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Relevantin ja tutkimuksellisesti mielenkiintoisen1.
ongelman esittäminen

Esiymmärryksen hankinta tutkimuskohteesta2.
Innovaatio, ratkaisumallin konstruoiminen3.
Ratkaisun toimivuuden testaus eli konstruktion4.
oikeellisuuden osoittaminen

Ratkaisussa käytettyjen teoriakytkentöjen 5.
näyttäminen ja ratkaisun tieteellisen uutuusarvon 
osoittaminen

Ratkaisun soveltamisalueen laajuuden tarkastelu.6.
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Kuva 1. Konstruktioprosessin eteneminen.
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Kestävän kehityksen edistäminen kasvatuksessa1.
ja koulutuksessa: Koulutusjärjestelmän yhtenä
painopistealueena on kestävää kehitystä edistävä 
kasvatus ja koulutus, jonka yhtenä osana on kestävä
kulutus ja tuotanto. 

Institutionaalinen sitoutuminen politiikka-, ohjaus- ja2.
käytännön tasoilla: Koulutuksen kehittämisessä ja 
toteutuksessa osoitetaan todellista sitoutumista
kestävän kehityksen periaatteisiin ja käytäntöön. 

Integroitu lähestymistapa: Kaikessa toiminnassa3.
pyritään huomioimaan ekologinen, sosiaalis-
kulttuurinen ja taloudellinen ulottuvuus
tasapainoisesti toisiaan tukevina ulottuvuuksina.

Läpäisevyys: Kestävyyden näkökulma on 4.
sisällytettävä kaikkeen toimintaan. On kehitettävä
kestävää kehitystä edistävän koulutuksen ohjelmia,
välineitä ja keinoja, joihin osallistuvat sekä opettajat,
tutkijat että opiskelijat. Kaikkien tulisi olla tietoisia
yhteiskunnan, ympäristön ja kehityksen haasteista
oppiaineesta riippumatta. Yhteiskunta tarvitsee 
sekä kestävän kehityksen yleistiedon hallitsevia 
kansalaisia että kestävän kehityksen erikoisosaajia. 

Henkilökunnan koulutus: Tarjotaan koulujen, 5.
oppilaitosten ja korkeakoulujen henkilökunnalle 
opetusta, koulutusta ja rohkaisua kestävään 
kehitykseen liittyvissä kysymyksissä niin, että nämä
voivat hoitaa tehtäviään ekologisesti, sosiaalis-
kulttuurisesti sekä taloudellisesti vastuullisella 
tavalla.

Poikkitieteellisyys: Kannustetaan opetuksessa 6.
poikkitieteellisyyttä ja kestävään kehitykseen



liittyvää yhteistä opetusta ja tutkimusohjelmia
osana koulujen ja oppilaitosten keskeistä 
tehtävää. Vastuullista kansalaisuutta edistetään 
kokonaisvaltaisella asioiden ja ilmiöiden käsittelyllä 
hyödyntäen eri metodeja ja opetusmuotoja. 

Tiedon levittäminen: Kehitetään opetusmateriaaleja 7.
ja koulutusohjelmia, jotka ovat kaikkien 
saatavilla, järjestetään yleisöluentoja ja tehdään 
yhteistyötä median kanssa. Verkkopalveluja
kehitetään siten, että tietoverkkojen avulla
voidaan tehokkaasti tarjota tietoa muun muassa 
virtuaaliopetuksena ja verkkokursseina kestävän
kehityksen tavoitteista ja niiden edistämisestä.
Lisätään yhteydenpitomahdollisuuksia yksityisille,
yrityksille, yhteisöille ja julkishallinnolle.

Verkostoituminen ja yhteistyön lisääminen: 8.
Edistetään kestävää kehitystä edistävän
koulutuksen poikkitieteellisiä asiantuntijaverkostoja
paikallisella, kansallisella, alueellisella ja 
kansainvälisellä tasolla tavoitteena toimia 
yhteistyössä yhteisten opetus- ja tutkimusohjelmien 
puitteissa. Tätä silmällä pitäen myös koululaisten,
opiskelijoiden ja tutkijoiden liikkuvuutta tulee tukea.
Kehitetään yhteistyötä muiden asiaankuuluvien
yhteiskunnan alojen kanssa tavoitteena suunnitella 
ja toimeenpanna koordinoituja strategioita ja
toimintaohjelmia. Parannetaan toimeenpanoa ja sen 
läpäisevyyttä moni ammatillisella yhteistyöllä. 

Osallistuminen: Luodaan aitoja osallistumis- ja 9.
vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisvaikuttamisen
edistämisen ja kansalaisjärjestöyhteistyön avulla.
Laajennetaan oppimisympäristöä ympäröivään
yhteiskuntaan ja työelämään.

Tutkimus, jatko- ja täydennyskoulutusohjelmat: 10.
Edistetään tutkimusta kestävän kehityksen edelleen 
kehittämiseksi. Laaditaan ohjelmia eri kohderyhmille, 
esimerkiksi opettajille, yritysmaailmalle, 
valtionhallinnolle, kansalaisjärjestöille ja medialle.

Innovaatioiden hyödyntäminen: Edistetään kestävää 11.
kehitystä tukevien innovaatioiden ja teknologioiden
käyttöä opetuksessa ja sen sisällössä.

Ammattikorkeakoulut ja kestävää 
kehitystä edistävän koulutuksen 
strategia 

-

-
-
-

-

Kuva 1. Kestävän kehityksen kytkeminen ammattikorkeakoulujen toimintaan. 
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Onko kestävä kehitys ihmisiä 
varten? 
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”Ability to make development sustainable – to 
ensure that it meets the needs of the present 
without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs.” (World 
Commission on Environment and Development 
1987: 8) 

”The concept of sustainable development does 
imply limits – not absolute limits but limitations 
imposed by the present state of technology and 
social organisation on environmental resources 
and by the ability of the biosphere to absorb the 
effects of human activities.“ (World Commission on 
Environment and Development 1987: 8)
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Voidaanko kestävän kehityksen 
kaikkia ulottuvuuksia kehittää 
samanaikaisesti?

-
-

”A collective responsibility to advance and
strengthen the interdependent and mutually
reinforcing pillars of sustainable development
– economic development, social development
and environmental protection – at local, national, 
regional and global levels.” (The Johannesburg 
Declaration on Sustainable Development 2002)
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Kestävän kehityksen 
osaamistarpeet tulevaisuudessa

-

-

-



-
-

”Resursseja pitäisi suunnata eteenpäin eikä 
taaksepäin, eli moderniin ympäristöpolitiikkaan
eikä piipunpääteknologiaan. Siirtyminen eilisestä 
tämän päivän kautta tulevaisuuteen pitäisi näkyä
resurssoinnissa, strategioissa ja painopisteissä 
sekä tietysti koulutuksessa.”

-

-

-

-

-

 

-

generalistit yleistulkkeina1.
spesialistit erityisosaajina2.
uutta luovat kestävän kehityksen osaajat3.

1 Generalistit yleistulkkeina

-

-
-

-
-

-

-

”Generalistin koulutus on käyttökelpoista, sillä
työelämä ja sen myötä työtehtävät muuttuvat
yhä kiihtyvällä vauhdilla, jolloin uudelleen
suuntautuminen ja kouluttautuminen tapahtuu
parhaiten generalistiselta pohjalta.”

-

-
-



-

”Ympäristöasiantuntijan pitää osata ’vaihtaa 
vaatteita’ ja pystyä keskustelemaan esimerkiksi
jätehuollosta niin it-yrityksessä, sairaalassa tai 
koulussa kuin hautausmaalla ja autokorjaamossakin.
On osattava vaihtaa vaatteita konkreettisestikin, 
ja hypätä vaikkapa sairaalatakkiin ja keskustella 
sairaalan jäteongelmista kielellä, jota vastapuoli
ymmärtää.”

-

-

-

”Ympäristöalan yleisosaajan toimintaa voisi kuvata
vertauksella yleislääkäriin, joka osaa ohjata potilaan 
oikealle erikoislääkärille jatkotutkimuksiin, jos oma 
tietotaito ei riitä. Yleislääkärin täytyy kuitenkin tietää
mille erikoislääkärille potilaansa lähettää.”

-

-
-
-

-

-
-
-

-
-

Taulukko 1. Kestävän kehityksen yleisosaajan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat (Kohl ym. 2007; Tapio ym. 
2007).

Kestävän kehityksen generalisti 

Vahvuudet 
− kokonaisvaltainen näkemys kestävästä kehityksestä 

(laajentaminen)
− osaa tulkita ja kääntää yhteiselle kielelle informaatiota
− osaa soveltaa teoreettista tietoa käytäntöön
− yleislääkärin tavoin osaa etsiä oikean erikoislääkärin ja 

-osaamista tarvittaessa

Mahdollisuudet
− generalismin mahdollisuutena on laajentaminen
− yleistietoa eri erityisaloista tulee päivittää 

(täydennyskoulutusta, työssä oppimista tms.)
− generalistin koulutus mahdollistaa työnkuvan 

muunneltavuuden ja siirtymiset tehtävästä toiseen 

Heikkoudet
− tietää kaikista kestävän kehityksen ulottuvuuksista 

vähän, mutta ei kunnolla mistään 
− pinnallisuus 

Uhat
− generalismin vaarana on paisuttaminen ja 

pinnallisuus
− yleistieto eri erityisaloista voi vanheta ja sen 

päivittäminen voi olla työlästä ja/tai mahdotonta 



2 Spesialistit erityisosaajina 

-
-

-
-
-

-
-

”Opiskelijoille tulisi saada heti aluksi ns. fleksiibeli 
aivovaurio ja kyky ottaa uutta tietoa vastaan. Tämä 

tarkoittaa ympäristötieteen mukaisen näkökulman
omaksumista kaikkien opintojen lähtökohdaksi. 
Opiskelijat tulee pilata ensin ympäristötieteilijöiksi 
ja sitten vasta esimerkiksi kemisteiksi, eikä
päinvastoin.”

”Pitkälle viety erikoistuminen on haavoittuvaista ja
rajaa elämää. Kyllä yleisnäkemys täytyy olla, jonka 
alla sitten syvennytään yhteen tai kahteen asiaan.”

-

3 Uutta luovat kestävän kehityksen 
osaajat

-

-

-

-
-
-

Kestävän kehityksen spesialisti 

Vahvuudet 
− vahva ja syvällinen osaaminen omasta erikoisalastaan 
− hallitsee esimerkiksi ympäristökysymyksen 

luonnontieteellisen perustan, kestävän kehityksen 
ekologisen ulottuvuuden

Mahdollisuudet
− spesialismin mahdollisuutena on rajaaminen 
− mahdollistaa syvälle menevän erikoistumisen 

rajaamisen kautta

Heikkoudet
− kestävän kehityksen kokonaisnäkemys jää vähemmälle 

osaamiselle 
− muun kuin oman alan spesiaaliosaaminen (ekologinen, 

sosiaalinen, taloudellinen tai kulttuurinen osaaminen) voi 
jäädä vähäiselle 

Uhat
− spesialismin vaarana on kaventaminen
− spesialisti ei välttämättä näe metsää puilta, vaan 

kokonaisnäkemys voi hukkua yksittäisten tietojen 
tulvaan 

Taulukko 2. Spesialistin vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat (Kohl ym. 2007; Tapio ym. 2007).



