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UNESCO ASPnet, globaali verkosto

11 700 UNESCO-
ASPnet-koulua 

ympäri maailman

182 maassa on 
Unesco ASPnet-

kouluja

69 vuotta 
verkosto on ollut 

olemassa

UNESCO Associated Schools Network | 
UNESCO (lainattu 8.8.2022)

https://www.unesco.org/en/education/aspnet


Unesco-koulut
Pariisin Unesco ASPnet ja OPH ohjaavat

"Maailmanlaajuisen Unesco-
kouluverkoston tarkoituksena
on edistää kulttuurienvälistä
vuorovaikutusta, rauhaa, kestävää
tulevaisuutta ja laadukasta
koulutusta. 
Maailmankansalaisuuteen ja 
kestävään tulevaisuuteen
kasvattaminen, ilmastonmuutoksen
hillitseminen sekä ympäristön, 
kulttuuri- ja 
maailmaperintökohteiden
suojeleminen näkyvät keskeisinä
tavoitteina kouluverkoston
toiminnassa."

UNESCO Associated Schools Network | UNESCO

https://www.unesco.org/en/education/aspnet


Verkoston toimintaperiaatteet

• Verkostoon kuuluvat koulut toteuttavat toiminnassaan YK:n ja Unescon ohjelmia ja linjauksia:

• Koulut edistävät toiminnallaan YK:n Agenda 2030 tavoitteiden saavuttamista

• Koulut osallistuvat Unescon koulutusta, tiedettä, kulttuuria ja viestintää koskevien strategioiden ja ohjelmien
toteutukseen.

• Verkostoon kuuluvat koulut kehittävät ja testaavat innovatiivisia ja osallistavia opetusmenetelmiä, joiden
keskiössä ovat rauha ja ihmisoikeudet, kestävä kehitys, maailmankansalaisuus ja interkulttuurinen osaaminen. 
Unescon mukaiset arvot ja käytänteet näkyvät osana koulun toteuttamia hankkeita ja toimintakulttuuria. Koulut
hyödyntävät opetuksessaan Unescon aineistoja ja jakavat keskenään ideoita ja toimivia käytäntöjä.

• Unesco -kouluverkosto tarjoaa keinoja käsitellä ajankohtaisia ja globaaleja kysymyksiä yhdessä oppilaiden kanssa. 
Keskeisenä tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille paremmat lähtökohdat ymmärtää yhä monimutkaistuvaa, 
keskinäisriippuvuuksien maailmaa.

UNESCO-kouluverkosto - Associated Schools Network ASPnet | Opetushallitus (oph.fi)

https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/unesco-kouluverkosto-associated-schools-network-aspnet


Unesco-hankeissa 2020 lähtien norsseissa

• aktivoitu toimintaa uudelleen, verkostoituminen
• luotu yhteistä kompetenssipohjaa
•opittu toisilta, jaettu kokemuksia ja osaamista
• luotu eNorssin UNESCO-sivustoa

• kollektiivinen pystyvyys
•Kenia-Suomi
oppijoiden osallisuus,
yhdessä oppiminen



Unesco-hankeissa tapahtuvaa 2022-2023

Uutta hankerahaa haettu ja saatu vuodelle 2022-2023, OPH:n KV
-Unesco norssit peruskoulu – globaalisti vastuullinen opetus ja oppiminen
-Unesco norssit lukio – globaalisti vastuullinen opetus ja oppiminen

Keskiössä
GCED global citizenship education ja
ESD education for sustainable development

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus
Unesco-koulutyössä jatketaan vahvaa panostusta demokratiatyöhön 
painopisteenä edelleen lasten ja nuorten osallisuus. Unesco-
koulutoiminta kytkeytyy ja toteuttaa sellaisenaan hallituksen 
Kansallista demokratiaohjelmaa 2025.



Mitä Unesco-
koulu 

tarkoittaa 
käytännössä?

• Kaikki koulussamme ovat UNESCO-toimijoita

• UNESCO-
toiminnan täytyy olla niin arkista, että se toteutuu koko ajan

(kestävä kehitys, elämätaidot, vihan hillintä...).

