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Alustuksen kysymys:
 

 Kansainvälisyyden 
valtavirtaistamisen haaste – 
mihin mentoreita tarvitaan? 



Koulujen kansainvälisyyden lyhyt historia 1/2 

-  Pioneerivuodet: kumppanien hakua, ohjelmien 
opettelua, seikkailua ja byrokratiaa: mukaan 
EU:hun ja EU-ohjelmiin: yksittäiset opettajat  

-  ja koulut 

-  Koulutuksen kehittäminen kansainvälistymisen 
tehtävänä – kv-valtionavustusten tavoite! Koulun 
verkostot ja koulujen verkostot 

-  Kansainvälisyys kypsempään ikään: 
globaalikasvatus ja opetussuunnitelmat: 
keskipisteeseen oppilaat ja koulutus itsessään 



Koulujen kansainvälisyyttä on tehty tosissaan 
parikymmentä vuotta mutta yhä vielä 
emmitään… 



Koulujen kansainvälisyyden lyhyt historia 2/2 

Historiaa tehdään tänään: 
 
Kansainvälistymisessä ollaan siirtymässä ilmiön itsensä 

haltuunottoon 
 tai siis:  
 kehitetään kansainvälistymistä! 



Miksi me 
kansainvälistämme!? 

Onko koulujen kv 
jossain normitettu? 



 
Kansainvälistymistä (ja koulutusta yleensä) 
ohjaavia asiakirjoja (1/2): 
 ü Kehittämisen suuret linjat 
löytyvät hallitus-/ 
politiikkaohjelmista! 
ü Politiikat sovitaan Suomen 
menestyksen hyväksi 
(eurooppalaisessa 
viitekehyksessä) 
ü Kansainvälisyydellä tuetaan 
suomalaisen koulutuksen 
kehittämistä 
ü KESU 2011-2016  
=  Koulutuksen ja 
tutkimuksen 
kehittämissuunnitelma, OKM 
laatii, valtioneuvosto vahvistaa 
kullekin hallituskaudelle 

 

Kansainvälistämisohjelmat 
EU (EN) 
PMN 
Valtionavustukset 



 
Kansainvälistymistä ohjaavia asiakirjoja 2/2 
 
Ø Opetussuunnitelman 
perusteet   sisältävät aineksia 
kulttuurisen kompetenssin, 
viestintä- ja yhteistyötaitojen 
kehittämisestä 
Ø Nämä liittyvät osaltaan EU:n 
elinikäisen oppimisen 
avaintaitoihin kuten 
vuorovaikutus, viestintä, kv-
kansalaisvaikuttaminen 
Ø Mukana on globaalivastuuseen 
liittyviä elementtejä (esim. KEKE) 
Ø Koulutuksen järjestäjien 
opetussuunnitelmat ja 
kehittämissuunnitelmat (sis. 
Kieliohjelman?) 

 

 
 
 
  
ü Opetuksen ratkaisut 
ü Oppimisympäristöjen ratkaisut 
ü Resurssien suuntaaminen 
ü Osaamisen jakaminen 
ü Hankkeet 
 



Kansainvälisyys opetussuunnitelman 
perusteissa 
•  Koulun perustehtävä: opiskelijoiden kanssa 

työstetään osaamispääomaksi se mitä ops-
perusteissa ja paikallisessa opsissa edellytetään 

•  Kansainvälisyys on perusteissa mm. 
kulttuurienvälisen ml. kielellisen osaamisen, oman 
kulttuuri-identiteetin ja Suomen ja maailman 
monikulttuurisuuden tunnistamisen ja 
ymmärtämisen sekä (jatkossa) globaaliin 
vastuuseen kasvamisen oppimistehtävinä 

•  Perusteet ovat siis normi: mitä se tarkoittaa!? 



Opetussuunnitelmien perusteet 

 velvoittavat kouluja rakentamaan 
kansainvälisyyttään niin, että se on  
 yhdenvertaisesti  
 kaikkien oppijoiden hyödynnettävissä. 

 
Kansainvälisyysosaamisesta ajatellaan kai usein, että ei sen niin väliä, jos sitä ei 

meidän koulussa kaikille tarjotakaan. Mutta tietyt isot velvoitteet on kirjattu 
normiin. Jos kansainvälisyyden rinnastaa lähinnä matkoihin ulkomaille, voi 
ehkä ajatellakin että ei koske kaikkia.  