-
-

-

-

-

”Ajattelisin asiaa siten, että miten saataisiin
ympäristöasioita ympättyä kaikkeen koulutukseen.
Ihmisille pitäisi sisään rakentaa käsitys siitä, miten 
ympäristöasiat vaikuttavat omaankin alaan. Siten,
että kaikilla päätöksentekijöillä olisi perustiedot
ympäristöstä. Silloin ei välttämättä tarvitsisi kutsua 
niin paljon ulkopuolisia ympäristöasiantuntijoita, 
vaan jokaisessa asuisi pieni ympäristöasiantuntija.” 

”Luovat ajatukset kehittyvät usein eri osaamisten 
rajapinnoilla. Ainakin tutkimuksessa tieteidenvälisyys 
on luovuuden lähde. Huippututkijat ovat usein 
tieteen marginaalissa, laidoilla.”

-

-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

Uutta luova kestävän kehityksen osaaja 

Vahvuudet 
− laaja kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten,

kulttuuristen ja sosiaalisten ulottuvuuksien ja yhteyksien
ymmärrys

− kyky nähdä laajoja yhteyksiä
− innovatiivisuus ja luovuus

Mahdollisuudet
− yhtä aikaa laajalle ja syvälle
− vahva yhteiskunnallisten asioiden ymmärrys ja

vaikutusmahdollisuuksien hyödyntäminen

Heikkoudet
− uutta luovat polut voivat olla henkilökohtaisesti riski

työllistymisen näkökulmasta, kun ei ole luonnollista
urakehitystä oman perusalan yhteisössä

Uhat
− uhkana on paisuttaminen ja liiallinen kaventaminen:

punaisen langan kadottaminen
− liiallinen joustavuus työelämän ja kansanvälisyyden

mukana

Taulukko 3. Uutta luovan kestävän kehityksen osaajan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat (muokattu Tapio ym. 
2007; Kohl ym. 2007).



-

Kestävä kehitys 
ammattikorkeakoulusta 
valmistuneen yleisenä 
kompetenssina

-
-
-

-
-
-

-
-

-
-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

Lopuksi

-

-
-

-

-

-
-

-

Kestävä kehitys integroituna eri ammattialoihin.—

Erilaiset kytkennät ja linkit: rajapintakeskustelusta—
ja raja-aitojen ylityksestä syntyvät uudet avaukset
ja innovaatiot.
Kestävän kehityksen yleisosaajien —
asiantuntemuksen ohella erityisosaajia tarvitaan.
Monialainen, alojen välinen ja näitä linkittävä —
näkökulma sekä kokonaisvaltainen ajattelu. 
Eksplisiittisen tiedon rinnalla arvojen, tunteiden ja—
kokemusten näkökulma on tärkeä.
Taide tarjoaa avaimia kestävän kehityksen—
osaamisalojen linkittämiseen.
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Oman
osaamisen 
kehittäminen

Oman alan
ja työelämän 
kehittäminen

Koulutus-
prosessin
hallinta

Pedagogiset
ja ohjaukselliset
taidot

Tiimi- ja verkosto-
osaaminen

Talous-
ja hallinto-
osaaminen

Ammatillinen
taitotieto

Työelämä-
osaaminen

SUBSTANSSI-
OSAAMINEN

KEHITTÄMIS-
JA TUTKIMUS-
OSAAMINEN

TYÖYHTEISÖ-
OSAAMINEN

KORKEAKOULU-
PEDAGOGIIKAN
OSAAMINEN

AMK-
OPETTAJAN

ASIAN-
TUNTIJUUS

Kuva 1. Ammattikorkeakoulun opettajan asiantuntijuuden osa-alueet (muokattu Helakorpi 2006).
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Laurean opetussuunnitelmaa (Laurean 
opinto-opas 2006–2007) voi nimittää
integroiduksi opintosuunnitelmaksi, sillä se on 
osaamisperustainen sen sijaan, että perustuisi 
perinteiseen tieteenala- tai oppiainejakoon. Laurean 
opetussuunnitelma rakentuu teemoista ja yleisistä 
kompetensseista. Kompetenssit ovat yleistä 
tulevaisuusorientoitunutta työelämärelevanttia 
osaamista, kun teemat ovat puolestaan
kunkin koulutusalan substanssiperustaisia
aihekokonaisuuksia, jotka jakaantuvat edelleen 



opintojaksoiksi. Kompetenssit läpäisevät koko 
opetussuunnitelman, eli niihin kytkeytyviä 
asioita opitaan koko koulutuksen ajan. Yhteisiä
kompetensseja kaikille koulutusaloille ovat 
eettinen, globalisaatio-, innovaatio-, reflektio- ja 
verkosto-osaaminen. Näistä useampikin (erityisesti 
eettinen ja reflektio-osaaminen) sisältää kestävään 
kehitykseen tähtääviä asioita, mutta avoimesti
kestävän kehityksen osaamistavoite on kirjattu
globalisaatio-osaamisen sisälle. Tämä on luontevaa, 
koska kestävä kehitys on globaalisti hyväksytty 
päämäärä ja globaaleihin vuorovaikutussuhteisiin 
kytkeytyvä asia. 

Kunkin kompetenssin osaaminen on jaettu kolmeen
tasoon, jotka ovat henkilökohtaisen osaamisen,
organisaation kehittäjän ja yhteiskunnallisen
uudistajan tasot. Ensimmäisen henkilökohtaisen
tason saavuttanut opiskelija osaa tarkastella omaa
ammatillista toimintaansa globaalien sosiaalisten,
kulttuuristen, poliittisten, taloudellisten ja ekologisten
vuorovaikutusten näkökulmasta ja ottaa kestävän

kehityksen periaatteet huomioon ratkaisuissaan. 
Toisen organisaation kehittäjän tason omaksunut
opiskelija osaa tarkastella yrityksen toimintaa 
kestävän kehityksen periaatteisiin suhteuttaen
globaalissa toimintaympäristössä. Syvimmän 
yhteiskunnallisen uudistajan tason saavuttanut 
opiskelija osaa toimia vastuullisesti ja aktiivisesti 
yhteiskunnallisella (kuva 1). 

Laureassa yleistä kompetenssiosaamista 
arvioidaan säännöllisesti kunkin teeman loputtua. 
Opiskelijat kirjoittavat omasta oppimisestaan 
portfoliota, jossa he pohtivat mitä ovat oppineet
teeman aiheista ja miten yleisten ja alakohtaisten
kompetenssien osaamistavoite on saavutettu.
Opiskelijoiden oman reflektoinnin ohella opettajat
arvioivat, että opiskelijat ovat saavuttaneet kustakin
kompetenssista teemakohtaisesti määritellyn tason 
osaamisen. Näin varmistetaan, että opiskelijoiden
osaaminen kehittyy jatkuvasti ja voidaan jatkaa 
eteenpäin asioiden syventämisessä. Sekä 
henkilökohtainen että ohjaavan opettajan arviointi 

Yhteiskunnallisen uudistamisen taso
Opiskelija osaa:

- argumentoida yhteiskunnallisella tasolla soveltaen kestävän kehityksen periaatteita 
ottaen huomioon globaalien vaikutusten näkökulmat

- arvioida kriittisesti yhteiskunnan arvoja ja toimintatapoja kestävän kehityksen lähtökohdista 
ottamalla huomioon globaalit vuorovaikutukset 

- tunnistaa yhteiskunnallisten kysymysten globaalin luonteen ja kestävän kehityksen piirteet 

Organisaation kehittämisen taso
Opiskelija osaa:

- toimia kansainvälisissä verkostoissa

- soveltaa toimialansa organisaatiossa kestävän kehityksen mukaista vastuullisuutta

- edistää ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuuden arvoja toimialansa organisaatiossa 
ottamalla huomioon globaalit vuorovaikutukset

- ottaa huomioon oman toimialan ja organisaatioiden vaikutukset kestävään kehitykseen, 
vastuullisuuteen ja kansainvälisiin yhteyksiin 

Henkilökohtaisen osaamisen taso
Opiskelija osaa:

- hyödyntää oman alansa kansainvälisiä tietolähteitä

- ottaa huomioon monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja 
mahdollisuuksia omalla toimialallaan

- tunnistaa oman ammatillisen toimintansa merkityksen suhteessa globaaleihin 
vuorovaikutuksiin ja kestävään kehitykseen

- arvioida omia arvolähtökohtiaan kestävän kehityksen ja globalisaation periaatteista 
käsin sekä soveltaa niitä omassa ammatillisessa toiminnassaan

Kuva 1. Globalisaatio-osaamisen tasot Laurean opetussuunnitelmassa (Laurea Fakta 2007).



varmistavat, että kestävän kehityksen osaaminen
toteutuu sen ohella, että osaamispohjaisen
opetussuunnitelman rakenne tarjoaa kehikon kytkeä
kestävä kehitys kirjoitettuun opetussuunnitelmaan.

Laureassa opetussuunnitelmaan sisältyy
pedagogisena ratkaisuna ns. kehittävän oppimisen 
idea, joka on nimetty LbD-toimintamalliksi.
Tässä sulautuvat ammattikorkeakoulun kolme 
perustehtävää, pedagoginen, aluekehitys- ja
tutkimus- ja kehitystoiminta, luontevasti uuden 
osaamisen ja tiedon tuottamisen prosessiksi. Näin 
ollen oppimisprosessi on samalla tutkimus- ja
kehittämisprosessi. Lähtökohtana oppimisessa on
työelämän kehittäminen – globalisaatio-osaamisen 
mukaisesti ottamalla huomioon maailmanlaajuiset 
vuorovaikutussuhteet ja kestävän kehityksen 
periaatteet. 

Kestävä kehitys koulutusohjelmana 
ja suuntautumisvaihtoehtona

-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

-

-
-

Turun ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman 
yleisenä tavoitteena on kouluttaa osaajia
yhteiskunnan eri sektoreille ihmisen ja hänen
elinympäristönsä vuorovaikutuksen ja kestävän
kehityksen periaatteiden huomioon ottamiseen. 
Tavoitteeksi opintosuunnitelmassa on asetettu, 
että ”kestävän kehityksen ammattilaisella on
tahto edistää kestävää kehitystä ja taito tunnistaa
ja parantaa ympäristön tilaa, ohjata ihmisten
käyttäytymistä ja organisoida tavoitteellista 
toimintaa, ymmärtää talouden mekanismeja ja
soveltaa niitä yritys- ja organisaatiotoimintaan 
sekä hallita tietoyhteiskunnan työmuoto ja kehittyä
ammatillisesti” (Turun ammattikorkeakoulun opinto-
opas, Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
2006–2010).

Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen 
koulutusohjelman tietoperusta on monialainen
sisältäen sekä luonnontieteellistä että yhteiskunta- 
ja ihmistieteellistä lähestymistä. Opiskelu 
sisältää myös arvokeskustelua ja toimintojen
arvolähtökohtien tunnistamista. Käytännössä
opetus perustuu avointen oppimisympäristöjen 
hyödyntämiseen, verkostoituneeseen toimintatapaan 
sekä tutkimus- ja kehitys- sekä palvelutoimintaan
osallistumiseen. Opiskelijat osallistuvat alueellisten
ja paikallisten ympäristöohjelmien toteuttamiseen 
sekä muuhun yritys- ja julkisyhteisöjen kanssa
tapahtuvaan kehittämiseen. Paikallisen toiminnan 
ohella koulutus antaa valmiuksia kansainvälisiin 
tehtäviin ja globaalien yhteyksien huomioon
ottamiseen.

