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Tervetuloa joka puolelta Suomea, erilaisista 
kouluista ja kunnista:

• Osanottajaluettelo jaettu ilmoittautuneille (s-
postitietoineen)

• Kuvauksia osallistujien hankkeista:

• https://padlet.com/paulaoph/kktekvLOPS202
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https://padlet.com/paulaoph/kktekvLOPS2021


Kansainvälisyys aina ajankohtainen mutta 
tänään vielä enemmän!
• Lukiolaki

• Opetussuunnitelmatyö

• OPH:ssa myös vaikutusohjelmat

• Hallitusohjelmat, vanha ja uusi

• Ilmastonmuutos ja luonnon 
monimuotoisuuden kato

• Demokratian vaaliminen

• Hyvinvoinnin kysymykset

• Mahdollisuuksia ja toivoa, ei masennusta

• Selvityksiä ja resursseja 
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Selvityksiä ja uusi trendi
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https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lukion-ja-korkeakoulun-yhteistyo-vahvistamaan-lukiolaisen-jatko-opintoalan-valintaa


Vinkkejä (ilmasto- ja muutenkin) vastuulliseen koulun 
toimintaan
1. Pii-Tuulia Nikulan mp-viesti ja lukusuositukset sekä kollegoiden hankevinkit 

Tammitreffien padletilta https://padlet.com/paulaoph/kktekvLOPS2021

2. OPH:n globaalikasvatusasiantuntijan Satu Honkalan artikkeli eettisestä 
kansainvälisyydestä https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/eettisesti-
kestavaa-kansainvalisyytta

3. Opetushallituksen sivuilta esim. https://www.oph.fi/fi/ilmasto-ja-
ymparistokasvatus-seka-kiertotalous ja https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-
kasvattajat/kestava-kehitys-ja-ilmastovastuu-kouluruokailussa

4. Vihreä Erasmus tekee tuloaan. Ennakkomakua keskusteluista esim. https://uni-
foundation.eu/green-erasmus-discussed/
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https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/verkkokysely-koulutuspoliittisen-
selonteon-valmistelun-tueksi
VASTAA KYSELYYN, VAIKUTA 14.2.2020 MENNESSÄ
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https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/verkkokysely-koulutuspoliittisen-selonteon-valmistelun-tueksi


Onko teidän koulu jo tehnyt 
yhteiskuntasitoumuksen?
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(Opseissa) kv-osaamisen vastuullista ydintä?

I. Ihmisoikeusperustaisuus
• Lapsen oikeudet, ihmisoikeudet; vähemmistöjä suojaavat oikeudet

• Perustuslaki ja yhdenvertaisuuslaki

• Osallisuus, yhteisöllisyys, toimijuus, demokratia 

II. Kielitietoisuus, kielikasvatus, 

kulttuurinen moninaisuus

III. Eettisyys ja  ympäristöosaaminen
• Ilmastotekoja, monimuotoisuuden vaaliminen
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Koulujen kansainvälisyyden ajankohtainen 
viitekehys (osatavoite 4.7 globaalikansalaisuus)
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Koulujen kansainvälisyys kuvana. Ajatus on että 
kv on toimivaa kun – toiminta on monitasoista ja 
tasot limittyvät kokonaisuudeksi.

• Kansainvälisyys lähtee koulun 
perustehtävästä ja on kirjoitettu 
opetussuunnitelmaan

• Kv-toiminnan tulisi ennen kaikkea 
varmistaa että kaikki oppilaat ja 
opiskelijat saavat opsin
määrittelemät kv-valmiudet

• Uuden LOPSin mukaista myös!
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MISSÄ KANSAINVÄLISYYS ON: määritelmiä 

• Kansainvälisyydestä puhutaan koulutuksen yhteydessä paljon. Harvoin kysytään, 
mitä kansainvälisyydellä tällöin tarkoitetaan. Yksi kuvaus löytyy sekä vuoden 
2014 että 2018 lukioasetuksen 1§:stä. 

• Perusopetuksen vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteet määrittelevät 
globaalikasvatuksen ja kielikasvatuksen kaikkien peruskoulujen tehtäväksi.

• Lukiokoulutuksen vuoden 2015 opetussuunnitelman perusteista 
kansainvälisyyden löytää: arvopohjasta, aihekokonaisuuksista, oppiaineista 
(lukiolaisen paikka maailmassa, ihmisarvo, identiteetti, globaali vastuu) 
Lukiokoulutuksen 2019 opetussuunnitelman perusteet huomioivat lisäksi 
kansainvälisyyden mm. laaja-alaisen osaamisen osa-alueissa sekä erityisessä 
korkeakoulu- ja työelämäyhteistyötä kuvaavassa kappaleessa.

• Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet: Arvoperusta, Laaja-alainen osaaminen

24/01/2020 Opetushallitus 11

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140942


2020-luku – vastuullinen vuosikymmen!?

