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Tervetuloa VII kv-treffeille! Tässä lyhyt historia

• 2014 ensimmäiset treffit Tampereella, jossa oltiin toisenkin kerran, lisäksi 
Kokkolassa, Kuopiossa, laivalla ja OPH:ssa. Nyt sitten webinaarissa!

• Treffit ovat osa OPH:n kv-valtionavustustoimintaa, kv-koordinointihankkeet 
järjestäjinä

• Huomio kotimaisissa, ajankohtaisissa kansainvälisyyden trendeissä

• Kyse nimenomaan treffeistä: tavataan, verkotutaan, otetaan iloa irti kv.sta

• Ensin tiedotettiin POLKASSA, nyt Sarisalmen Tiinan kv-koordinointihankkeen 
puitteissa luomassa Kohti vuotta 2030- blogissa
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http://kohtivuotta2030.blogspot.com/2019/03/ekokriisi-kansainvalisyys-toivo.html


Katse kansainvälistämisen kääntöpuolelle

• Koulutuksen kontekstissa kansainvälisyys esitetään usein ilman attribuutteja 
asiana joka on hyvä, tavoiteltava (ja jossain tuolla rajan takana)

• Kansainvälisyys voi olla tosi pahaa ja joskus sillä on valtava äkkinäinen vaikutus

• 9/11

• Eyjafjallajökull huhtikuu 2010

• Covid-19

• Sitten on niitä hitaampia, yhtä kamalia tai kamalampia

• Ilmastonmuutos

• Ahneus sotina, diversiteettikatona, elämän sisällöttömyytenä…
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Miten kääntöpuolen kansainvälisyyteen 
valmistaudutaan, hyvät kansainvälistäjät?
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Kansainvälisyys ennen, Ilpo P. 11 v.



Kotikansainvälisyys oli jo ennen koronaa - mikä 
muuttui ja tulee muuttumaan? 

• Nyt on otettu epätasainen, silti valtava koulujen digiloikka, myös 
kansainvälisesti

• Opettajat ja oppilaat ja hallinto, kaikki loikkasivat 

• OPSIT olivat jo ennakoineet maailmanlaajuisiin, melkein mahdottomiin 
ongelmiin varautumista sekä arvopohjan, toimintakulttuurin että laaja-alaisen 
osaamisen määrittelyjen kautta, POPS2014, VAKA2017, nyt työstössä oleva 
LOPS2019

• COVID-19 on ensimmäinen koko maailmaa koskettava, kaikkien iholle tuleva ja 
tiedostama, äkillinen melkein-mahdoton ongelma

• Ilmastonmuutos ei ole äkillinen – mutta opitaanko nyt vihdoin?
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KV on opsissa. Se pitää nyt viimeistään löytää ja 
viedä käytäntöön.

• Sinänsä… kansainvälisyyden skenellä ei tilanteessa ole hirveästi uutta:
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Viime Vuosikymmenellä…
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Ekan kv-oppaamme esipuhe 2007: 
Kansainvälinen toiminta ei koskaan ole ollut niin 
helppoa kuin nyt. Tieto- ja viestintäteknologian 
ansiosta yhteydenpito eri maihin ei enää riipu 
etäisyyksistä ja matkakassan suuruudesta. Sekä 
yksittäiset ihmiset että organisaatiot voivat 
helposti rakentaa omia verkostoja ympäri 
maailmaa. Toisaalta Suomen 
monikulttuuristuminen on jo tuonut aidon 
kansainvälisyyden kouluihin osaksi oppilaiden ja 
opettajien arkea



Tuoreita OKM-selvityksiä KV:sta: ristiriitaa?
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https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvitys-oppilas-ja-opiskelijaliikkuvuus-kaksinkertaistettava-vuoteen-2030-mennessa
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161606


Korkeakoulupuolella ollaan muutenkin valppaammin 
siirtymässä kestävään ja vastuulliseen kansainvälisyyteen: 
from sustainable to responsible internationalisation
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(Opseissa) kv-osaamisen kovaa ydintä edelleen?

Ihmisoikeusperustaisuus
• Lapsen oikeudet, ihmisoikeudet; vähemmistöjä suojaavat oikeudet

• Perustuslaki ja yhdenvertaisuuslaki

• Osallisuus, yhteisöllisyys, toimijuus, demokratia 

Kielitietoisuus, kielikasvatus, kulttuuri-

nen moninaisuus

Eettisyys ja  ympäristöosaaminen
• Ilmastotekoja

• Ja nyt työalustana digitaaliset ratkaisut
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Onnistunut matka koulujen kv-huipulle ja takaisin edellyttää, 
että perusta on kunnossa! (Pyramidi on v:lta 2007. Pätee yhä.)
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Kv-

liikkuvuus

Kansallinen ja seudullinen kv-
yhteistyö

Kotikansainvälisyys

Oppilaat kv-toimijoina, toimintakulttuuri, oppimisympäristöt

Kansainvälisyys osaamisena
(eli korvien välissä. Tähän tarvitaan arjen opetustilanteita, kaikkia 

oppiaineita. L:t, MOKit, teemat



Kansainvälisen toiminnan ydintaso?