Kestävän kehityksen opetussuunnitelma jakaantuu 
perus- ja ammattiopintoihin. Perusopinnot 
koostuvat yleisistä työelämävalmiuksista, kuten
kieliopinnoista ja viestinnästä, sekä ammattialaan 
perehdyttävistä teemoista, kuten ympäristötieteen 
ja kestävän kehityksen perusteista sekä
luonnontieteen, yhteiskuntatieteen ja taloudellisten 
toiminnan perusteista. Ammattiopinnot
jakaantuvat kestävän kehityksen ulottuvuuksien
mukaisesti ekologiseen, sosiaalis-kulttuuriseen 
ja taloudelliseen osioon, joissa tarkastellaan
ympäristön ja yhteiskunnan toimintaa ja keinoja
muuttaa ympäristöä ja yhteiskuntaa kestävän 
kehityksen suuntaan. Tavoitteena on, että 
valmistuneet ympäristösuunnittelijat toimivat



julkisella ja yksityisellä sektorilla ihmisen ja tämän 
elinympäristön vuorovaikutuksen parantamiseksi ja
saattamiseksi kestävän kehityksen tielle.

-
-

HAAGA-HELIA:ssa opiskelijat valitsevat 
ammattiopintovaiheessa työelämälähtöisiä 
opintokokonaisuuksia. Yksi näistä
opintokokonaisuuksista on 12 opintopisteen
laajuinen vastuullisen liiketoiminnan 
opintokokonaisuus, joka koostuu neljästä kolmen
opintopisteen laajuisesta erillisestä opintojaksosta. 
Näistä kolme käsittelee yhteiskuntavastuullisen
toiminnan eri ulottuvuuksia (talous, ihmiset
ja ympäristö) ja neljännellä opintojaksolla eri
ulottuvuudet integroidaan tekemällä yritykselle
käytännönläheinen projektityö. (HAAGA-HELIA, 
opinto-opas 2007–2008.) 

Tavoitteena on, että opintokokonaisuuden 
suorittanut opiskelija ymmärtää vastuullisen 
liiketoiminnan merkityksen kestävän kehityksen
ja globalisaation näkökulmasta sekä osaa ja
haluaa kehittää yritysten vastuullista toimintaa.
Mikäli opiskelijat kytkevät opintokokonaisuuden 
edelleen johtamisen, viestinnän, markkinoinnin,
rahoituksen tai kansainvälisen liiketoiminnan 
opintokokonaisuuksiin, ja tekevät opinnäytteen 
jostakin vastuullisen liiketoiminnan osa-alueesta,
muodostuu heille valmiudet kehittää tulevassa 
työpaikassaan yrityksen perinteisiä funktioita siten, 
että myös kestävän kehityksen näkökulma tulee 
huomioitua.

Opintokokonaisuuteen sisältyvillä opintojaksoilla 
toteutetaan erilaisia pedagogisia lähestymistapoja. 
Nämä ovat kokemuksellinen oppiminen, tutkiva 
oppiminen sekä projektioppiminen. Yhteisenä 
juonteena kaikilla opintojaksoilla on yhteisöllinen
ja kontekstuaalinen lähestymistapa. Valittujen
pedagogisten lähestymistapojen uskotaan
edistävän opiskelijoiden kriittistä ja luovaa ajattelua 
sekä irtaantumista perinteisestä ”business as usual”
-ajattelusta. 

Kestävä kehitys opintojaksoina eri 
koulutusohjelmissa
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-

-
-

-

-

-

 

HAAGA-HELIA:ssa kaikki liiketalouden opiskelijat 
suorittavat kolmen opintopisteen laajuisen ”Kestävä
kehitys ja yhteiskuntavastuu” -opintojakson 
(HAAGA-HELIA, opinto-opas 2007–2008). 
Opintojakson kytkemisellä osaksi pakollisia
ammattiopintoja halutaan korostaa, että kestävää
kehitystä edistävä liiketoiminta on osa tradenomien 
työelämän vaateiden mukaisia kompetensseja. 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijalle 
muodostuu kokonaisvaltainen ymmärrys
kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan
merkityksestä sekä siitä, mitä vastuullinen toiminta
tarkoittaa yrityksen taloudellisesti kannattavan 
ja kilpailukykyisen toiminnan kannalta. Lisäksi
tavoitteena on, että opiskelijoiden halukkuus toimia
kestävän kehityksen edellyttämällä tavalla lisääntyy 
heidän jäsentäessään ja avatessaan kriittisesti 
omaa arvomaailmaansa samalla kun heidän 
ymmärryksensä ja tiedon tasonsa kasvaa.

Oppimismenetelmänä käytetään tutkivaa ja
kehittävää oppimista. Opettaja ja opiskelijat pitävät



eri aihepiireihin liittyviä alustusluentoja, joiden 
perusteella keskustellaan ja muodostetaan yhdessä 
käsitystä opittavasta teemasta. Erilaisia teoreettisia
lähestymistapoja konkretisoidaan käytännön
esimerkkien ja yritysvierailujen avulla. Opiskelijoita 
kannustetaan omakohtaiseen pohdintaan sekä 
muodostamaan oma henkilökohtainen käsityksensä 
siitä, mitä vastuullinen liiketoiminta on ja mikä on 
heidän oma suhteensa kestävään kehitykseen.

Miten opetussuunnitelma tukee 
parhaiten kestävän kehityksen 
osaamista?
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Ammattialakohtainen kestävää kehitystä edistävä kaikille 
opiskelijoille pakollinen opintojakso

Kestävä kehitys opetussuunnitelmaan integroituna

Korkeakoulujen
välinen yhteistyö

Kuva 2. Kestävä kehitys opetussuunnitelmassa.
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töstä. Ympäristössä oppiminen perustuu puolestaan 
henkilökohtaisiin kokemuksiin ja elämyksellisyy-
teen. Siinä korostuu toiminnallisuus, mutta myös 
ympäristön esteettisen ulottuvuuden huomioiminen. 
Ympäristön puolesta toimiminen sen sijaan sisältää 
vahvan arvokasvatuksellisen näkökulman, jonka 
kautta yksilöstä pitäisi kasvaa ympäristövastuulli-
sesti toimiva, aktiivinen kansalainen. (Palmer 1998; 
Cantell & Koskinen 2004: 69.) Palmerin mallia on 
sovellettu ympäristökasvatuksen teorioissa ja käytän-
nön projekteissa. Sitä on myös käytetty kehitettäessä 
oppilaitoksille kestävää kehitystä edistävän koulutuk-
sen arviointikriteerejä (Laininen ym. 2006).

Kontekstuaalinen oppiminen 
ja kestävää kehitystä edistävä 
koulutus 

Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen toteuttajien 
on hyvä olla tietoisia siitä, millaista näkemystä oppi-
misesta he edustavat ja kuinka heidän järjestämänsä 
koulutus toteuttaa haluttua oppimiskäsitystä. Tämän 
vuoksi seuraavassa esitellään lyhyesti tärkeimmät op-
pimiskäsitykset ja peilataan niiden näkökulmia kes-
tävää kehitystä edistävään koulutukseen (lisää oppi-
miskäsityksistä ja niiden vertailusta, kts. esim. Cantell 
2001).

Yleisimmin oppimiskäsityksistä puhuttaessa eri-
tellään behavioristiset, humanistiset, kognitiiviset, 
konstruktivistiset sekä sosiokonstruktivistiset näke-
mykset (kts. esim. Engeström 1992; Tynjälä 1999; 
Säljö 2000). 

Behavioristisen oppimiskäsityksen perustana on 
ajatus opettajasta tiedon hallitsijana, joka välittää tie-
don opetuksen kautta opiskelijalle. Kyseessä on toisin 
sanoen ajatus ärsyke-reaktio-ketjusta, jossa opiskelijan 
asema on toimia passiivisena tiedon vastaanottajana. 
Behavioristinen oppiminen on tyypillisimmillään 
opettajajohtoista opetusta, jossa tietoon suhtaudu-
taan objektiivisina faktoina. Behavioristiseen peda-
gogiikkaan kuuluu välittömän palautteen antaminen, 
opetettavan aineksen pilkkominen palasiin sekä vir-
heellisten vastausten nopea sivuuttaminen (kts. esim. 
Rauste-von Wright 1994: 15; Autio ym. 1998: 303; 
Rohweder 2001: 59).

Humanistisen oppimiskäsityksen perustana ovat 
yksilön havainnot ja hänen subjektiiviset kokemuk-
sensa. Oppimisessa korostetaan positiivista ajattelua 
ja erilaisuuden kunnioittamista. Ihminen pohtii koke-
maansa ja arvioi tekemäänsä tavoitteenaan uuden ym-
märtämisen taso ja itsensä toteuttaminen. Oppijalla 
on vastuu omasta oppimisestaan, jolloin myös ope-
tuksessa painopiste on siirtynyt opettajasta oppijaan, 
jonka elämismaailma muodostaa oppimiselle keskei-
sen ympäristön (kts. esim. Nevgi & Lindblom-Ylänne 
2003, 91; Parpala 2005: 114).

 Kognitiivisessa oppimiskäsityksessä oppimi-
nen nähdään tiedon aktiivisena prosessointina. 
Oppiminen alkaa, kun oppijan mielessä syntyy tiedol-

Kuva 1. Joy Palmerin kehittämä ympäristökasvatuksen puumalli 
(Palmer 1998, suomenkielinen versio kts. Cantell & Koskinen 
2004).
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oppiminen on aktiivista —
oppiminen on voimakkaasti konteksti- ja  —
tilannesidonnaista
oppiminen perustuu tiedon aktiiviseen  —
konstruointiin ja se on vuorovaikutteista toimintaa
oppimisessa merkittävää on ymmärtäminen sekä  —
tiedon käyttö ja transfer eli siirtäminen arkielämän 
eri tilanteisiin, opittua osataan hyödyntää 
ja soveltaa oppimistilanteen jälkeen ja sen 
ulkopuolella
oppimiseen liittyy asiantuntijuus ja oppimisyhteisön  —
eri toimijoiden erilaiset roolit oppimisprosessissa
oppiminen on sosiaalinen prosessi, joka vaikuttaa  —
oppijan itsensä lisäksi koko sosiaaliseen 
toimintaympäristöön.
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Kuva 2. Kontekstuaalinen ympäristökasvatus (Cantell & Koskinen 2004: 73).

Humanismi Kriittinen ajattelu Konstruktivismi

− havainnot ympäristöstä

− kokemuksellisuus

− omakohtaiset merkitykset ja
tulkinnat

− positiivinen ajattelu

− erilaisuuden kunnioittaminen

− kyseenalaistaminen

− yhteisöllisyys ja yhteiskunnallisuus

− historialliset, sosiaaliset ja poliittiset
tulkinnat

− arvot

− aktiivinen tiedon hankinta, käsittely ja 
käyttö (konstruointi ja prosessointi)

− ajattelun taitojen kehittyminen

Kontekstuaalinen ympäristökasvatus

− opittujen tietojen ja taitojen soveltaminen arkisiin tekoihin ja toimiin
− opittujen asioiden henkilökohtaiset merkitykset ja tarkoituksenmukaisuus
− kotien, koulujen, järjestöjen ja elinkeinoelämän yhteistyö ja jaettu asiantuntijuus
− voimaantuminen
− aktiivinen kansalaisuus, osallisuus ja vaikuttaminen elinympäristössä, yhteiskunnassa ja maailmassa
− asenteiden ja arvojen muutos
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Viisi kestävän kehityksen 
koulutuksen osatekijää
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Tulevaisuusajattelu
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Mitä arvostan? Miksi?—
Millaisia asioita muut ihmiset arvostavat? Miksi?—
Millaiset tekijät ovat vaikuttaneet arvoihini?—
Onko näkemykseni toivotusta tulevaisuudesta —
ehdoton vai voinko arvioida sitä tarvittaessa
uudelleen?
Millaisia tietoja ja taitoja tarvitaan, jotta päästäisiin—
kohti toivomaani tulevaisuutta?
Keitä muita tarvitaan, jotta toivomaani tulevaisuutta—
voitaisiin tavoitella?
Ketkä tekevät tulevaisuutta koskevat päätökset?—

-

Mahdolliset tulevaisuudet

Toivottava tulevaisuus

Todennäköinen 
tulevaisuus

Kuva 3. Mahdollinen, toivottava ja todennäköinen
tulevaisuus.



