
Maailma avoinna

- kohti kestävämpää 

kansainvälisyyttä 

Opetushallituksen kansainvälistymispalvelut

Eurodesk, Euroguidance ja Maailmalle.net



Tervetuloa mukaan!

Aamupäivän ohjelma

9.00–9.15 Päivän avaus 

9.20–10 Mika Saarinen: Millaiselta näyttää 

kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön 

tulevaisuus?

10–10.45 Arto O. Salonen: Mitä on olla 

planetaarinen kansalainen? 

10.45–11 Opetushallituksen harjoittelijat: 

Nuorten puheenvuoro

LOUNASTAUKO
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#MaailmaAvoinna
#kansainvälisyysohjaus
#KestäväKansainvälisyys



Maailmalle.net - tietoa ja tukea nuorten 

kansainvälistymiseen

• Opetushallituksen Maailmalle.net-

verkkosivusto:www.maailmalle.net

• Instagram @maailmallenet ja

Facebook @Maailmalle.net

• Tietoa kansainvälistymisen eri

vaihtoehdoista: opiskelu, työharjoittelu, 

vapaaehtoistyö ja nuorisovaihdot ulkomailla

sekä vinkkejä kansainvälistymiseen

Suomessa.

• Nuorten kokemustarinoita.

• Tietoa kansainvälisestä osaamisesta, apua

osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen.

• Kansainvälisyys kannattaa ja kuuluu kaikille!
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http://www.maailmalle.net
https://www.instagram.com/maailmallenet/
https://www.facebook.com/maailmallenet


Euroguidance - eurooppalainen 

ohjausalan verkosto

• Kansainvälisyysohjauksen kumppanisi: 

Ohjaa kansainvälisyyteen - Euroguidance

tukenasi

• Suomen Euroguidance

www.oph.fi/euroguidance

➢ mm. tietoa ja viestintäkanavat, työvälineitä 

kansainvälisyysohjaukseen

• Euroguidance network

www.euroguidance.eu

➢ mm. international mobility, national

guidance systems
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http://www.oph.fi/euroguidance
http://www.euroguidance.eu


Eurodesk – eurooppalainen 

nuorisotiedotusverkosto

• Eurodesk Finland: oph.fi/eurodesk

• Materiaalit ohjaajille

• Eurodesk Brussels Link: eurodesk.eu

• Opportunity Finder, kv. julkaisut

• Euroopan nuorisoportaali: europa.eu/youth

• Haut: Euroopan solidaarisuusjoukot, 

DiscoverEU

• EU:n nuorisopolitiikka, kokemuksia
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https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eurodesk
https://eurodesk.eu/
https://europa.eu/youth/home_fi


Sofia Dano ja Saara Lappalainen

• Sofia opiskelee globaalia 

kehitystutkimusta Helsingin 

yliopistossa

• Kotoisin Klaukkalasta

• ”Ilmastonmuutos on 

kansainvälinen ilmiö ja 

tarvitsemme sen torjumiseen 

kaikkien panosta.”

• Saara opiskelee rauhan- ja 

konfliktintutkimusta ja 

rauhanvälitystä Tampereen 

yliopistossa

• Kotoisin Kajaanista

• ”Kansainväliset kokemukset 

ovat avanneet silmät globaalille 

vastuulle.”
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Tervetuloa takaisin!

Iltapäivän ohjelma

12–13 Kestävyyden teemat 

kansainvälisyysohjauksessa 

13.00–13.30 EuroPeer-vertaistiedottajat 

esittäytyvät

13.30–14.00 Tuoreimmat tiedot ja materiaalit 

kestävään kansainvälisyysohjaukseen
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Kestävään kehitykseen 

liittyviä materiaaleja



• Opetushallituksen kestävän kehityksen 

oppaan tarkoituksena on tarjota tietoa ja 

tukea kestävyyden eri ulottuvuuksista ja 

niiden saavuttamisesta kasvatus- ja 

koulutustoimialan asiantuntijoille ja 

ammattilaisille.

• Opas sisältää kestävää kehitystä avaavan 

sisällön lisäksi neuvoja, materiaaleja ja 

tapausesimerkkejä sekä tukea 

arvokeskustelun käymiseen.