Vastuullisuutta kuvataan 

POPS2014:ssa 96 kertaa

LOPS2015:ssa 22 kertaa

LOPS2019:ssa 40 kertaa

ja jo

VASU2018:ssa 9 kertaa
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Vastuullisuuden avainasioita jotka ovat myös kv-
ja globaaliasioita

1. Ilmastouhat ja diversiteettikato

2. Demokratiavaje

3. Merkityksettömyyden tunteet, tulevaisuuden umpikuja, hyvinvointivaikutukset

4. Polarisaatio, vihapuhe, totuudenjälkeinen aika, väkivaltainen radikalisoituminen

5. Uuslukutaidottomuus
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Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus

Sujuvat 

siirtymät

Sujuvat 

siirtymät

Sujuvat 

siirtymät Sujuvat 

siirtymät

Tavoitteena eheä oppimisen polku = elinikäisen oppimisen polun alkupäässä 

jo opetellaan vastuullisuuteen moninaisessa maailmassa  

Kansainvälisen osaamisen ja monikielisyyden polku 
varhaiskasvatuksesta perusopetuksen kautta toiselle asteelle

2. aste



Kv-valtionavustuksista vauhtia 
kotikansainvälisyyteen tai kaukomaille
• Jaettu vuodesta 1995 perusopetus ja 

lukiokoulutus, 2018 alkaen myös 
varhaiskasvatus

• Määrärahan kehitys 1,5MEUR – alimmillaan 
400 000 eur, 700 000 EUR v. 2019, 2020??

• Tarkoitus: kattaa niitä kv-alueita joita EU-
rahoitus ei kata

• Globaalikasvatus, kielivarannon tuki ja 
erityisen osaamisen kv

• Tuetaan kv-strategioiden tekoa; jatkumot

• Tuetaan muualle kuin EU-maihin suuntautuvaa 
kansainvälisyyttä

• Aasia! Afrikka! Pohjois-Amerikka!

• Tarve valtava, mutta määräraha ei riitä 
matkarahoihin, ei voi kovasti markkinoida

• Fokus selkeästi kotikansainvälisyydessä vrt
Erasmus

• Innovaatiorahaa, kansainvälisyyden paremman 
ymmärtämisen tuki

• Valtionavustuksen hakuaika ja haun konteksti 
muuttuivat: helmikuu – huhtikuu?
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Muista myös OPH:n opetustoimen 
henkilöstökoulutuksen valtionavustukset

• Hakuaika: 15.1.2020 – 20.2.2020 klo 16:15

• Hakijoina voivat olla kunnat, kuntayhtymät, 
rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt, yliopistot ja 
ammattikorkeakoulut. Hakijayhteisöiltä 
edellytetään osaamista ja kokemusta 
henkilöstökoulutuksesta kasvatuksen tai 
opetuksen toimialoilla.

• Jatkuvan oppimisen ja osaamisen Haettavaksi 
asetetaan noin 12 000 000 euroa.

• Haun teemat ja muut tiedot OPH:n
rahoitussivuilla

➢ Osallisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden 
edistäminen oppimisyhteisöissä (ml. 
kunniaväkivalta)

➢ Kielellisen ja kulttuurisen osaamisen 
vahvistaminen

➢ Digitalisaation tasa-arvon lisääminen

➢ Kestävän elämäntavan vahvistaminen (ml. 
kestävä kehitys)

• Määrärahasta 500 000 kohdennetaan opettajien 
osaamisen kehittämisen tukemiseen 
ilmastovastuullisuudessa ja kestävässä 
kehityksessä sekä seksuaali- ja tasa-
arvokasvastuksessa24/01/2020 Opetushallitus 16

https://www.oph.fi/fi/funding-release/valtionavustukset-opetustoimen-ja-varhaiskasvatuksen-henkilostokoulutuksiin-jalleen


Seuraaviin tapaamisiin

• OPH:n valtionavustusten info – helmikuun 
loppu?? Rahoitettujen hankkeiden kick-off
elo-syyskuu?

• Toivon tapahtuma Oulu: 23.-24.4.2020

• Oulussa ohjelmaa myös Unesco-kouluille

• Unesco-koulujen vuosiseminaari elo-syyskuu

• 12. kv-syyspäivät varhaiskasvatukselle ja 
yleissivistävälle koulutukselle Vasa/Vaasa 12.-
13.11.2020 

- ECML:n toimintaan liittyviä tapahtumia 
www.ecml.at

- Ehkä! Euroopan neuvoston kielten viitekehyksen 
(CEFR, EVK) ja demokratiaviitekehyksen (RFCDC) 
yhteensovittamista edistävä tapahtuma

- Yhteiskuntasopimusta tekemään: vastuullinen 
kv-strategia kuntaan? Vastuullisuus 
toimijuutena

- Vastaus OKM:n koulutuspoliittista selontekoa 
koskevaan nettikyselyyn

- OPH: vastuullisuus hakulomakkeisiin yms.
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