Systeemiajattelu
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varmoina pidetyistä tiedoista kohti epävarmuuden—
ja vaihtoehtoisten ajattelutapojen tunnistamista

abstraktista ja dekontekstuaalisesta tiedosta kohti—
soveltavaa ja kontekstuaalista tietämistä

kognitiivisen tietämisen korostamisesta kohti—
elämyksellisen, intuitiivisen ja käytännöllisen 
tietämisen arvostamista

pelkästään älyn korostamisesta myös intuition—
arvostamiseen

informaation ja datan korostamisesta tietämisen ja—
viisauden arvostamiseen

kontrolloivasta opetussuunnitelmasta kohti—
joustavaa opetussuunnitelmaa

opettamisesta oppimisen korostamiseen—

sisällön arvostamisesta kohti prosessien —
arvostamista

rajallisista oppimistyyleistä kohti monipuolisia—
oppimistyylejä

passiivisesta instruktiivisesta opettamisesta —
kohti osallistavia ja kriittistä ajattelua korostavia
opetusmuotoja
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Kriittinen ajattelu
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Kuka tekee päätökset?—

Miksi kyseiset päätökset on tehty? Millaisiin—
kriteereihin tehdyt päätökset perustuvat?

Kenen intressejä tehdyt päätökset palvelevat?—

Millaisia pitkän tähtäimen vaikutuksia tehdyillä—
päätöksillä on?
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Osallistuminen päätöksentekoon

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
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osallistuminen tapahtuu aktiivisesti tietoa—
rakentavien oppijoiden parissa pienryhmissä
käytävien keskustelujen avulla; tämä tarjoaa kaikille 
oppijoille mahdollisuuden tuoda omat ajatuksensa
esiin ja pohtia toisten esittämiä näkemyksiä

dialogia voidaan painottaa esimerkiksi—
ryhmäkeskustelujen avulla; dialogin avulla yksilön
omat näkemykset, arvot ja huolenaiheet tulevat 
näkyviksi ja samalla hän joutuu arvioimaan niitä 
suhteessa toisten arvoihin

osallistuminen edellyttää luottamuksellisen —
ilmapiirin rakentamista

osallistumista ei saisi tapahtua pelkästään—
osallistumisen vuoksi, vaan sen tulisi auttaa
osallistujia rikkomaan aiemmin vallinneita
päätöksentekoon liittyneitä hierarkioita; tämän 
kautta yksilöt voivat kokea voimaantumisen ja 
valtautumisen tunteita (empowerment).
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Verkostoituminen ja kumppanuus 
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luomaan synergiaa suhteessa muihin toimijoihin—

yhdistämään resursseja, vahvuusalueitaan ja —
lisäävät molemminpuolisia hyötyjä

reflektoimaan arvojaan, visioitaan ja tehtäviään ja—
auttavat luomaan tilan, jossa visioiden jakaminen
sekä uusien ideoiden ja strategioiden kehittäminen 
tulee mahdolliseksi

motivoitumaan aktiiviseen toimintaan, —
koska verkostoissa keskinäinen tukeminen
ja rohkaiseminen tulevat mahdolliseksi ja 
onnistumisen tunteista voidaan iloita yhdessä

kehittämään taitojaan ja tietojaan, joiden avulla —
esimerkiksi tarvittavan rahoituksen hakeminen tai 
teknisten taitojen hallinta tulevat mahdollisiksi

rikkomaan hierarkioita ja kyseenalaistamaan—
perinteisiä valtarakenteita

kyseenalaistamaan omia käsityksiään ja —
oppimaan samassa ryhmässä toimivien erilaisista
näkemyksistä.

Lopuksi
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Taulukko 1. Kyselyyn vastanneiden opettajien lukumäärä ammattikorkeakouluittain.

Ammattikorkeakoulu Yhteensä
% kyselyyn 

vastanneista
% ko. amkin 
opettajista

Arcada 1 0 1
Diakonia 10 1 6
Etelä-Karjalan amk 41 4 28
Evtek 30 3 18
Haaga 35 3 34
Stadia 90 9 21
Helia 77 8 34
Humanistinen amk 12 1 14
Hämeen amk 58 6 17
Jyväskylän amk 14 1 5
Kajaanin amk 14 1 17
Kemi-Tornion amk 27 3 23
Keski-Pohjanmaan amk 45 4 30
Kymenlaakson amk 46 4 24
Lahden amk 62 6 26
Laurea 50 5 19
Mikkelin amk 45 4 26
Oulun seudun amk 82 8 25
Pirkanmaan amk 9 1 5
Pohjois-Karjalan amk 42 4 19
Poliisiamk 8 1 ei tietoa
Rovaniemen amk 36 4 27
Satakunnan amk 1 0 0
Savonia 47 5 16
Seinäjoen amk 39 4 19
Svenskä Yrkeshögskolan 14 1 15
Tampereen amk 6 1 3
Turun amk 9 1 2
Vaasan amk 34 3 25
Yrkeshögskolan Sydväst 39 4 39
Högskolan på Åland 0 0 0

YHTEENSÄ 1 023 100
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-
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Taulukko 2. Kyselyyn vastanneet koulutusaloittain.

Koulutusala Yhteensä %

Humanistinen ja kasvatusala 25 2

Kulttuuriala 132 13

Yhteiskuntatieteiden,
liiketalouden ja hallinnon ala

196 19

Luonnontieteiden ala 46 4

Tekniikan ja liikenteen ala 270 26

Luonnonvara- ja ympäristöala 62 6

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 205 20

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 69 7

Ammatillinen opettajakorkeakoulu 18 2

YHTEENSÄ 1 023 100
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Tieto kestävän kehityksen 
strategioista

 

-

Väittämät
Tunnen Baltic 21E -ohjelman. —
Olen tietoinen opetusministeriön vuonna 2006—
julkaisemasta kansallisesta kestävän kehityksen 
koulutuksen strategiasta.
Koulussamme on ryhdytty strategian edellyttämiin —
toimenpiteisiin.
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Kuva 1. Tieto kestävän kehityksen strategioista.

Kuva 2. Tietoisuus opetusministeriön kestävän kehityksen 
strategiasta, maakuntakohtainen jakauma (Ahvenanmaalta ei 
vastauksia). 

myötä ryhdytty, mutta toisaalta viidesosa on sitä miel-
tä, että toimenpiteet ovat käynnistyneet (kuva 1).

Kyselyssä oli mahdollisuus omin sanoin kertoa 
mielipiteitä ja käsityksiä kestävästä kehityksestä. 
Vastauksissa tuli esiin, että kestävä kehitys saattaa olla 
ammattikorkeakoulun opetukseen sisältyvä teema, 
vaikka siihen edellyttäviä strategioita ei tunnettaisi-
kaan. Toisaalta strategiat ja niihin perehtyminen voi-
vat herättää huomaamaan, että kestävä kehitys on po-
liittisella tasolla määritelty tavoiteltavaksi ja siten myös 
korkeakoulun käytäntöihin sisällytettäväksi asiaksi.

”Vaikka kestävän kehityksen ohjelma ei ole 
oppilaitoksemme ohjelmassa sillä nimellä, eikä esim. 
Baltic 21E -ohjelmaa käsitellä, olemme oppilaitos, 
jonka opetuksessa kestävän kehityksen arvot 
huomioidaan (yhteiskuntamuutos, arvot, kulttuurien 
arvostus, vastuu yhteiskunnasta, kulutus ym. sekä 
erityisesti elämä laillisuuden rajoissa).” 

”Oli tarpeellista pysähtyä pohtimaan itsessään, 
minkä verran tai miten vähän tietää oikeasti 
kestävästä kehityksestä, jonka arvon on mielestään 
ymmärtänyt. Pani jopa tutkimaan Suomen 
strategioita.”



Väittämät
Korkeakoulumme strategioissa kestävä kehitys on —
otettu huomioon.
Koulussamme kestävä kehitys on määritelty osaksi—
toiminnan laatua.
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Kuva 3. Tieto kestävän kehityksen merkityksestä ammattikorkeakoulun strategioissa.
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teet ja korkeakoulun arvot näkyvät käytännön toimin-
nassa, opetuksessa ja opiskelijoiden oppimisessa. 

”Jonkin verran on kirjattu kestävän kehityksen 
strategioita, mutta toiminnan tasolla sitä ei näy.”

”Koulumme strategiassa on kestävä kehitys ehdoin 
tahdoin haluttu jättää pois. Syy ei selvinnyt.”

Tieto kestävän kehityksen sisällöstä

Tieto kestävästä kehityksestä on olennainen asia, jotta 
se voidaan integroida opetukseen ja muuhun korkea-
koulun toimintaan. Tässä tarkastellaan tiedon tasoa 
kestävän kehityksen sisällöstä. Tarkastelu kohdistuu 
ammattikorkeakoulujen opettajien näkemyksiin kes-

tävästä kehityksestä yleisesti sekä kestävän kehityksen 
eri ulottuvuuksista omalla opetusalalla. Lisäksi tar-
kastellaan, kokevatko opettajat kestävän kehityksen 
vaikeasti hahmottuvaksi ja ymmärrettäväksi asiaksi.

Väittämät
Mielestäni kestävä kehitys tarkoittaa pääasiassa  —
ympäristöasioista huolehtimista.
Kestävä kehitys on vaikeasti ymmärrettävä asia. —
Kestävä kehitys on näkökulma asioiden  —
tarkasteluun.

Hieman yli puolet kyselyyn vastanneista ammatti-
korkeakoulujen opettajista on sitä mieltä, että kestävä 
kehitys tarkoittaa pääasiassa ympäristöasioista huoleh-
timista. Saman verran on myös niitä, joiden mielestä 
kestävä kehitys on edelleen vaikeasti ymmärrettävä 
asia. Kuitenkin noin 40 prosenttia on puolestaan eri 
mieltä väittämästä, että kestävä kehitys olisi vaikeasti 
ymmärrettävä asia. Kestävä kehitys merkitsee hyvin 
monelle näkökulmaa asioiden ja ilmiöiden tarkaste-
luun, sillä vastanneista 56 prosenttia oli täysin samaa 
ja 36 prosenttia jokseenkin samaa mieltä siitä, että 
kestävä kehitys on näkökulma, eli tietynlainen pers-
pektiivi tulkita ja tarkastella maailmaa. Vain muuta-
ma oli eri mieltä siitä, että kestävä kehitys olisi näkö-
kulma asioiden tarkasteluun (kuva 5).