 



 
Miksi kansainvälisyys on tärkeää, miksi se 
kuvataan normissa niin kuin kuvataan?  
 Ihmiskunta ei selvinne jos yksilöt eivät koe  
•  ihmisyyttä (omaa, toisten) arvokkaana, 

loukkaamattomana, monimuotoisena… 
•  elinympäristön haavoittuvuutta yhteisenä, 

globaalina haasteena 
•  demokratiakehityksen välttämättömyyttä ja siihen 

osallistumisen mielekkyyttä, alkaen lähipiiristä ja 
edeten kansalliselta tasolta kohti maailmankansa-
laisuuden vastuita 



Entä kansainvälistyneen työelämän haasteet 
ja Suomen menestys maailmalla 
-  Poliittisissa ohjausasiakirjoissa näihin varaudutaan 

– mutta yleissivistävän koulutuksen osalta 
varovaisesti 

-  Työelämänkin avaintaitojen puolesta puhuu esim. 
tuore Comenius-selvitys: kv-toiminnassa lisääntyy 
kulttuurienvälinen osaaminen, 
ongelmanratkaisutaidot, yritteliäisyys ja niissä voi jo 
varhain verkostoitua kansainvälisesti 

-  Sitten on vielä tämä koulutusvienti – kukapa meistä ei olisi 
toiminut PISA-vientitehtävissä o.t.o. 



VOIDAANKO PUHUA KAHDEN KERROKSEN 
KANSAINVÄLISYYDESTÄ? 

Toisaalla tavoitellaan kestävän toimintatavan 
omaksuneita kansalaisia 

Ja viime kädessä pelastetaan maailmaa… 
 
Toinen koulukunta koulii opiskelijoista hyviä 

vienninedistäjiä? (Mitähän amm puolella 
tavoitellaan, tai amk-puolella).  

Moni koulu hakee kv-sta myös  
vetovoimaa koululle. 
 
Mikä on koulujen kansainvälisyyden ydin? 



Millaista kansainvälisyyttä perusopetuksen 
uusiutuvissa ops-perusteissa tavoitellaan 

Kansainvälisyys on kirjattuna mm. näihin 
kohtiin: arvoperusta 

-  Arvoperusta 
-  Tehtävä 
-  Toimintakulttuuri 
Yleinen osa oli kommenteilla 5.12.2012 asti 

(www.oph.fi) 
 
Tammikuussa siirryttiin ainekohtaiseen työhön. 

Yleisen osan kv-näkökulmat tuodaan oppiaineisiin 
ja oppiaineiden omat kv-näkökulmat nostetaan 
esille. 

 
 



Perusopsin arvoperustaan 
maailmankansalaisuus	




Tehtävään myönteisen muutosvoiman	

rakentaminen – myös kansainvälisesti	




Toimintakulttuuri tulee! Koko henkilöstön 
kasvattaminen kielitietoisuuden ja 
kulttuurisen monimuotoisuuden 
kannustaviksi esimerkeiksi	




Mitä ops-työssä seuraavaksi   

-  Ainekohtaiset perusteet 
-  Tukimateriaalit 
-  Rakenteistaminen 



ENTÄ LUKIO? 

OKM ajalle 21.12.2012 – 2.12.2013 
 
 
 
 
 
 
 
LINKKI 



Entä miten me 
kansainvälistämme!? 



Työkalu 1: OPH ja UM kartoittavat 
maailmankansalaisen kompetensseja 



Mitä kansainvälisyys voi olla kouluissa ja koulutoimissa? 

Paula Mattila, KL 
Opetushallitus 

Työkalu 2: Kv-toiminnan 	

tasojen tunnistaminen 	

auttaa kv-suunnittelua!	




Koulujen kansainvälisyyden toimintamuodot voidaan esittää kolmiona, jossa tasojen koko 
voidaan rinnastaa toimintaan osallistuvien määrään: Yhdenvertaisuuden vaade ja 
monimuotoisuuden haaste.  
Resurssien tarve = kolmio nurinpäin? 

Kv-
liikkuvuus

Kansallinen ja 
seudullinen

kansainvälisyys

Kotikansainvälisyys

Kansainvälisyys asenteina,
uskalluksena, ymmärryksenä

Kansainvälisyys 
yksilön tasolla

Kansainvälisyys toisessa 
maassa

Kansainvälisyys toisessa 
kunnassa, hankkeessa

Kansainvälisyys 
omassa koulussa, 
kunnassa

P

Paula	  Mattila,	  Opetushallitus,
laatinut	  CIMOn &	  al.	  kanssa

=	  kompetensseina	  



Keski-Suomen lukioiden kv-käsikirjasta 
tavoitteet opiskelijoille! 

10%        
Kv-opintojen 
kokonaisuus 

  Keskitaso 30%      
1-2 kv-kurssia 

Perustaso 100%: kotikansainvälisyys 



Ja vielä: Keski-Suomen lukioiden kv-
käsikirjasta tavoitteet opettajille! 

