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Kansainvälisyys aina ajankohtainen mutta 
tänään vielä enemmän!

• Lukiolaki

• Opetussuunnitelmatyö

• Päättynyt hallitusohjelma ja ehkäpä se 
uusikin

• Ilmastonmuutos ja luonnon 
monimuotoisuuden kato

• Demokratian vaaliminen

• Hyvinvoinnin kysymykset

• Mahdollisuuksia ja toivoa, ei masennusta

• Selvityksiä ja resursseja 
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Tuoreita selvityksiä KVsta
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https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvitys-oppilas-ja-opiskelijaliikkuvuus-kaksinkertaistettava-vuoteen-2030-mennessa
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lukion-ja-korkeakoulun-yhteistyo-vahvistamaan-lukiolaisen-jatko-opintoalan-valintaa


Kv-valtionavustuksista – ne ovat tämän 
tapaamisen taustalla
• Jaettu vuodesta 1995 perusopetus ja 

lukiokoulutus, 2018 alkaen myös 
varhaiskasvatus

• Määrärahan kehitys 1,5MEUR – alimmillaan 
400 000 eur, nyt 700 000 EUR

• 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 markkinoida

• Fokus selkeästi kotikansainvälisyydessä vrt
Erasmus

• Innovaatiorahaa, kansainvälisyyden paremman 
ymmärtämisen tuki

• Valtionavustuksen hakuaika ja haun konteksti 
muuttuivat
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(Opseissa) kv-osaamisen kovaa ydintä?

Ihmisoikeusperustaisuus
• Lapsen oikeudet, ihmisoikeudet; vähemmistöjä suojaavat oikeudet

• Perustuslaki ja yhdenvertaisuuslaki

• Osallisuus, yhteisöllisyys, toimijuus, demokratia 

Kielitietoisuus, kielikasvatus, kulttuurinen 

moninaisuus

Eettisyys ja  ympäristöosaaminen
• ilmastotekoja
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Päivän ohjelmasta

• Työpajat klo 16 – 17.30 

• Valintanne löytyy osanottajaluettelosta!

• Tilaa on Aasian ja Afrikan kielissä 

• Lukiotyöpaja vain perjantaina 

• Työpajat pidetään seuraavissa tiloissa

• Kv-polut: PLAZA, 5. krs

• Aasian ja Afrikan kielet Tukholma 5. krs

• Unesco: 3070 (3. krs) 

• Kv-koordinaatiohankkeet tarjoavat kestävää 
buffettia klo 17.30 ala-aulassa

• Kuopion lukiolaiset ”sepottavat” meidät klo 18 
Monikäyttötilassa ala-aulassa (n. 1h)
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Perjantain ohjelmasta

• Veli-Matti Värrin luennon ja 
kommenttipuheenvuorojen jälkeen 

• Miettikää 3-4 ryhmissä, mitä voisitte tehdä 
ensi lukuvuonna toivon vahvistamiseksi 
koulussanne. Yksi kiteyttää idean→

• https://padlet.com/paulaoph/toi
vo

• Lähiviikkoina – voisimme kirjoittaa yhdessä 
Toivon artikkelin ”U-tiimin” blogiin

• http://kohtivuotta2030.blogspot.com/2019/0
3/ekokriisi-kansainvalisyys-toivo.html

• Työpajat klo 13 – 14.30 

• Valintanne löytyy osanottajaluettelosta!

• Aasian ja Afrikan kielet TUKHOLMA 5. krs 

• Lukiotyöpaja Monitoimitila =TÄÄLLÄ

• Kv-klinikka LISSABON 5. krs

• Svenskt parallellprogram: PLAZA 5. krs

• Unesco: 4. krs aula  

Kahvit klo 14.30 ala-aulassa

OLLI SEURIN LUENTO KLO 15 TASAN

TÄÄLLÄ
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https://padlet.com/paulaoph/toivo
http://kohtivuotta2030.blogspot.com/2019/03/ekokriisi-kansainvalisyys-toivo.html


Työpajan osanottajat ja tavoite

1. Nopeat esittäytymiset, nimi, työpaikka

2. Työpajan tavoitteesta 

3. Lyhyt keskusteltu osanottajien kesken: pohdi naapurin kanssa, 

- mitä koulun kansainvälisyyden polun vaihetta sinä edustat 

- mitä asioita haluat viedä kouluusi täältä
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Mitä koulujen kansainvälisyys 
on?
Missä se on määritelty?
Kuka sen määrittelee?

Onko tarpeen tietää? Kuka 
tietää?
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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 valmistuvat opetussuunnitelman perusteet ovat 
huomioimassa kansainvälisyyden mm. laaja-alaisen osaamisen osa-alueissa sekä 
erityisessä korkeakoulu- ja työelämäyhteistyötä kuvaavassa kappaleessa.

• Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet: Arvoperusta, Laaja-alainen osaaminen
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https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140942


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 lukiolain henki!
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Onnistunut matka huipulle ja takaisin edellyttää, että 
perusta on kunnossa? (Pyramidi pelkistetymmin. Koskee myös henkilökuntaa!)
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Kv-

liikkuvuus

Kotikansainvälisyys

Oppilaat kv-toimijoina, toimintakulttuuri, 
oppimisympäristöt

Kansainvälisyys osaamisena
Oppiaineet, L:t vaka-pe-lu, teemat



Kansainvälisen toiminnan perustaso

Kansainvälisyys osaamisena 
=   Koulun aivan tavallista opetusta ja oppimista. 

• Jokaisella tunnilla kehitetään arvopohjaa, tietoja ja taitoja, joita tarvitaan 
kansainvälistyneessä elämässä, opiskelussa, työssä. 

• Kaikissa oppiaineissa ja aihekokonaisuuksissa/laaja-alaisen osaamisen alueissa 
on kansainvälisen osaamisen elementtejä. 

• Koulun toimintakulttuurin tulee tukea esimerkiksi 

• monikielisyyden, kulttuurien välisen moninaisuuden

• aktiivisen kansalaisuuden / maailmankansalaisuuden

• kestävän kehityksen ymmärrystä, arvostamista ja toimijuutta. 
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Kansainvälisyys laaja-alaisena osaamisena: 
AJATTELUN TAIDOT

Onko näin:

• Kansainvälisyys on oppimisen 
keskiössä.

• Ymmärrystä kansainvälisyydestä 
lisätään ikäkausi huomioiden.

• Kansainvälisyyden ketju on kunnossa 
varhaiskasvatuksesta alkaen kohti 
korkea-astetta ja elämää!
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Kansainvälisen toiminnan keskitaso

KOTIKANSAINVÄLISYYS

- Keskeiset lähtökohdat: kaikkien oppijoiden oikeus saada tutustua 
kansainvälisyyteen JA Kansainvälisyyttä ei tarvitse keksiä, 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


Kotikansainvälisyys on koulun ja sen ympäristön 
kansainvälisyyttä

• Miten TVT on vauhdittanut kansainvälisyyttä 
ja globalisaatiota?

• Miten sosiaalinen media kansainvälistää?

• Miten koulunne tutustuu toisiin maihin ja 
olosuhteisiin virtuaalisesti?

• Millaiset verkostot tukevat koulunne 
kansainvälistymistä (vaikka ei matkusteta)?

• Tekstien maailma auttaa hahmottamaan 
identiteettejä.

• Suomalaisimmissakin teksteissä on aineksia 
muista kulttuureista.

• Monilukutaitoa on myös kyky lukea rivien välistä 
(tai ilmeistä ja eleistä).
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Kuka jää kansainvälisen toiminnan 
ulkopuolelle koulussanne? Tavoittaako 
kotikansainvälisyys hänet?



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?

• Missä kansainvälisyys on? 

• Miten sinne pääsee?

• Mitä se (saa) maksaa?

• Miten kansainvälisyydessä kommunikoidaan? 

• Missä kansainvälisyydestä oppiminen näkyy?

• Kenen työtä ja vastuulla kansainvälisyys on?
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Koulujen kansainvälisyyden ajankohtainen 
viitekehys (osatavoite 4.7 globaalikansalaisuus)
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Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus

Sujuvat 

siirtymät

Sujuvat 

siirtymät

Sujuvat 

siirtymät Sujuvat 

siirtymät

Tavoitteena eheä oppimisen polku = elinikäisen oppimisen polun alkupää  

Kansainvälisen osaamisen ja monikielisyyden polku 
varhaiskasvatuksesta perusopetuksen kautta toiselle asteelle

2. aste



Miten teidän koulussa toimitaan jos ja kun on puhe:

• Kansainvälisyydestä: onko se teillä jo määritelty?

• Mennäänkö toiminta edellä vai osaaminen keskiössä??

• Ketkä vastaavat linjauksista, toteutuksista ja arvioinnista?

• Miten lapset ja nuoret osallistuvat kansainvälisyyteen?

• Mikä merkitys on seuraavalle kouluasteelle siirtymisellä?

• Miten nivelvaihetta voi parhaiten rakentaa?
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Vinkkejä hyvään (hankkeeseen
ja) valtionavun selvitykseen

http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/yleissivistava_koulutus/kansainvalistymin

en



Kysymyksiä

• Miten teidän koulussa määritellään 
kansainvälisyys?

• Jos ei teillä ole vielä määritelty kv-strategiaa 
tai jos olisi tarvetta päivittää sitä strategiaa, 
niin mitkä olisivat 

• - määrittelevät tahot

• - keskeiset ohjaavat dokumentit

• - aikataulu

• Mistä katsoa apua?
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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