Kestävän kehityksen vaikea ymmärrettävyys voi 
liittyä käsitteeseen kestävä kehitys, joka sai kritiikkiä 
osalta kyselyyn vastanneilta opettajilta. Käsite koetaan 
vaikeasti hahmottuvaksi, monisisältöiseksi ja ehkä jopa 
liian yleiseksi. Opettajat kaipaavat tietoa siitä, mitä kä-
sitteellä kestävä kehitys oikeastaan tarkoitetaan; miten 
kehitys voi olla kestävää ja mitä yleisillä kestävän kehi-
tyksen määritelmillä tarkoitetaan. Vastauksissa tuotiin 
esiin myös se, että voisi olla hyvä käyttää kuhunkin 
koulutusalaan sopivaa käsitteistöä yleisen kestävän 
kehityksen käsitteen sijaan. Yritysmaailmassa käytetty 
yhteiskunta- tai yritysvastuu voisi sopia liiketalousalal-
le, hyvinvointi ja sosiaalinen vastuullisuus sosiaali- ja 
terveysalalle sekä ympäristöasioiden hallinta luonnon-
vara- ja ympäristöalalle. Toisaalta yhteinen käsite liit-
tää eri alat yhteen, ja koska kestävä kehitys integroi eri 
alojen tietoa ja osaamista, yhteinen ja myös yksiselit-
teinen käsitteistö luo yhteisymmärrystä.

Kuva 4. Näkemykset siitä, onko kestävä kehitys 
otettu ammattikorkeakoulun strategioissa huomioon, 
maakuntakohtainen jakauma (Ahvenanmaalta ei vastauksia). 



”Ei ole vielä täysin auennut koko käsite kestävä 
kehitys ja luulen, etten ole ainoa. Lisää informaatiota 
tarvitaan. Pidä huoli, että jälkipolvella on myös
hyvän elämän edellytykset = kestävä kehitys!”

”Kestävä kehitys on paradoksi ja ambivalentti
sanapari, joten joudun kyllä ottamaan siihen kantaa 
myös kriittisesti...”

”Kestävä kehitys sanana on vähän hankala ja tekee 
asiasta ehkä vähän ’yksien tyyppien’ jutun. Voisi olla
parempi puhua erilaisilla termeillä alakohtaisesti.”

Väittämät
Tiedän, mitä ekologinen kestävä kehitys tarkoittaa —
omalla opetusalallani.
Tiedän, mitä sosiaalinen kestävä kehitys tarkoittaa—
omalla opetusalallani.
Tiedän, mitä kulttuurinen kestävä kehitys tarkoittaa—
omalla opetusalallani.
Tiedän, mitä taloudellinen kestävä kehitys—
tarkoittaa omalla opetusalallani.
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”Kestävä kehitys moniulotteisena terminä -
UUTTA! Ainoastaan taloudellinen näkökulma tuttu 
oikeastaan. Varsinkin kulttuurisesta ja sosiaalisesta
näkökulmasta olisi kiva saada lisää tietoa. Tämä oli
tarpeellinen kysely!”
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”Kestävä kehitys sanana on vähän hankala ja tekee
asiasta ehkä vähän ’yksien tyyppien’ jutun. Voisi olla 
parempi puhua erilaisilla termeillä alakohtaisesti.” 
(humanistinen ja kasvatusala)

”Vaikea tietää, mitä kestävä kehitys tarkoittaa 
omassa, lähinnä tietoteknisiin välineisiin liittyvässä
opetuksessani.” (kulttuuriala)

”Katson ympäristötietoutta ja ympäristöongelmia
eniten kulttuurisesta näkökulmasta (en niin 
paljon biologisesti), ja puhun usein henkisestä
ympäristösaastutuksesta (melu,roskakulttuuri jne).” 
(kulttuuriala)
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Kuva 6. Tieto kestävän kehityksen ulottuvuuksista omalla opetusalalla.



”Vastoin kuin luulisi, nuorten perustiedot 
ympäristöasioista ovat heikot ja siksi tarvitaan
myös korkeakouluasteella yleissivistävää 
opetusta kestävään kehitykseen liittyen eikä 
pelkästään oman alan ympäristöasioita. Esim.
ei riitä että liiketalouden opiskelijat opiskelevat
ympäristöjohtamista ja -järjestelmien käyttöä vaan
motivoituakseen näihin opiskelijalla tulee olla tietoa 
esim. ilmastonmuutoksesta, mikä sitä aiheuttaa ja
siitä miten siihen voidaan vaikuttaa.” (yhteiskunta-,
liiketalous- ja hallinnon ala)

”Oma opetusalani liittyy lähinnä matemaattiseen
signaalinkäsittelyyn ja tiedonsiirtoon, joiden suoraa 
yhteyttä kestävän kehityksen kanssa on hieman 
vaikea hahmottaa. Voi olla, että koulullamme on 
jonkinlainen kestävän kehityksen strategia, josta 
hallinto saattaa olla hyvinkin tietoinen. Opetuksen
tasolla tällaisesta strategiasta ei ole ollut puhetta
kuten ei juuri mistään muustakaan strategiasta.”
(tekniikan ja liikenteen ala)

”Metsätalouden opetuksessa taloudellinen 
kestävyyden ulottuvuus on varmaan ollut mukana 
jo sata vuotta. Uudemmat ulottuvuudet ovat 
tuoreempia tulokkaita. Kestävän kehityksen tulisi
opetuksen lisäksi olla osa korkeakoulun toimintaan
joka päivä ja kaikissa toimissa.” (luonnonvara- ja 
ympäristöala)

”Hoitotyön opetuksessa huomioidaan
yhteisönäkökulma, johon tämä kestävän kehityksen
ajatukset mielestäni sisältyvät.” (sosiaali-, terveys- ja 
liikunta-ala)

”Matkailupalvelujen tuotannossa kestävä kehitys 
ei mielestäni nykypäivänä ole niin vahvasti 
arvolatautunut asia, kuin se kuluttajille on. Kuluttajat 
määräävät tahdin ja tuottajan on toimittava
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti myös 
liiketaloudellisista syistä.” (matkailu-, ravitsemis- ja
talousala)

”Kestävän kehityksen asema on kuin teollisuudessa 
kunnossapidon tai ympäristötekniikan asema. 
Pelkästään kunnossapidon/ympäristötekniikan 
tietämys ei riitä, vaan se pitää sitoa muuhun
koulutuksen esim. konetekniikan/rakennustekniikan/
kemiantekniikan opintojen yhteyteen. Edellä 
esitetyillä kunnossapidon tai ympäristötekniikan
osaamisella ei pelkästään työllisty mutta
niitä tarvitaan kaikilla aloilla.” (ammatillinen 
opettajakorkeakoulu)

Asenteet kestävää kehitystä 
kohtaan

-
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-
-

Väittämät
Pidän kestävää kehitystä tärkeänä asiana.—
Korkeakouluopetuksen tulee antaa tietoa toimia—
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

-
-

 
-

-
 

-
 

-
  

-
-

-

-
-

”Kestävän kehityksen mukaisesti toimiminen on
mielestäni välttämätöntä yhteiskunnallisen elämän



joka alueella, jos haluamme edistää hyvinvointia nyt 
ja erityisesti tulevaisuudessakin.”

”Aihetta pidän erittäin tärkeänä. Olen itse 
huolestunut globalisaation tuomista ongelmista
maailmassa sekä maapallon kulutusjuhlasta.”
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Kuva 7. Suhtautuminen kestävään kehitykseen yleisesti ja korkeakoulun opetuksessa, sukupuolittainen jakauma.



”Kestävän kehityksen näkökulman esiintuominen 
korkeakouluopetuksessa on mielestäni erittäin
tärkeää!”

”Tärkeä asia, joka menee luultavasti jatkossakin
integroituna muuhun opetukseen. Tietoja päivittävä 
koulutus ei tekisi pahaa. Nyt tietojen päivitys on 
lähinnä oman yhteiskunnallisen valveutuneisuuden
ja mielenkiinnon varassa. Asia koskee kaikkia 
koulutusaloja, ehdottomasti.”

”Tärkeä alue, johon tosiaan tulee huomio kiinnittää 
opetuksessa ja käytännön työssä/työmenetelmissä.”

Väittämät
Arvoihin ja asenteisiin vaikuttaminen on osa—
korkeakouluopetusta. 
Koska kestävä kehitys on arvolatautunut asia, se ei —
kuulu opetukseen.
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Kuva 8. Näkemykset arvojen ja asenteiden sisältymisestä korkeakouluopetukseen.



”Kestävästä kehityksestä tarvitaan opettajille paljon
nimenomaan asenteisiin ja arvoihin vaikuttavaa
tietoa ja ohjeita siitä, kuinka kestävä kehitystä 
integroidaan opetukseen.”

Kestävä kehitys opetuksessa
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-

Väittämä
Koulumme opetussuunnitelman yhtenä tavoitteena—
on kestävän kehityksen huomioon ottaminen
läpäisyperiaatteella. 
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Kuva 9. Näkemykset kestävästä kehityksestä opetussuunnitelman yhtenä tavoitteena, koulutusalakohtainen jakauma.

Koulumme opetussuunnitelman yhtenä tavoitteena on kestävän kehityksen huomioon ottaminen 

läpäisyperiaatteella
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Maakuntakohtainen tarkastelu osoittaa, että 
kehitys on otettu huomioon opetussuunnitelmis-
sa Suomen eri alueilla kohtuullisen tasaisesti (kuva 
10). Maakuntakohtainen tarkastelu on karkea alu-
eellinen jako, sillä maakuntien kesken on eroja mm. 
korkeakoulujen lukumäärän suhteen. Tästä huoli-
matta mielenkiintoinen havainto on, että kestävän 
kehityksen huomioon ottaminen opetussuunnitel-
miin on tapahtunut Suomen eri osissa siten, että 
14 maakuntaa lukeutuu joukkoon, jossa opettajista 
50–70 prosenttia on sitä mieltä, että kestävän ke-
hityksen huomioonotto läpäisyperiaatteella on yksi 
opetussuunnitelman tavoitteista. Kolmessa maakun-
nassa, Itä-Uudellamaalla, Satakunnassa ja Varsinais-
Suomessa, yli kolme neljännestä tietää kestävän ke-
hityksen olevan yksi opetussuunnitelman tavoitteista 
(kuva 10).

”Kestävän kehityksen sisällyttämiseen 
ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmiin pitäisi 
yleensä ja erityisesti liiketalouden opetuksessa 
kiinnittää nykyistä suurempaa huomiota ja sisällyttää 
se opetusministeriön palkitsemisperusteisiin.” 

Väittämät
Kestävästä kehityksestä järjestetään koulussamme  —
erillisiä opintojaksoja.
Kestävää kehitystä opettavat koulussamme siihen  —
erikoistuneet opettajat.

Noin puolet kyselyyn vastanneista (47 %) opettajista 
on sitä mieltä, että kestävästä kehityksestä ei järjestetä 
omassa korkeakoulussa erillisiä opintojaksoja. Tämän 
voi tulkita usealla tavalla; joko korkeakoulussa ei 
opeteta kestävää kehitystä, tai sitä käsitellään integ-
roidusti eri alojen opetuksessa. Näkemykset ovat sa-
mansuuntaiset sen väittämän kanssa, että kestävää ke-
hitystä opettavat korkeakoulussa siihen erikoistuneet 
opettajat. Toisin sanoen, puolet vastanneista (50 %) 
on eri mieltä siitä, että kestävää kehitystä opettavat 
ainoastaan siihen erityisesti perehtyneet opettajat. 
Myös tätä voidaan analysoida monella tavalla; joko 
siten, että kestävää kehitystä opettavat kaikki opetta-
jat, tai sitä ei opeteta korkeakoulussa kovinkaan ak-
tiivisesti. Noin neljännes on puolestaan sitä mieltä, 
että kestävää kehitystä opettavat siihen erikoistuneet 

opettajat. Tälle selitystä antavat muun muassa tietyt 
opintosuuntaukset ja koulutusohjelmat, jotka ovat 
selkeästi kestävään kehitykseen erikoistuneita (mm. 
kestävän kehityksen koulutusohjelma, ympäristötek-
niikan koulutusohjelma, vastuullisen liiketoiminnan 
suuntautumisvaihtoehto). Neljännes kyselyyn vas-
tanneista opettajista on niitä, jotka eivät osaa ottaa 
kantaa edellisiin väittämiin (kuva 11). Tämä kertoo 
siitä, että opetussuunnitelman sisältö ei ole kaikille 
opettajille selkeästi hahmottunut asia. 