KOTIKANSAINVÄLISYYS

- Keskeiset lähtökohdat: kaikkien oppijoiden oikeus saada tutustua 
kansainvälisyyteen JA Kansainvälisyyttä ei tarvitse lähteä muualta hakemaan, 
se on täällä 

- Tätä tasoa kutsutaan korkeakoulujen kansainvälisen mallin mukaan
kotikansainvälisyydeksi (internationalisation at home, IaH).  

- Käsittää erilaisia kansanvälistämistä varten tunnistettuja /määriteltyjä 
toimintoja, joita on tarjolla sekä koulussa että sen lähiympäristössä

- Se on myös oppijoiden omaehtoista perehtymistä koulun ja sen lähiympäristön 
tarjoamaan kansainvälisyyteen. 

- Kotikansainvälisyyttä on esimerkiksi koulun kv-hankkeiden avaaminen koko 
koululle, vierailut omalla paikkakunnalla kansainvälisiin yhteisöihin ja yrityksiin, 
kansainvälisyyteen liittyvät vierailut kouluun, tvt:n avulla tapahtuvat kontaktit 
kouluihin ulkomailla, koulun tai oppilaskunnan kansainvälinen järjestöyhteistyö... 
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http://www.cimo.fi/palvelut_ja_ohjelmat_toimialoittain/korkeakoulutus/korkeakoulujen_kansainvalisten_asioiden_kevatpaivat/joensuu_2019/ohjelma_ja_sessiot


Koulujen kansainvälinen toiminta on myös
liikkuvuutta

• Millaista osaamista liikkuvuus toisiin maihin 
kerryttää? Miten siihen valmennetaan? Miten 
osaamisen karttuminen tehdään näkyväksi?

• Liikkuvuuteen on varsinkin lukiossa useita 
mahdollisuuksia, mutta onko niitä riittävästi ja 
luontevasti (kuka ei pääse mukaan 
taloudellisista tai sosiaalisista syistä?) 

• Miten varmennetaan, että koulun 
kansainvälisyys on ekologisesti tai 
kulttuurisesti kestävää?

• Miten varmennetaan, että 
liikkuvuussuunnitelmille on Plan A?

• Missä kansainvälisyys on?

• Miten sinne pääsee?

• Mitä se (saa) maksaa?

• Miten kansainvälisyydessä kommunikoidaan? 

• Missä kansainvälisyydestä oppimista tapahtuu?

• Missä kansainvälisyydestä oppiminen näkyy, 
näytetään, arvioidaan?

• Kenen työtä ja vastuulla kansainvälisyys on?
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Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus

Sujuvat 

siirtymät

Sujuvat 

siirtymät

Sujuvat 

siirtymät Sujuvat 

siirtymät

Tavoitteena eheä oppimisen polku = elinikäisen oppimisen polun alkupää  

Vastuullisen kansainvälisyyden polku varhaiskasvatuksesta 
perusopetuksen kautta toiselle asteelle

2. aste



Koulujen kansainvälisyyden ajankohtainen 
viitekehys (osatavoite 4.7 globaalikansalaisuus) ja teko
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https://kestavakehitys.fi/sitoumus2050


Kysymyksiä

• Miten teidän koulussa määritellään 
koronakriisin jälkeen kansainvälisyys?

• Mistä katsoa apua? Nämä ovat hyviä, mutta 
joutavat päivitykseen! Samoin edellä mainittu 
Osaanko, uskallanko (sic!)

• Kollegat Mika ja Riikka kertovat uudemmista 
lähteistä☺
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https://www.oph.fi/download/174007_learning_in_about_and_for_development_partnerships.pdf
https://www.edu.fi/teemat/kansainvalistyminen/103/0/kotikansainvalisyys_-_kansainvalisyystaitoja_kaikille
https://www.oph.fi/julkaisut/2011/kansainvalisen_toiminnan_laatusuositukset


Kv-valtionavustuksia tarjolla jo 25v., nytkin taas 
haussa. Tapaamisia.

• Ks. www.oph.fi Rahoituspalvelut 
– Haettavat rahoitukset →  
Yleissivistävän koulutuksen 
kansainvälistyminen, 
kansainvälistymisen 
kehittämishankkeet 2020 

• Dl 20.5.2020 klo 16.15

• Tulossa välittävän ja vastuullisen 
kansainvälisyyden syyspäivät 
Vaasassa – i Vasa to – pe 12.-
13.11.2020

• Can-Ie-verkostolla avoin 
webbikonferenssi, International 
Climate Summit 21.5.2020
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http://www.oph.fi/
https://www.oph.fi/fi/ajankohtaista/kohti-vastuullista-kansainvalisyytta-valtionavustukset-2020-peruskoulujen-ja
https://www.can-ie.org/international-summit-2020.html

