
Mennään, mennään mutta 
vastuullisesti 
Opetushallituksen webinaari 6.5. 



Rakenne
15:00 Tervetuloa, alkusanat Mika Saarinen

15:10 Esittely ja alkulämmittely

15:15 Case Kulttuuritestaajat

Miten näet koulusi kansainvälisyyden?

Kestävän kehityksen osa-alueet lähtökohtana vastuullisen kansainvälisyyden ja liikkuvuuden 
käsikirjaan

15.25 Vastuullinen kansainvälisyys ja liikkuvuus -käsikirjan ja materiaalin esittely + vastuullisen 
kansainvälisyyden lupaukset – Keskeisimmät asiat

15.45 Case: Hönttämäen koulu, vastuullisen kansainvälisyyden kokemukset

15:55 Loppufiilikset ja tilaisuuden päätös



Esittelydia
Samuli Taanila – Vastuullisen kansainvälisyyden kandidaatti

Pauliina Kanervo – Laatupäällikkö ja mentifasilitaattori

Jussi Tomberg – Kestävän kehityksen kehittäjäopettaja ja aasinsillanrakentaja

Laura Ritola – Globaalikasvatuksen kehittäjäopettaja ja dianvaihtovastaava



Vastuullinen 
kansainvälisyys ja liikkuvuus

Opas vastuullisen kansainvälistymisen toteuttamiseen 
kouluissa ja päiväkodeissa



Oulun 
sivistyspoliittinen 

ohjelma: 
kestävä tulevaisuus 
ja kansainvälisyys

Oululainen on 
vastuullinen 

maailmankansalainen

Koulujen 
kv-hankkeet 

”Oulusta 
maailmalle”

O P E T U S S U U N N I T E L M A

Oulu kansainvälistyy kestävästi



Vastuullisuusteot 
matkan aikana

Vastuullisuudesta 
viestiminen

Vastuullisuustekojen 
miettiminen ja 
toteuttaminen

Positiiviset ja 
kannustavat 

kommentit

Kansainvälinen liikkuvuus

Kansallinen ja seudullinen 
kansainvälisyys

Kotikansainvälisyys

Kansainvälisyys asenteina 
ja uskalluksena

Mukailtu Paula Mattilan materiaalista

Oulu kansainvälistyy kestävästi



Vastuullisen kansainvälisen toiminnan lähtökohdat

• Toiminnan perustana on 
opetussuunnitelma/varhaiskasvatussuunnitelma.

• Vastuullisen kansainvälisyyden suunnittelussa 
viitoittavat

• kestävän kehityksen osa-alueet

• Agenda 2030 tavoitteet.

• Toimintaa teemoittavat myös koulun omat 
painopisteet ja kehitystavoitteet.

Vastuullinen 
kansainvälisyys 

arjessa

Opetus-
suunnitelma

Agenda 2030 
17 tavoitetta

Koulun omat 
painopisteet ja 
kehityskohteet 

Kestävän 
kehityksen 
osa-alueet: 
ekologinen

taloudellinen
sosiaalinen

kulttuurinen 



Mitä kokonaisuus sisältää? 

• Vastuullinen kansainvälisyys ja liikkuvuus –
Opas vastuullisen kansainvälistymisen
toteuttamiseen kouluissa ja päiväkodeissa

• Mainion maailmankansalaisen pelimerkit –
juliste

• Vastuullisuuslupaus–lomake

• Opettajamateriaali

https://oulunkaupunki-my.sharepoint.com/personal/laura_ritola_ouka_fi/Documents/Vastuullinen%20liikkuvuus/vastuullisuuslupauslomake_final.docx
https://oulunkaupunki-my.sharepoint.com/personal/laura_ritola_ouka_fi/Documents/Vastuullinen%20liikkuvuus/opettajamateriaali_final.pdf


Oppaan rakenne:

Johdanto

Vastuullinen
kansainvälisyys osaksi

koulun toimintakulttuuria

Vierailut antavat 
kansainvälisyyden 
kokemuksia kotona

Vastuullisesti
maailmalla

Raportointi on vastuulliseksi
maailmankansalaiseksi

kasvamista

Lähteet ja 
lisätietoa



Esimerkkejä oppaasta



Vastuullisuuslupauslomake

• Konkreettinen työkalu 
hankkeen ja liikkuvuuden 
vastuullisuuden ja 
kestävyyden suunnitteluun.

• Voidaan ottaa käyttöön 
tiimissä, työyhteisössä ja 
myös oppilaiden kanssa.

• Soveltuu käytettäväksi myös 
muualla kuin 
koulukontekstissa.

https://oulunkaupunki-my.sharepoint.com/personal/laura_ritola_ouka_fi/Documents/Vastuullinen%20liikkuvuus/vastuullisuuslupauslomake_final.docx?web=1


Opettajamateriaali

• Tuntisuunnitelmapohjat 
opettajalle vastuullisen 
liikkuvuuden suunnitteluun 
ja reflektointiin yhdessä 
oppilaiden kanssa

https://oulunkaupunki-my.sharepoint.com/personal/laura_ritola_ouka_fi/Documents/Vastuullinen%20liikkuvuus/opettajamateriaali_final.pdf


Linkit materiaaleihin

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/mennaan-mutta-vastuullisesti-vastuullisuus-
kansainvalisessa-toiminnassa

Tervetuloa syksyllä Vastuullisen kansainvälisyyden ja liikkuvuuden –työpajaan syksyllä!

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oph.fi%2Ffi%2Ftapahtumat%2F2021%2Fmennaan-mutta-vastuullisesti-vastuullisuus-kansainvalisessa-toiminnassa&data=04%7C01%7C%7C4d36dc4e26c74b97988708d90fc10aff%7C7c14dfa4c0fc47259f0476a443deb095%7C0%7C0%7C637558144080093714%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rq09XwyBGaMuKI3x0uxq2J5nXzSnTtOSb5VdCjQPPgA%3D&reserved=0

