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• YK pääsihteeri António Guterres: 
”Olemme sodassa luonnon kanssa”

• Maailman ilmatieteen järjestön 
WMO:n mukaan ilmasto jo 
lämmennyt 1.2 astetta esiteollisesta 
ajasta, kohti 3-5 asteen lämpenemistä 
vuosisadan loppuun mennessä. 

• Oxford/eupionions (2020) 53 % 
eurooppalaisnuorista: autoritäärisesti 
johdetuilla valtioilla on demokratioita 
paremmat valmiudet vastata 
ilmastokriisiin.

20.5.2021 2

• Kansainvälisen luontopaneelin IPBES:n mukaan nisäkkäät ja linnut ovat isäntinä noin 1.7 
miljoonalle vielä tuntemattomalle virukselle. Näistä jopa puolet – 850 000 – saattaa olla 
ihmiseen tarttuvia. 

• Vuonna 2020 työtunteja menetetty 255 milj. työpaikan edestä (ILO 2021), äärimmäinen 
köyhyys, ml. nälänhätä nousussa

Rationale

https://www.un.org/en/climatechange/un-secretary-general-speaks-state-planet
https://public.wmo.int/en/media/press-release/2020-track-be-one-of-three-warmest-years-record
https://eupinions.eu/de/text/in-crisis-europeans-support-radical-positions
https://www.cbd.int/article/IPBES-Pandemic-Report-2020
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf
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SDG 4 

(by 2030) 

Ensure inclusive and equitable  quality education and promote 

life-long learning opportunities for all

EDUCATION FOR 

SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT (ESD) 

AND GLOBAL 

CITIZENSHIP 

EDUCATION (GCE)

4.7. ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote 

sustainable development, including, among others, through education for sustainable 

development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a 

culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of cultural diversity 

and of culture’s contribution to sustainable development



Globaali oppimisen kriisi
• Globaali saavutus: yli 90 % maailman perusopetusikäisistä käy koulua

• Silti lähes yksi viidestä maailman 6-17 –vuotiaasta lapsesta ja nuoresta ei käy 
koulua: 258 miljoonaa. Edelleen 770 milj. lukutaidotonta aikuista.

• Yli puolet maailman ala- ja yläkouluikäisistä lapsista ja nuorista – 617 miljoonaa 
– ei opi lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen perustaitoja, olivatpa he 
koulussa tai eivät. Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa lähes 90 % lapsista ja 
nuorista ei opi. 

• COVID-19 kriisin myötä globaalisti yli 90 % oppijoista ollut etäoloissa. Vain puolella 
maailman väestöstä pääsy internetiin (ITU 2019). 

• YK pääsihteerin policy brief ‘Education during COVID-19 and Beyond’ painottaa
järjestelmätason kehittämistä innovatiivisesti, ‘Reimagine education’.

UNESCO (2020), Global Education Monitoring Report, https://en.unesco.org/gem-report/

UNESCO-UIS (2017), http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs46-more-than-half-children-not-learning-en-2017.pdf
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https://en.unesco.org/news/secretary-general-warns-education-catastrophe-pointing-unesco-estimate-24-million-learners-0
https://en.unesco.org/gem-report/
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs46-more-than-half-children-not-learning-en-2017.pdf


How to educate and train 
in an uncertain and complex world 

for a future we cannot predict? 
• Equal opportunities
• Faith and trust in education 
• Universal and free
• Focus on support
• No national testing, school ranking or inspection
• Strong role of education providers
• Teachers with Master´s Degree and professional 

autonomy, attractive profession, learner-centered 
pedagogy

• Partnerships and stakeholder collaboration
• Broad based competences
• Flexibility, individual pathways, no dead ends
• Evidence-based
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City of Helsinki Mediabank

Cornerstones in 
Finnish education

The Economist: Worldwide Educating for the Future
Index - Finland ranks #1 in 2018 and 2019

https://educatingforthefuture.economist.com/


https://minedu.fi/kestava-kehitys
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• Hiilineutraalisuustavoite 2035

• Pääministerivetoinen kestävän kehityksen
toimikunta, Agenda2030-selonteko

• Jatkuvan oppimisen vahvistaminen

• Koulutuspoliittinen selonteko

• Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja 
ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-
arvon Oikeus oppia-kehittämisohjelmat 
(2020-2022)

• Korkeakoulujen saavutettavuussuunnit.

• Opettajankoulutusfoorumi

• Opetussuunnitelmien ja tutkintojen 
perusteet

• Korkeakoulujen omat sitoumukset

Kestävä kehitys on jokaisen asia  

https://minedu.fi/kestava-kehitys


UNESCO
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https://en.unesco.org/themes/education-
sustainable-development/toolbox

ESD for 2030 Roadmap
• Advancing policy
• Transforming learning environments
• Building the capacities of educators
• Empowering and mobilizing youth 
• Taking action in communities

A global initiative to 
reimagine how 
knowledge and 
learning can shape the 
future of humanity 
and the planet
https://en.unesco.org/futures
ofeducation/

World Conference on ESD 

https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development/toolbox
https://en.unesco.org/futuresofeducation/
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Kiitos!

Kati.anttalainen@minedu.fi

“We can be the first generation 
to succeed in ending poverty; 
just as we may be the last to 
have a chance of saving the 
planet.”
Transforming our world: the 2030 Agenda 
for Sustainable Development, Declaration 
(para 50), 2015 

mailto:Kati.anttalainen@minedu.fi