Kestävä kehitys koetaan tärkeäksi asiaksi ja sen 
koetaan kuuluvan osaksi ammattikorkeakoulujen ope-
tusta, mutta tästä huolimatta käytännön opetukseen 
sitä ei ole omaksuttu kuin tietyillä aloilla ja tiettyjen 
opettajien toimesta. Voi todeta, että kestävän kehityk-
sen integroiminen korkeakoulujen opetukseen noudat-
taa yleistä linjaa kestävän kehityksen omaksumisesta 

Kuva 10. Näkemykset siitä, että kestävä kehitys on yksi 
oman ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman tavoitteista, 
maakuntakohtainen jakauma (Ahvenanmaalta ei vastauksia).
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”Tärkeä asia, vähän huomioitu opetuksessa.”

”Kestävän kehityksen periaatteiden huomioon 
ottaminen jää täällä koulussa kyllä käytännön
toiminnassa yksinäiseksi hommaksi, suurin osa ei 
välitä pätkääkään.”

Käsittelen kestävää kehitystä integroidusti opintojaksoillani
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Kuva 11. Näkemykset kestävän kehityksen opetuksesta omassa ammattikorkeakoulussa. 



Väittämä
Käsittelen kestävää kehitystä integroidusti —
opintojaksoillani.
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”Kestävän kehityksen integroiminen opetukseen on 
tärkeää. Teen sitä itse omassa opetuksessani, ja
olisin mielelläni mukana edistämässä asiaa.”

”Kestävää kehitystä tulee ensisijaisesti opettaa
muuhun materiaaliin integroituna eli oikeassa
asiayhteydessä.”

”Katson kauhulla, miten vielä tänäkin päivänä
opettajat kopioivat kaikenlaista materiaalia, vaikka se
on sähköisesti saatavilla ja opiskelijoille laitettavissa. 
Itse yritän välttää kaikenlaista paperin tuottamista. 
Hiljaisen tiedon hukkaaminen on myös toinen 
merkittävä työelämää uhkaava tekijä kestävän
kehityksen näkökulmasta. Kokemuksia ei hyödynnetä 
ja kaikki aloitetaan aina alusta. Sosiaalisesta 
näkökulmasta yksin työskentely on yksi keskeinen
kestävän kehityksen uhkatekijä. Ei osata hyödyntää
verkoston ja moniammatillisen yhteistyön voimaa.”
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Kuva 13. Kestävän kehityksen ulottuvuuksien käsittely opetuksessa.



Väittämät
Käsittelen kestävän kehityksen ekologisia ja —
ympäristöllisiä näkökulmia opetuksessani.
Käsittelen kestävän kehityksen taloudellisia —
näkökulmia opetuksessani.
Käsittelen kestävän kehityksen sosiaalisia —
näkökulmia opetuksessani.
Käsittelen kestävän kehityksen kulttuurisia —
näkökulmia opetuksessani.
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Väittämät
Kestävä kehitys on vaikea kytkeä ammattialani —
opetukseen.
Kestävä kehitys ei kuulu opetusalani piiriin.—
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Kestävä kehitys on vaikea kytkeä ammattialani opetukseen
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Näkemykset siitä, onko kestävä kehitys vaikea kytkeä oman ammattialan opetukseen, koulutusalakohtainen jakauma.
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”Opettajat tarvitsevat lisäkoulutusta aiheesta.”

”Hämmentävää huomata, ettei tiedä asiasta mitään. 
Käsitteen olen kyllä kuullut, mutten osaa liittää 
sitä omaan työhöni. Pidän sitä kyllä tärkeänä sen
perusteella, mitä asiasta tiedän.”

”Huomattava osa opettajista ei tunne kestävän 
kehityksen käsitteen sisältöä riittävästi
integroidakseen sen oman opetusalansa sisältöön.”
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Kestävä kehitys ei kuulu opetusalani piiriin
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Kuva 15. Näkemykset siitä, kuuluuko kestävä kehitys vastaajien opetusalan piiriin, koulutusalakohtainen jakauma. 



Väittämät
Tietoa kestävästä kehityksestä on opetusalaani—
liittyen riittävästi saatavilla.
Kestävää kehitystä käsittelevää opetusmateriaalia—
on riittävästi tarjolla.
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”Lisää konkreettista tietoa kaipaisin aiheesta ja siitä, 
miten voisin integroida sen opetukseeni. Tästä voisi 
joku vaikka järjestää ammattikorkeakoulussa jotain 
yhteistä koulutusta, vaikka verkossa.” 

”Vaikka paljon opetusmateriaalia on saatavissa 
kuitenkin teoria taloudellisen, sosiaalisen ja 
ekologisen vuorovaikutuksesta on puutteellinen.”

”Kestävästä kehityksestä tarvitaan opettajille paljon
nimenomaan asenteisiin ja arvoihin vaikuttavaa
tietoa ja ohjeita siitä, kuinka kestävä kehitystä
integroidaan opetukseen.”
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Kuva 16. Näkemykset kestävän kehityksen tiedon ja opetusmateriaalin saatavuudesta.



”Korkeakouluopetukseen soveltuvaa kestävän
kehityksen nettimateriaalia voisi olla enemmän 
saatavilla. Toiselle asteelle sitä kyllä löytyy.”

Kestävän kehityksen merkitys 
tulevaisuudessa 

-

-

-

Väittämät
Kestävän kehityksen merkitys työelämässä tulee—
kasvamaan.
Työelämässä tarvitaan entistä enemmän kestävän —
kehityksen osaajia.
Opettamallani alalla kestävän kehityksen —
erityisosaajien tarve vähenee.
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Kuva 17. Näkemykset kestävän kehityksen merkityksestä tulevaisuuden työelämässä, sukupuolittainen jakauma.
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”Tulevaisuuden kannalta on oleellista syvällisesti 
pohtia kestävän kehityksen eri näkökulmien
merkitystä, opetusta ja toteutusta korkeakouluissa.
Tulevat asiantuntijat tarvitsevat kestävän kehityksen 
syväoppimista tulevissa työtehtävissään. Kestävä 
kehitys ei saa olla lyömäase, vaan meille kaikille 
tärkeä arvo- ja asennepohja, josta toimintamme 
lähtee liikkeelle.”

Yhteenveto
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Opettamallani alalla kestävän kehityksen erityisosaajien tarve vähenee
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Näkemykset kestävän kehityksen erityisosaajien tulevaisuuden tarpeesta, koulutusalakohtainen jakauma.
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Kohti kestävää kehitystä – pedagoginen lähestymistapa

Liisa Rohweder, Anne Virtanen ja Arja Sinkko
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Kestävä kehitys ammatillisten1.
opettajakorkeakoulujen opetussuunnitelmissa

Ammatillisten opettajakorkeakouluopettajien2.
asenteet kestävää kehitystä kohtaan 

Ammatillisten opettajakorkeakouluopettajien3.
näkemyksiä kestävää kehitystä edistävistä
pedagogisista ratkaisuista.
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Taulukko 1. Seminaarien ajankohdat ja niihin osallistuneiden määrät ammatillisten opettajakorkeakoulujen mukaan.

Ammatillinen opettajakorkeakoulu Päivämäärä Osallistujien määrä

Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu 8.3.2007 22

Oulun seudun ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu 16.3.2007 1

Hämeen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu 11.4.2007 4

HAAGA-HELIA ammatillinen opettajakorkeakoulu 26.4.2007 9

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu 7.5.2007 11

Yhteensä 47

-
-

Kestävä kehitys ammatillisten 
opettajakorkeakoulujen 
opetussuunnitelmissa 
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”Tutkivan oppimisen ajattelurakenne tukee kestävää
kehitystä, ja sitä toteutetaan jo Taukissa ja siitä on
saatu hyviä tuloksia.”
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”Kestävä kehitys vaatii uusia ajattelun välineitä.
Toiminnan tason ei opettajilla tarvitse paljon 
muuttua.”

Ammatillisten 
opettajakorkeakouluopettajien 
asenteet kestävää kehitystä kohtaan
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”Kestävä kehitys tulisi nimetä siten, että se 
koettaisiin omaksi asiaksi ja houkuttaisi mukaan.
Muutama on kiinnostunut asiasta, mutta muut 
ehkä ei. Mikä on se kriittinen käännepiste, joka
saa heräämään että asia on tärkeä ja kuuluu 
minulle? Lähettäjiä tulisi olla tarpeeksi, ja myös 



vaikutusvaltaisia. Isosta asiasta kyse, kun on kyse
arvosta ja asenteista. Ja edelleen on kyse omasta
tekemisestä, eli miten myös käytäntöön.”
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”Opettajat eivät osaa kestävän kehityksen asiaa, tai 
ei ehkä tiedetä osaamisen tasoa, mutta varmasti
osaaminen vaihtelee ja tukea ja ohjausta tarvittaisiin
varmasti, mutta onhan sitä ollut paljon muutakin
opittavaa oppilaitoksissa. Varmasti ei 10 v. päästä
voisi olla enää tilannetta, että ei osata kestävästä
kehityksestä.”

Ammatillisten 
opettajakorkeakouluopettajien 
näkemyksiä kestävän kehityksen 
pedagogisista ratkaisuista
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-
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-

-

”Ihan pienet jutut eivät enää riitä herättämään 
ihmistä, ehkä vaaditaan elämyksiä tässä
pedagogiikassa, ei ainoastaan tiedon jakamista. 
Kokemuksellista voitaisiin toteuttaa esim.
yrityshautomotoiminnalla, siten että opiskelija
on itse mukana toiminnassa ja miettimässä
asiaa käytännössä. LbD ja tutkiva oppiminen ja
ongelmaperustainen oppiminen, sama idea taustalla
näissä eli kunnioitetaan työssä oppimista ja työn 
lähellä oppimista.”

-

-

-
-

-

-
-

-
-



-

-
-

-

”Tutkiva oppiminen lähestymistapana mahdollistaa
omakohtaisen oppimisen ja kokemisen ja 
mahdollistaa asenteisiin vaikuttamisen.”

Pohdintoja 

-

-
-
-

-

-
-

-
-

-

-

-

”On vetovoimatekijä yrityksille, kun voisi näyttää
että on ottanut kestävän kehityksen huomioon. 
Opiskelijat voisivat sanoa, että osaavat myös
kestävän kehityksen asiat muun osaamisensa 
ohella. Myös laatuasiat edellyttävät kestävän 
kehityksen huomioon ottamista.”

-

-

-
-

-

-
-

”Tietotekniikkaa voi verrata kestävään kehitykseen.
Aina on muutama ihminen innovatiivinen 
muutosagentti viemässä uusia asioita eteenpäin. 
Nyt kun 10 v. on mennyt niin kaikki ovat mukana 
tietotekniikassa, se on mediaseksikästä.
Kansainvälistyminen on nyt tällainen juttu, tuleeko 
kestävästä kehityksestä seuraava tällainen
innovatiivinen asia, joka tulee leviämään ja 
laajenemaan ja konkretisoitumaan? Luultavasti näin
tulee käymään lähiaikoina.”
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-
-
-

 -
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-

-

-

-
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Kuva 1. Kestävän kehityksen pedagoginen malli.