• Oppaassa on esim. osio nuorten ajatuksista 

vuodesta 2050: Opetushallitus: Me ei 

haluttaisi elää sellaisessa ajassa - lasten ja 

nuorten ajatuksia vuodesta 2050

Kuva: Anni Koponen 
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Opas 

kestävästä tulevaisuudesta

https://www.oph.fi/fi/kestava-tulevaisuus
https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/me-ei-haluttaisi-elaa-sellaisessa-ajassa-lasten-ja-nuorten-ajatuksia


Ekologinen kestävyys



• Eurodeskin ja ERYICAn yhteisjulkaisu

• TNO-alan roolista media- ja informaatio-

lukutaidon vahvistamisessa, nuorten oman

aktiivisuuden tukemisesta, oman toiminnan

ympäristövastuullisuudesta sekä vihreän

strategian kehittämisestä – paljon myös

konkreettisia vinkkejä

• Lataa englanninkielinen opas ja julisteet

Eurodeskin verkkosivuilta

• Koordinaatti suomentaa, tulee Koordinaatin

materiaalipankkiin
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Greening Youth 

Information Services

https://eurodesk.eu/green-publication/
https://koordinaatti.fi/fi/materiaalit
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Näkökulmia

ekologiseen kestävyyteen
• Osaamisen ennakointifoorumin ILO - ilmasto-

osaamisen teemahankkeen materiaali

soveltuvin osin, 

esim. Ilmastoahdistuksesta ilmastoiloon

• Oulun kaupungin ja OPH:n järjestämän

webinaarin materiaalit soveltuvin osin: Mennään, 

mutta vastuullisesti! - Vastuullisuus 

kansainvälisessä toiminnassa

• Opetushallitus: Materiaaleja ilmasto- ja 

ympäristökasvatuksen ja kiertotalouden 

oppimisen tueksi

• Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot –

ohjelmien

ympäristövastuullisuus: Opetushallitus: 

Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot, 

ympäristövastuullisuus

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/ILO-hanke%2C%20Ilmastotunteet%2C%20julkaisu%2C%2021.12.2020_0.pdf
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/mennaan-mutta-vastuullisesti-vastuullisuus-kansainvalisessa-toiminnassa
https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/ilmasto-ja-ymparistokasvatuksen-ja-kiertotalouden-oppimisen-tueksi
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/ymparistovastuullisuus


Sosiaalinen kestävyys



• Suomen Eurodeskin ja Euroguidancen

yhteisjulkaisu

• Oppaassa on 10 konkreettista askelta, 

jotka auttavat ottamaan kansainvälisyyden 

luontevaksi osaksi TNO-työtä

• Tavoitteena tarjota kansainvälisyyttä 

kaikenlaisille nuorille – myös sellaisille, 

jotka jäävät usein kansainvälisten 

toimintojen ulkopuolelle.

• Lataa opas ja huoneentaulu OPH:n

materiaalipankista (suomi/ruotsi)
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Kymmenen askelta 

kansainvälisyyden 

edistämiseen

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kymmenen-askelta-kansainvalisyyden-edistamiseen


• Tieto mahdollisuuksista ja 

vaihtoehdot näkyväksi kaikille!

• Juliste on sähköisessä muodossa joko

käytettävissä sellaisenaan tai tulostettavissa

OPH:n verkkosivuilta: Opetushallitus, 

Euroguidance, Työvälineitä 

kansainvälisyysohjaukseen, Maailmalle monin 

tavoin -juliste
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Maailmalle monin 

tavoin -juliste

https://www.oph.fi/fi/euroguidance/tyovalineita-kansainvalisyysohjaukseen


EuroPeerien tarinat (lisätty todellisuus)

• EuroPeerien toteuttama juliste, 

jonka ”päälle” on lisätty kolmen 

EuroPeer-vertaistiedottajan reitti ja 

tarina omista kansainvälisistä 

kokemuksista

• Tarinoihin pääsee käsiksi omalla 

kännykällä

• Sisältää tarinat ja tietovisan EU:n 

nuoriso-ohjelmista

• Kieliversiot: suomi, ruotsi, englanti

• Lataa Eurodeskin sivuilta
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https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/eurodesk


Tarinoita kansainvälistymisestä -videot
Euroguidance Finland Youtube

• https://www.youtube.com/watch?v=_he_bJpnWvM
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https://www.youtube.com/watch?v=_he_bJpnWvM


Seuraa meitä!  

Eurodesk

•Facebook (ohjaajille) ja Instagram (nuorille) @eurodeskfinland

•Uutiskirje: EU:n nuoriso-ohjelmat 360° - tilaa verkkosivuiltamme

•Yhteyshenkilö: hilma.ruokolainen(at)oph.fi 

Euroguidance

• Facebook (ohjaajille) ja Twitter (ohjaajille ja muille sidosryhmille) @EuroguidaceFI

• Uutiskirje: Euroguidance – tilaa verkkosivuiltamme

• Yhteyshenkilöt: satu.ryynanen(at)oph.fi, anne.valkeapaa(at)oph.fi 

Maailmalle.net

•Facebook: @Maailmalle.net

•Instagram: @maailmallenet

•Yhteyshenkilö: sanna.heliovaara@oph.fi
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C BY-SA

-SA

https://uutiskirje.oph.fi/
https://uutiskirje.oph.fi/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Kiitos

Toivottavasti ehdit täyttää palautelomakkeen

https://docs.google.com/forms/d/1GnDhc42j9Tk7XKrJN17OCfIUYWSWOLmvG4ub9LQnPFo/viewform?edit_requested=true