• Laaja-alainen osaaminen toteuttaa UNESCO-
teemoja. Esimerkiksi lukuvuosisuunnitelman kautta näkyväksi
ja toteutuvaksi, esim. https://peda.net/jyu/normaalikoulu/ops
/luku1/l/alakoulu-1-6/kkju

• Monet ovat tehneet hienoja projekteja yksin -
> miten yhdessä tehdä maailmaa paremmaksi ja jakaa hyviä k
äytäntöjä -> aktiivinen tiedotus ja näkyvyys eri kanavilla 
(koulu, alueellinen, norssit, OPH)

• Oppilaiden osallisuus keskiössä

https://peda.net/jyu/normaalikoulu/ops/luku1/l/alakoulu-1-6/kkju


Tärkeimpiä
tavoitteita
norsseille

• Koko koulu Unesco-toimijoiksi

• Alueellinen yhteistyö, norssien yhteistyö

• Kansallinen yhteistyö + OPH + kansallinen
sivustomme

• Kansainvälinen yhteistyö (erityisesti Afrikka/Kenia)

• UNESCO-toimijuus koulun toimintakulttuurissa, 
toimintasuunnitelmassa, harjoitteluissa, näkyvyys
koulun kotisivuilla, tiedottaminen



Suomen 
Unesco-koulut

Copy of Unesco-ASPnet-
esite_versio-5 (oph.fi)

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Unesco-ASPnet-esite_final-final.pdf


Oulun vuosikellomalli, takana
vuosien käytäntöjen hakeminen ja 
pitkäjänteinen työ

Ks.

Hellevi Kupila & Aune Lassila (YLLU)



Norsseissa UNESCO-toimintaa, mm.

• UNESCO-tietoiskut jokaisen harjoittelun aluksi, tietopohja
harjoittelijoille

• Kansainvällinen lukutaitopäivä Kansainvälinen lukutaitopäivä | 
Suomen YK-liitto (ykliitto.fi)

• Rauhan päivä

• Unicef-kävely (tuki Keniaan tänä vuonna) UNICEF-Kävely

• 24.10.2022 Kansainvälinen YK:n päivä | Suomen YK-liitto (ykliitto.fi)

• Filosofianpäivän esseetapahtuma noin 18.-15.11.

• Lapsen oikeuksien viikko 14.-20.11.2022 Lapsen oikeuksien viikko 
2022 - Lapsenoikeudet.fi

https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/yk-paivat/kansainvalinen-lukutaitopaiva
https://www.unicef.fi/unicef-kavely/
https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/yk-paivat/kansainvalinen-ykn-paiva
https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsenoikeuksienviikko/


Unesco-toimintaa arjessa
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Vuoden 2022-2023 
mahdollisuuksia, mm.

- 15.9.2022 Kansainvälinen demokratian päivä | Suomen YK-liitto (ykliitto.fi)

-21.9.2022 Kansainvälinen rauhanpäivä | Suomen YK-liitto (ykliitto.fi)

-Lapsen oikeuksien viikko 14.-20.11.2022 ja Nenäpäivä 11.11.2022

-Keväälle norssien yhteinen Unesco-foorumi, suunnitellaan oppilaiden kanssa

Helmikuu – vuositeema 2023 Edistänkö rauhaa?

YHTEISYMMÄRRYSVIIKKO — Dialogikasvatus

MOK Agenda2030 -toimintaohjelma - Kestävä kehitys (kestavakehitys.fi)

https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/yk-paivat/kansainvalinen-demokratian-paiva
https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/yk-paivat/kansainvalinen-rauhanpaiva
https://dialogikasvatus.fi/yhteisymmarrysviikko/yhteisymmarrysviikko/
https://kestavakehitys.fi/agenda-2030


Erityisesti kehitetään 2022-2023

Oppilaiden osallistamisen keinot Unesco-toimintaan norsseissa

-ideointia, jakamista, suunnittelua -> työ jatkuu, mm. oppilaskuntien kautta luokkien aktivoiminen

-jaetaan toimivia käytäntöjä, kehitetään uusia

-Oppilaat yhä vahvemin mukaan toimintaa suunnittelemaan, toteutamaan ja arvioimaan.