Kohti kestävää kehitystä – pedagoginen lähestymistapa

Liisa Rohweder ja Anne Virtanen

-

-

-

-

-
-

Teoreettinen tausta

-
-

-

-
-

a) Kontekstin luominen ja opetuksen ankkurointi
b) Ongelmien asettaminen
c) Omien työskentelyorientaatioiden luominen
d) Rakentava kriittinen arviointi
e) Uuden tiedon hankkiminen ja luominen
f) Tarkennetun ongelman asettaminen
g) Jaettu asiantuntijuus
h) Työskentelyteorian luominen.

-
-
-

-

-

-
-

Asiakaslähtöinen suunnittelu ja toiminta—
Työelämän kehittäminen—
Moniammatillinen tiimityö—
Asiantuntijuuden jakaminen—
Osaamisen yhdistäminen—



Kehittämällä oppiminen—
Oppimistoiminnan moniulotteisuus.—

-

-

-

1. Ilmiön hahmottaminen, kehittämishankkeen ja 
oppimisprosessin tunnistaminen, määrittäminen ja 
jäsentäminen

2. Yhdessä toimiminen, uusien taitojen ja tietojen 
kartuttaminen ja saavutetun osaamisen jakaminen

3. Oman oppimisen, yhteisön osaamistiedon sekä
kehittämishankkeen vaikuttavuuden arviointi

4. Uuden osaamistiedon raportointi, tuotteistaminen
tuotteina, toimintamalleina tai työkulttuureina

-
-

-
-

Tutkiva ja kehittävä oppiminen 
kestävää kehitystä edistävässä 
koulutuksessa

-

-

-

-

-

 

-

Taulukko 1. Kontekstuaalinen oppimiskäsitys kestävää kehitystä edistävän ammattikorkeakoulupedagogiikan näkökulmasta. 

Kontekstuaalisen

oppimiskäsityksen taustalla

Oppimisen 

keskeisiä piirteitä

Miten oppimiskäsitys

edistää kestävää kehitystä tukevaa ammatillista

osaamista?
Kognitiivinen oppimiskäsitys Aktiivisuus, kriittisyys

Tiedollinen ristiriita lähtökohtana

Kriittinen lähestymistapa vanhoihin toimintamalleihin

Humanismi Opiskelijakeskeisyys

Omakohtainen kokeminen

Ymmärtäminen

Vastuullisuus omassa työssä

Yksilön oppimisen edistäminen

Erilaisuuden kunnioittaminen
Konstruktivismi Tiedon rakentaminen

Ajattelun taitojen kehittyminen

Innovatiivisuus

Kehittämishakuisuus

Uudet tiedot ja taidot
Sosiokonstruktivismi Jaettu asiantuntijuus

Arvojen ja asenteiden muutos

Kontekstisidonnaisuus

Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot

Vaikuttamistaidot

Organisaation oppimisen edistäminen



-
-

-
-
-

-
-
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-
-
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-
-
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-
-
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Kohti kestävää kehitystä – pedagoginen lähestymistapa
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13.1 Tiedon ja taidon yhdistäminen
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-
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Taito edistää 
kestävää kehitystä
(sensomotorinen 
ulottuvuus)

Tiedot kestävästä 
kehityksestä
(kognitiivinen 
ulottuvuus)

Motivaatio edistää 
kestävää kehitystä
(affektiivinen 
ulottuvuus)

Kestävän 
kehityksen

osaaja

 Kestävän kehityksen osaamiskvalifikaatiot.

Kestävän kehityksen
osaaminen työssä

Kestävän kehityksen soveltaminen
organisaation toimintaan

Sosiaaliset taidot ja vuorovaikutuksellinen kestävän 
kehityksen edistäminen

Luovuus ja ongelmanratkaisutaito, kehittäminen kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti

Persoonalliset valmiudet (tieto, taito, motivaatio)
edistää kestävää kehitystä

Kuva 2. Kestävän kehityksen osaamispyramidi.
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Minkälaista tietoa ja taitoa opetetaan?
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Kuva 3. Kestävän kehityksen yleiset teemat.

Kestävän kehityksen lähtökohdat
- Integroitu näkemys: ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten  
 ja kulttuuristen tekijöiden vuorovaikutteisuus
- Paikallisten ja globaalien prosessien ja ilmiöiden väliset yhteydet
- Ilmiöiden historiallinen ja tulevaisuusorientoitunut tarkastelu
- Kriittinen ajattelu
- Eettinen reflektointi
- Arvojen suhteellisuus
- Linkittyvä ajattelu
- Osallistuminen

Taloudellinen ulottuvuus
- Ympäristöliiketoiminta
- Ympäristönhallintajärjestelmät (EMAS, ISO14001 jne.)
- Vastuullinen liiketoiminta
- Vihreä laskentatoimi
- Kestävä ja vastuullinen kulutus
- Taloudellinen tuotto pitkällä aikavälillä

Ekologinen ulottuvuus
- Luonnonvarojen kestävä käyttö ja luonnonvarojen riittävyys
- Paikalliset ja globaalit ympäristöongelmat, esim. ilmastonmuutos
- Luonnon monimuotoisuus
- Energia- ja materiaalivirrat
- Elinkaariajattelu, uudelleenkäyttö, kierrätys, lajittelu
- Toimintojen ympäristövaikutukset

Kulttuurinen ulottuvuus
- Monikulttuurisuus
- Osa- ja alakulttuurit
- Paikallisuus
- Kulttuurihistorialliset rakennukset ja maisemat
- Taide

Sosiaalinen ulottuvuus
- Tasa-arvo ja suvaitsevaisuus
- Syrjäytymisen ehkäisy
- Turvallinen ja terveellinen elinympäristö
- Esteettömyys
- Hyvinvoinnin edistäminen
- Osallistumismahdollisuudet



13.2 Linkittyvä ajattelu 
monialaisuuden ja 
kokonaisvaltaisuuden lähtökohtana

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-
-
-

-

-

-

-

-
-
-

Sosiaaliset tekijät
- Työsuojelulainsäädäntö
- Työturvallisuus ja työterveys ammattialalla
- Työyhteisön jäsenenä toimiminen
- Osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisiin asioihin
- Tasa-arvo työyhteisössä
- Sosiaalinen vastuullisuus

Ekologiset tekijät
- Toimialan ympäristövastuullisuus
- Ammatillisen toiminnan ympäristövaikutukset
- Toimialan vaikutus luonnonvarojen käyttöön ja
sen kestävyys

- Toimialan vaikutus elinympäristöön

Taloudelliset tekijät
- Taloudellisesti pitkällä aikavälillä kannattava toiminta
- Ekotehokkuus ammattialalla
- Vastuulliset hankinnat

Kulttuuriset tekijät
Kulttuuriset kysymykset työyhteisössä
Eri kulttuurin jäsenten tasa-arvoinen kohtelu
Työpaikan arvokkaiden kulttuurikohteiden
(rakennukset, taide ym.) arvostaminen

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN TOIMINTA

Kuva 4. Kestävän kehityksen ammatilliset teemat. 
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-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

Kokonaisvaltaisen ajattelun tapoja Ajattelutavan kiteytyksiä

Systeemiajattelu Todellisuus koostuu hierarkkisista systeemeistä ja niiden välisistä suhteista

Kompleksisuusajattelu Tärkeää ei ole pelkkä kokonaisuus eivätkä pelkät osat vaan molemmat
Mutkikkaampaa todellisuuden tasoa ei voi selittää yksinkertaisemman laeilla 
vaan siellä pätevät mutkikkaammat lait

Kaaosajattelu Pieni muutos yhtäällä voi aiheuttaa suuren, ennustamattoman muutoksen 
toisaalla
Systeemien kehityksessä esiintyy murrosvaiheita
Luonto on enemmän fraktaalinen kuin perinteisen geometrinen

Dialektinen ajattelu Vastakohdat eivät sulje toisiaan pois vaan terävöittävät toisiaan
Ristiriidat ovat muutoksen voima

Toiminnallisuusajattelu Muutos on pysyvää, pysyvältä näyttävä rakenne on muuttuvaa

Jatkumoajattelu Monet ilmiöt vaihtuvat toisikseen jatkumoiden kautta ilman selviä 
luokitusrajoja

Läpäisyajattelu Monet ilmiöt ovat kaikissa rakenteissa tai toiminnoissa ilmeneviä 
ulottuvuuksia

Generalistinen ajattelu Todellisuutta voi tarkastella monesta näkökulmasta; kaikki ovat omalla 
tavallaan oikeassa

Holistinen ajattelu Kokonaisuus on muutakin kuin osiensa summa

Taulukko 1. Kokonaisvaltaisen ajattelun tavat (sovellettu Willamo 2005: 79).



-
-

systeemiajattelu – mekanistinen, newtonilainen —
ajattelu
kompleksisuusajattelu – simplistinen—
(yksinkertaistava) ajattelu, reduktionistinen ajattelu
kaaosajattelu – deterministinen, ennustava—
ajattelu, lineaarinen ajattelu, perinteinen
geometrinen ajattelu
dialektinen ajattelu – muodollisen looginen ajattelu—
toiminnallisuusajattelu – rakenteellisuusajattelu—
jatkumoajattelu – luokitteleva ajattelu—
läpäisyajattelu – keskitetty ajattelu—
generalistinen ajattelu – spesialistinen ajattelu—
holistinen ajattelu – atomistinen ajattelu.—

-

-

-

1) Ilmiöt ovat riippuvaisia toisistaan ja luonteeltaan
kompleksisia. Yhteiskunnat, globaali talous ja 
ekologia ovat niin vahvasti linkittyneet toisiinsa, 
että arkielämän toimintamme vaikuttavat ihmisiin ja
ympäristöihin, jotka ovat sekä ajan että etäisyyden 
suhteen kaukana meistä. Esimerkkinä tästä voidaan 
pitää globaalia ilmastonmuutosta.

2) Kestävän kehityksen näkökulmat: Kestävän
kehityksen käsite haastaa meidät arvioimaan
uudelleen oletuksiamme ja uskomuksiamme. Se
edellyttää myös entistä linkittyneempää ajattelua 
ja toimintaa kuin mihin olemme aiemmin tottuneet.
Kestävän kehityksen käsite liittyy sosiaaliseen, 
kulttuuriseen, taloudelliseen ja ekologiseen
hyvinvointiin, joita tulee ajatella yhdessä.

3) Projisointi (heijastaminen): Tapanamme on heijastaa 
uskomuksemme ja ajatuksemme ympäristöömme.
Maailmankuvamme eli tapa, jolla suhtaudumme

asioihin, vaikuttaa voimakkaasti siihen, mitä teemme
kaikilla elämän osa-alueilla. Jos emme huomaa sitä,
kuinka asiat ovat suhteissa toisiinsa käsitteellisellä,
fyysisellä tai henkisellä tasolla, voimme päätyä 
ratkaisuihin ja toimintatapoihin, jotka voivat
aiheuttaa konflikteja, olla näkemyksiltään pirstaleisia,
kokonaiskuvaa vailla.

-
-

-

-
-

13.3 Kriittinen ajattelu ja reflektio  

-

-

-

-

-

-
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13.4 Vuorovaikutteisuus

-

-



-
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-
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-

-
-

-
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Kuva 5. Ympäristövastuulliseen osallistumiseen oppimisen prosessi (Paloniemi & Koskinen 2005: 29).
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Avoin keskustelu ja avoin teema antavat tilaa—
innovatiivisuudelle. Vuorovaikutustilannetta 
helpottaa fasilitaattori, joka tukee tilanteen 
rakentumista tulkkina, välittäjänä, menetelmällisenä
osaajana, kokoajana, aktivoijana ja sovittelijana.