10%        
kehittäjiä 

Noin 30%      
mukana hankkeissa ym 

Koko henkilöstö,100%: 
kotikansainvälisyys 



Työkalu 3: Laatusuositus auttaa jos 
tavoittelee tehokasta kansainvälisyyttä! 



        Työkalu 4: www.polkka.info 
 



Pihvi 
tulee…	

Päästään 
mento-
reihin!	

	




Mitä on jo tehty? 
 
ü  Opetushallitus käynnisti valtionavustuksilla tuetun 

kehittämistyön koordinoinnin 2010: 
ü  Valtionavustukset myönnetään muutamaan keskeiseen 

kehittämisteemaan. Teeman kehittämishankkeita vetämään 
otetaan (jos mahd.) täysipäiväiset koordinaattorit. 

ü  Kv-puolella käynnistettiin CLUE, INTO, SCART ja Svenska 
projekten. 

ü  Koordinaattoreiden yhteistyö synnytti POLKKA-portaalin eli 
kansainvälisyyden koko kuvan 2012 

ü  Koordinaattoreiden esimerkin rohkaisemana päätettiin hakea 
kokonaista kansallista kv-osaajien verkostoa. 

 



Mitä on jo saatu aikaan? 
 
ü  On opittu toimimaan kestävällä tavalla internetissä: 

päivittäisviestintä yammerissa, kuukausittaiset kokoukset 
netissä, hankeblogit, webinaarit... Koordinaattorit vetivät 
OPH:n mukaansa. 

ü  On linkitetty kv-koordinointia muihin kansallisiin hankkeisiin : 
MaaSu, KieliTivoli, LEO… 

ü  Kv-laatutyön tueksi on laadittu hyvän hankkeen kriteerit –
työkalu, käytössä v.avun haussa ja raportoinnissa alkaen 
2011- Kts. HHK 

ü  Yhteistyössä oppimisympäristökoordinoinnin kanssa selvitetty 
mm. hanketyön riskienhallintaa  

ü  Otettu haltuun uutta tapaa ulkoistaa Opetushallituksen 
kehittämistyötä ja ”sisäistää” kentän osaamista. 

 



KOULUJEN KANSAINVÄLISYYS JA SEN 
KOORDINOINTI OPH:N NÄKÖKULMASTA 

Ø  Kansallista kehittämistyötä jaetaan useamman 
tahon kesken.  

Ø  Kehittämiseen tulee enemmän tietoa, kokemusta ja 
toiminnan tapoja. 

Ø  OPH:n sisälle tulee päivitettyä tietoa kentältä ja 
uusia työtapoja 

 



Mitä voidaan nyt saada aikaan? 
 
Mentorit voivat toimia kunnassaan tai alueellaan kv-

toiminnan kehittäjinä jotka viestittävät että 
Kv on paljon muutakin kuin hankerahan hakua ja 

raportointia tai hankkeita, joissa pääasia ovat 
vierailut eri maiden välillä. 

Kv on virtuaalista! 
Kv on koti-sellaistaJ 
Kv on työkalu ja testialusta monenlaiseen koulutuksen 

kehittämiseen. 
Kv kokoaa yhteen innovaattoreita. 
Kv kehittää myös kehittäjäänsä. 
 



Mihin kv-mentoreita tarvitaan? Auttamaan 
kollegaa keljuissa kysymyksissä: 
 -tavoitteiden ja hyötyjen epämääräisyys - syynä 

erityisesti irrallisuus koulun perustehtävästä  
-johtamisen ja työnjaon epäselvyys 
-tiedonkulun ongelmat (mitä on sovittu, miksi jotkut aina 

reissaa) 
-yhteistyökumppanien puute tai soveltumattomuus 

tarpeisiin  
-rahan / tekijöitten puute (kv nähdään vain matkoina ja 

”EU-hankkeina”) 
-opiskelijoita ei tunnisteta resurssina 
-kansainvälisyyden käsitteen epämääräisyys  
 



Mihin kv-mentoreita tarvitaan? He voivat auttaa 
kollegoita ideoimaan ja ilahtumaan: 
 -löytämään samanhenkisiä kehittäjiä 
-saamaan osaamisen ja uskon vahvistusta, koulutusta, 

tutkittua tietoa ja toimivia malleja, uusia 
mielenkiintoisia hankkeitakin 

-kommunikoimaan helpommin (nettineuvottelut, some ja 
muu tvt) 

-ulkoistamaan ja jakamaan työ- ja ajatustaakkaa 




