälinen
suuntautuminen

Opiskelija osaa sijoittaa paikalliset tapahtumat ja käytännöt
kansainväliseen kontekstiin osoittamalla paikallisten tapahtumien
kansainväliset seuraukset ja kansainvälisen tai eurooppalaisen
kontekstin vaikutuksen näihin paikallisiin tilanteisiin.

Oman mielipiteen
muodostaminen
yhteiskunnallisia tai

Opiskelija osaa muodostaa tietoisen mielipiteen kansainvälisistä
sosiaalisista ja / tai poliittisista kysymyksistä.

Kulttuuristen konfliktien Opiskelija pitää kulttuurienvälisiä konflikteja
hallinta
oppimismahdollisuuksina ja tiedostaa oman
konfliktinhallintatyylinsä.
Moninäkökulmainen
Opiskelija lähestyy ja ymmärtää tilanteita, asioita ja ongelmia monista
lähestymistapa
kulttuurisista näkökulmista.
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kansainvälisistä
aiheista
Oman mielipiteen
ilmaiseminen
yhteiskunnallisista tai
kansainvälisistä
aiheista
Sosiaalisen
osallistumisen
osoittaminen
4. Henkilökohtain Valmius toimia
en kasvu
itsenäisesti

Opiskelija muotoilee ja viestii näkemyksensä kansainvälisistä
sosiaalisista ja / tai poliittisista kysymyksistä selkeästi ja vakuuttavasti.

Opiskelija ymmärtää, miten voi henkilökohtaisesti myötävaikuttaa
kansainvälisten ongelmien yhteiskunnalliseen ratkaisuun positiivisella
tavalla, ja pystyy toimimaan sen mukaisesti (joko yksilönä tai osana
yhteiskunnallisesti osallistuvaa organisaatiota).
Opiskelija kykenee tekemään itsenäisesti työnsä ja / tai harjoittelunsa

Yhteistyö ja
verkostoituminen

Työympäristössä opiskelija muodostaa yhteyden helposti ihmisten
kanssa; pystyy kommunikoimaan selkeällä tavalla ja pystyy toimimaan
hyvin tiimissä.

Itseluottamuksen
osoittaminen

Opiskelija uskaltaa ottaa vastuuta; osaa vastata työhön tai
harjoitteluun liittyviin haasteisiin. Tämä käyttäytyminen perustuu
hänen omien taitojensa ja osaamisensa realistiseen ymmärtämiseen.

Joustavan asenteen
osoittaminen

Opiskelija kykenee tarvittaessa muuttamaan suunnitelmia ja
reagoimaan odottamattomiin tapahtumiin.

Muiden näkökulmien
tutkiminen

Opiskelija on avoin vaihtoehtoisille ideoille ja mielipiteille, tutkii niitä
ja ottaa huomioon vaihtoehtoisten ideoiden ja mielipiteiden arvon.

Luovuuden
osoittaminen

Opiskelija keksii innovatiivisia ratkaisuja työssä tai harjoittelussa
esiintyviin ongelmiin.
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5. Kansainvälinen
oman
tiedonalan
oppiminen

Omaa selkeän
ajatuksen
tulevaisuudesta

Opiskelijalla on selkeä kuva tulevista opiskelu- tai
työmahdollisuuksistaan, mikä perustuu realistiseen näkemykseen ja
ymmärrykseen omista kyvyistä ja kiinnostuksen kohteista.

Puolensa pitäminen
stressaavissa tilanteissa

Stressaavissa työhön liittyvissä tilanteissa opiskelijalla on
asianmukainen kyky ja selviytymistaidot joko ylläpitää ammatillista
suorituskykyään tai etsiä asianmukaista tukea.

Kyky sijoittaa oman
alansa asiantuntemus
kansainväliseen
kontekstiin
Tunnustaa tosiasian,
että oma ala määrittyy
kulttuurisesti
Omaa kehittyneet
tiedot oman alansa
ammatillisesta
toiminnasta muissa
maissa.
Tietoisuus omaan alaan
liittyvistä
kansainvälisistä
järjestöistä

6. Digitaalinen
osaaminen

Digitaalinen viestintä

Opiskelija kykenee ymmärtämään, kuinka digitaalinen osaaminen voi
tukea viestintää.

Digitaalinen luovuus

Opiskelija kykenee ymmärtämään, kuinka digitaalinen osaaminen voi
tukea luovuutta.
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Digitaalinen innovointi

Opiskelija kykenee ymmärtää, kuinka digitaalinen osaaminen voi
tukea innovaatioita.

Digitaalinen
kansalaisuus

Opiskelija ymmärtää, miten digitaalinen osaaminen voi tukea aktiivista
kansalaisuutta.

Digitietoisuus

Opiskelija on tietoinen digitaalisen teknologian mahdollisuuksista,
rajoituksista, vaikutuksista ja riskeistä (esimerkiksi: mielenterveyteen
liittyvät aplikaatiot).

Työskentely
digitaalisen sisällön
kanssa

Opiskelija osaa ottaa käyttöön ja käyttää, arvioida, luoda, ohjelmoida
sekä jakaa digitaalista sisältöä.
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Hämähäkinverkko-diagram

Yleiset kompetenssit

Kielitaito
5
4
Digitaalinen osaaminen

3

Kulttuuriosaaminen

2
1

Kansainvälinen oman
tiedonalan oppiminen

Globaali sitoutuminen

Henkilökohtainen kasvu
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