Norssien ”yhteinen unescolaisuus”

-Ideoidaan syksylle norssien yhteistä teemaa ja jakamisen foorumia (mahdollisesti Lapsen 
oikeuksien viikko 14.-20.11.2022 & Teams/Padlet/PPT tms.) sekä mahdollisesti osassa norsseista 
Nenäpäivä 11.11.2022

-keväälle KV-foorumia, jossa mm. teema yhdessä löydetty, alustavat kysymykset, yhteinen 
asiantuntija/taidekokemus tms. ja teeman työstäminen yhdessä luokittain & yhteiselle alustalle. 
Foorumin aikana voisi purkaa esim. Ilmastoahdistusta (-> julkilausuma aikuisille) -> tarjotaan 
toivoa ei vain omilla kulmilla, mutta myös alueellisesti ja kansainvälisesti -> miten voidaan 
vaikuttaa asioihin HUOM! mm. englannin opettajat mukaan

-Kenia-yhteistyön kehittäminen ja voimistaminen norsseissa



Olemme yhteisöllisesä Unesco-
toiminnassa mukana monella
tasolla, hanketoiminta tukee tätä

• Maailmanlaajuinen yhteistyö, erityisesti
Kenia

• Norssien yhteistyö peruskoulu & lukio

• Alueellinen yhteistyö peruskoulu & lukio

• Oman koulun tärkeä UNESCO-toiminta
arjessa (oppiaineissa, opetusharjoitteluissa, 
MOKeissa..)





Unesco & norssit UNESCO-koulutoiminta - eNorssi

Toiminta aktivoitunut hankkeiden avulla ja jatkuu 2022-2023

https://enorssi.fi/unesco-koulutoiminta/


Unesco & Suomi & OPH



UNESCO ASPnet, Paris HQ About the network (unesco.org)

Katso myös Home - UNESCO Digital Library

https://aspnet.unesco.org/en-us/Pages/About_the_network.aspx
https://unesdoc.unesco.org/


Unesco & Kenia & Pariisin Teacher Training 
Change Initiative jatkoyhteistyö

Esimerkiksi
yhteinen MOK:

Arts & trash, 
learning for ESD 
and learning 
together through 
collaboration via 
online platforms



Tärkeitä 
lähteitä ja 

linkkejä

• UNESCO-kouluverkosto - Associated Schools Network ASPnet | Opetushallitus (oph.fi)

• UNESCO eNorssi-sivusto https://enorssi.fi/unesco-koulutoiminta/

• Linkki Google kansioon, jossa voi tarkastella UNESCO-materiaaleja: 
https://drive.google.com/drive/folders/1KD4dEPKn8F23ZfQfb-Fg6eynfVH_M5Kv?usp=sharing

• Linkki UNESCO ASPnet-esitteeseen: 
https://drive.google.com/file/d/1iXje_mSNiaHsoBj5xxgohw9d_8dM4hO_/view?usp=sharing

Unesco-professorimme, mm.

• Unesco Chair Hannele Niemi | Educational ecosystems for equity and quality of learning | University 
of Helsinki

• UNESCO Chair Arto Kallioniemi | Values, Dialogue and Human Rights | University of Helsinki

YK-päivät - esim. päivänavauksiin tai laajemmin käsittelyyn

YK-päivät: Opettajan kalenteri (padlet.com)

• Unesco-ASPnet-Opas-jäsenoppilaitoksille-final.pdf (oph.fi)

• UNESCO Associated Schools Network | UNESCO

• Opettajien YK-päivien kalenteri on julkaistu Padletissä | Suomen YK-liitto (ykliitto.fi)

• Kohti vuotta 2030: Kohti vuotta 2030

• UNESCO-koulutoiminta - eNorssi

https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/unesco-kouluverkosto-associated-schools-network-aspnet
https://enorssi.fi/unesco-koulutoiminta/
https://drive.google.com/drive/folders/1KD4dEPKn8F23ZfQfb-Fg6eynfVH_M5Kv?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iXje_mSNiaHsoBj5xxgohw9d_8dM4hO_/view?usp=sharing
https://www2.helsinki.fi/en/networks/educational-ecosystems-for-equity-and-quality-of-learning/unesco-chair-hannele-niemi
https://www2.helsinki.fi/en/networks/values-dialogue-and-human-rights/unesco-chair-arto-kallioniemi
https://padlet.com/suomenykliitto/6g2378ax9ve9db6
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Unesco-ASPnet-Opas-j%C3%A4senoppilaitoksille-final.pdf
https://www.unesco.org/en/education/aspnet
https://www.ykliitto.fi/uutiset-media/tiedotteet/opettajien-yk-paivien-kalenteri-on-julkaistu-padletissa
http://kohtivuotta2030.blogspot.com/p/kohti-vuotta-2030.html
https://enorssi.fi/unesco-koulutoiminta/


Hyvää lukuvuotta
UNESCO & norssit!


