
Kuinka kansainvälistyä kestävästi ja vastuullisesti?



Vastuullisuus ja kansainvälisyys

• Kansainvälisyys opettaa vastuullisuutta, vastuullisuus opettaa 
kansainvälisyyttä?

• Oppisisällöissä – mitä tehdään?

• Toimintatavoissa ja oppimisen tavoissa – miten tehdään?
• Työskentelyt luokkahuoneessa ja kouluarjessa

• Projektit, kv-päivät…

• Arvoissa – miksi tehdään?



Miksi emme ole vastuullisempia?

Vastuullinen kansainvälisyys 
ei toteudu koululla

Ilmastoahdistus 
lisääntyy

Koulun hiilijalanjälki 
kasvaa Haitalliset 

toimintamallit pysyvät 
ja normalisoituvat

Ei ole aikaa Ei ole rahaa Ei kiinnosta En tiedä En osaa

Asioihin ollaan 
tarpeeksi 

tyytyväisiä

Vastuunkantajaa ei 
löydy

Määritelmän 
hankaluus, abstraktit 

käsitteet eivät 
jalkaudu

Kansainvälisyys 
typistyy turismiksi?

Kukaan ei ole 
keksinyt ja näyttänyt, 

miten tehdä 
paremminTavoitteita ei ole 

määritelty



Laaditaan vastuullinen 
kansainvälisyyssuunnitelma: koulun 

ympäristö- ja yhteiskuntavastuu
Oppilaat / 
opiskelijat

Opettajat
Hallinto

Huoltajat

Sidosryhmät

Vastuun ottaminen vastuullisuudesta, merkityksellistäminen

Vastuullisuuskysymys on 
päätöksenteon perusosa

Eri toimijoiden kyvykkyyden ja potentiaalin tunnistaminen

Resurssien ja osaamisen tuominen

Välituntitoiminta Hanketoiminta Hankinnat Oppisisällöt LukujärjestyssuunnitteluEettinen pohdinta

Tunnistetaan 
vastuullisuus 
toimintana

Tehdään realistinen 
toimintasuunnitelma

Skaalautuvuuden ymmärtäminen

Arviointi

Resurssiviisas koulu

Vastuuntuntoisia ja aktiivisia 
veronmaksajia

Ymmärretään tekojen vaikutukset
Vastuullisuusajattelu 

valtavirtaistuu

Muut ottavat mallia



Harjoitus: 

Valitse tai annan oppilaan / opiskelijan valita esine. Monialaisen 
tutkimustehtävän tarkoituksena on pohtia

• Mistä tämä tulee?
• Miten tämä tuli tänne?
• Miksi tämä on hankittu?

Millaisia asioita nousee esiin?
Mitä harjoituksesta voi oppia?
Millä tunnilla harjoituksen voisi tehdä?
Miten tehtävä arvioidaan?



Lisätään harjoitukseen arviointikriteeriksi oppijan 
kyky huomioida vastuullisuusnäkökulma

• Miten tehtävänantoa pitää muokata?

• Mitä tietoja ja taitoja oppilaalla pitää ennestään olla?

• Millaisin kriteerein ja käsittein arvelette oppilaiden lähestyvän 
vastuullisuuden kysymystä?



Voisiko saman harjoituksen toistaa hankintoja 
miettiessä…?



Globaalien ilmiöiden
ymmärtäminen

Eettiset taidot

Kulttuurien tuntemus 
ja kunnioitus

Kriittisen ajattelun 
taidot

Yhteistyö- ja 
vuorovaikutustaidot

Kielet ja kielitietoisuus

Ihmisoikeuksien
kunnioitus

Kokonaisuuksien
hallinta

Lähdetään oppilasvaihtoon! Käydään leirikoulussa! 
Mitä tavoittelemme? Mitä haluamme oppia?

Globaalin vastuun 
ymmärtämien

Motivaatio



Globaalien ilmiöiden
ymmärtäminen

Eettiset taidot

Kulttuurien tuntemus 
ja kunnioitus

Kriittisen ajattelun 
taidot

Yhteistyö- ja 
vuorovaikutustaidot

Kielet ja kielitietoisuus

Ihmisoikeuksien
kunnioitus

Kokonaisuuksien
hallinta

Lähdetään oppilasvaihtoon! Käydään leirikoulussa! 
Miten opimme? Millaiset harjoitukset vievät 
näihin tuloksiin? Mieti konkreettisia esimerkkejä

Globaalin vastuun 
ymmärtämien

Motivaatio



Globaalien ilmiöiden
ymmärtäminen

Eettiset taidot

Kulttuurien tuntemus 
ja kunnioitus

Kriittisen ajattelun 
taidot

Yhteistyö- ja 
vuorovaikutustaidot

Kielet ja kielitietoisuus

Ihmisoikeuksien
kunnioitus

Kokonaisuuksien
hallinta

Meidän koululle tullaan kylään! Mitä 
tavoittelemme? Mitä haluamme oppia?

Globaalin vastuun 
ymmärtämien

Motivaatio



 Opin ymmärtämään uutta kulttuuria paremmin

 Pyydän paikallista nimeämään kolme hänelle tärkeää asiaa

 Pyydän paikallista kertomaan, mikä hänelle on omassa kulttuurissaan tärkeää

 Mietin, mitä itse vastaisin ja miksi

 Opettelen ainakin yhden sanan paikallista kieltä

 Kerron kotiin palattua oppimastani

 Varaan aikaa uusien tietojen ja taitojen jakamiseen

 Teen matkan antimista ainakin yhden ehdotuksen, joka auttaa meitä kehittämään omaa 
toimintaamme

 Matkustan mahdollisimman vähäpäästöisesti

 Voinko valita junan, mitä se vaatii? Onko taksille vaihtoehtoa?

 Yritän poimia mukaani ainakin yhden arkisen käytännön, jolla voin 
vähentää elintapojeni ympäristökuormaa kotona



Kiitos!

jussi.tomberg@ouka.fi
laura.maki@kuopio.fi
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