Vuorovaikutuksessa kaikki osallistujat ovat tasa-—
arvoisia lähtökohtaisesti ja valta on jakaantunut 
tasapuolisesti niin, että kaikki osallistuvat omista
lähtökohdistaan. 

Kuullaan ja kuunnellaan mitä muut sanovat —
sekä reagoidaan suoraan toisten sanomaan.
Yksittäisten monologien sijaan reflektoidaan 
toisten sanomaan.

Antautumista ja uskallusta katsoa asioita myös—
toisten ihmisten perspektiivistä.

Asioiden käsittelyä läsnä olevien ihmisten kautta,—
eikä instituutioiden, olosuhteiden tai tieteenalojen
näkökulmasta.

Yhteenvetojen tekemistä pitkin oppimismatkaa —
niin, että edellä esitetyt seikat eivät unohdu. 

Avoimen palautteen antamista kokemuksista.—

Toteutetaan seurantaa, joka auttaa mieltämään—
muutoksia ajallisesti ja paikallisesti sekä eri 
asiantuntijoiden näkemyksissä. Yhdessä luodut 
merkitykset saattavat poiketa huomattavasti, kun 
verrataan ajallisesti eri näkemyksiä.

13.5 Yhteisöllisyys 
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13.6 Tila ja aika kontekstina 
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Tila kestävän kehityksen koulutuksessa
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Mitä aika merkitsee kestävän kehityksen 
koulutuksessa? 

-
-
-

-

-

-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

Virtuaalimaailma koulutuksessa 

-
-
-
-

-

-
-
-

-

-
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1. Opintojakson aloitus
Tavoitteet
Toteutustapa 

6. Seminaari
- Työn valmistuminen
- Työn esittäminen WWF:lle 

2. Teoriaan tutustuminen
- Ympäristökasvatuksen
  teoria ja periaatteet
- Essee

3. Hankesuunnitelma
Teeman ydinsisällön täsmentäminen
Toteutustavat; käytettävät menetelmät ym.

4. Koulutuspaketin laadinta
- Teeman kuvaus
- Toteutustavan kuvaus

5. Arviointi
- Tiimiarviointi
- Työelämä- ja opettajapalautteet
- Oman työn kriittinen arviointi

Opiskelijat; oppiminen
Opettajat; ohjaus
Työelämäedustajat; ohjaus 

Opiskelijat; oppiminen
Opettajat; ohjaus ja palaute

Opiskelijat; oppiminen
Opettajat; ohjaus ja palaute
Työelämäedustajat; palaute 

Tulos:
- Osaamisen kehittyminen
- Koulutuspakettien valmistuminen
- Vuorovaikutteisen toiminnan kehittyminen 

Opiskelijat; oppiminen
Opettajat; ohjaus

Opiskelijat; oppiminen
Opettajat; palaute
Työelämäedustajat; palaute 

Opiskelijat, opettajat ja
Työelämän edustajat; 
Oppiminen ja palautekeskustelu 

7. Kirjatentti Opiskelijat; oppiminen
Opettajat; palaute

Kuva 1. Oppimisprosessin eteneminen.
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”Sisältö oli monipuolinen ja oli hyvä, että opitun
teorian sai hyödyntää käytännössä tekemällä 

koulutuspaketin.”

”Oppimiseeni vaikutti se, että teoriatietoa 
hyödynnettiin myös käytännössä, jolloin asioiden 
sisäistäminen on syvempää verrattuna pelkkään
kirjasta lukemiseen.”

”Opiskelijoiden on hyvä päästä ihan oikean 
projektin kimppuun ja toimimaan todellisten
yhteistyökumppaneiden kanssa.”

”Yhteistyö WWF:n kanssa oli ehdottomasti parasta
tässä opintojaksossa. Tunne siitä, että tekee kenties 
jotakin, josta voi olla edes jossakin muodossa
hyötyä, oli innostava.”

”Erittäin mielenkiintoinen ja käytännönläheinen 
tehtävä ja toivottavasti myös tulokset ovat oikeasti 
hyödynnettäviä. Uskon, että tämän kurssin taidoista
on vielä hyötyä.”
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Johdanto työpajan työskentelyyn

-

Kulttuurisesti kestävällä kehityksellä ymmärretään
muun muassa kulttuurien monimuotoisuuden 
säilyttämistä ja kulttuurien keskinäisen
vuorovaikutuksen edistämistä. Tärkeää 

on esimerkiksi paikallisten, alueellisten ja 
kansallisten arvojen, tapojen, perinteiden, 
vähemmistöryhmien kulttuurien, taiteenlajien, 
maiseman sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 
rakennusten ja asuinympäristöjen säilyttäminen.
Samalla kulttuurisen kestävyyden haasteena 
on elämä globalisoituvassa maailmassa, jossa
olennaisia arvoja ja valmiuksia ovat esimerkiksi
moniarvoisuus ja suvaitsevaisuus, sekä valmiudet 
vuorovaikutukseen eri kulttuureista tulevien ihmisten 
kanssa. (Laininen ym. 2006.)

-
-

-

-

-

-

-
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Työskentelyohjeet
1. Jokainen osallistuja kirjaa lyhyesti ylös 

mielipiteensä kysymykseen: Vaikuttaako
globalisaatio kulttuureihin positiivisesti vai 
negatiivisesti? Perustele vastauksesi. Ei 
keskustelua muiden kanssa!

2. Vastaukset luetaan muille ryhmäläisille.
Vastausten perusteella ryhmä muodostaa
paperille janan, jonka ääripäinä on 
”globalisaatio vaikuttaa kulttuureihin 
negatiivisesti” ja ”globalisaatio vaikuttaa
kulttuureihin positiivisesti”. Jokainen 
ryhmäläinen sijoittaa itsensä janalle ja
perustelee näkemyksensä.

3. Ryhmä jaetaan kulttuurisen globalisaation 
negatiivisiksi kokevien ja positiivisiksi 
kokevien alaryhmiin. Alaryhmä keskustelee 
näkemyksistään ja suunnittelee yhdessä 
lyhyen (enintään 2 min.) puheenvuoron, jossa 
he perustelevat näkemystään. Puheenvuoron
pääargumentit kirjataan paperille.

4. Puheenvuorot esitetään toiselle ryhmälle
peräkkäin ilman keskustelua. Vastapuolella 
olevat tekevät toisten esityksen aikana 
muistiinpanoja omia kriittisiä kommenttejaan
tai kysymyksiään varten. Huomaa, että kritiikin
pitää olla rakentavaa!

5. Vasta-argumentit esitetään, niihin vastataan ja 
näkemyksistä keskustellaan etsien koko ajan
uusia perusteita omille näkemyksille. Kritiikin
ja vasta-argumenttien tärkeimmät näkökohdat
kirjataan paperille.

6. Ryhmät vaihtavat roolejaan: kulttuurien
globalisaatioon negatiivisesti suhtautuvat 
pyrkivät omaksumaan vastapuolen näkemykset 
tehtyjen muistiinpanojen ja käydyn keskustelun
pohjalta. Positiivisesti suhtautuvat pyrkivät
puolestaan omaksumaan globalisaatioon 
negatiivisesti suhtautuneiden roolin.

7. Näistä uusista perspektiiveistä käsin jokainen
lukee itsenäisesti tarinan Globalisaatio
suomalaistyttö Main harrastuksissa ja 
elämässä (Opetushallitus 2007) ja poimii uutta 
näkemystään tukevat esimerkit tai perusteet.

8. Loppukeskustelu: Miten harjoituksessa 
käytetty työskentelytapa toimi? Miten kriittisen
ajattelun menetelmiä voitaisiin soveltaa 
omassa opetuksessa ja/tai oppilaitoksen
toimintakulttuurissa?
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Kuva 1. Öljyntorjuntakoulutuksen tavoitteet.

Kuva 2. Öljyntorjuntakoulutuksen toteutusmalli. 

Taito ja 

toimintavalmius

Kokonaiskuva

Toimintavalmius

Yhteistyö

Tieto

Öljyntorjunta

Kestävä kehitys

Arvot ja asenteet

Tietoisuus ja vastuu

Oman työn arvostus

Lähiopetus / Alustusluento

Mikä oli uutta?

Mitä tiedämme jo asiasta?

Mitä ajattelemme asiasta?

Kehittämistehtävien asettaminen

Mitä emme vielä tiedä?

Miten asia liittyy omaan työhömme?

Mitä tietoa organisaatiomme asiasta tarvitsee?

Miten organisaatioidemme osaamista tulisi asian

suhteen kehittää?

Etätyöskentely / Kehittämistehtävien

tekeminen

Tiedon etsimistä

Kriittistä ajattelua

Yhteisöllistä ja vuorovaikutteista kehittämistä

Kokonaiskuva

Valmius 

Yhteistyö

Lähiopetus / 

Kehittämistehtävien 

esittäminen

Opitun jakaminen muille

Yhteisöllistä oppimista

Mitä vielä pitää oppia?
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1. valmisteluvaihe (joka tapahtuu ennen verstasta),

2. ongelmavaihe (jossa määritellään käsiteltävä 
ongelma ja lähtötilanne), 

3. mielikuvitusvaihe (jossa etsitään ratkaisuja), 

4. todellistamisvaihe (jossa etsitään konkreettisia
toimenpiteitä) ja

5. jälkitoimenpidevaihe (jotka tapahtuvat verstaan
jälkeen).

-

a) tieto, johon verstaan toisessa vaiheessa lisätään 

b) mielikuvitus ja luovuus (määrälliset ja laadulliset 
vaihtoehdot jne.). Seuraavassa vaiheessa nämä
erilaiset vaihtoehtoiset mahdolliset tulevaisuudet 

c) arvotetaan. Tämän pohjalta syntyy visio, joka
on lyhyt kuvaus siitä tulevaisuudesta, jonka 
haluamme toteutuvan. Verstaan viimeisessä
vaiheessa kartoitetaan

d) resursseja, keinoja ja toimenpiteitä, joilla 
haluttuun tulevaisuuteen päästään.

-

-

-
-

-
-

-



-
-
-

A = Actors
- toimijat, jotka tuottavat ja tekevät asioita

C = Customers
- toimijat, joille tehdään/ ovat toiminnan kohteena

T = Transformation process
- toiminnan tavoite ja toimijoiden perustehtävät eli 
se, mitä on tarkoitus saada toiminnan avulla aikaan:
asiantila X muuttuu toiminnan Z avulla asiantila Y:ksi.

V = Values
- arvot, jotka liittyvät toimintaan (mm. asiakkaiden ja 
aktoreiden arvot)

O = Obstacles
- tekijät, jotka ovat esteitä tavoitteiden ja
päämäärien tavoittamiselle ja toteuttamiselle

D = Drivers
- resurssit ja muut tekijät, jotka auttavat toimijoita
saavuttamaan päämääränsä.

-

Tarina työelämälähtöisestä kestävän 
kehityksen mukaisesta koulutuksesta

Espooseen on suunnitteilla uusi asuntoalue, joka ei 
ole vielä profiloitunut houkuttelemaan potentiaalisia 
asunnonostajia. Yritys huomaa tämän ja ymmärtää, 
että alueen kehittämisen ja markkinoinnin 
edistämiseksi on kannattavaa rakentaa alue kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yritys on tottunut 
käyttämään tämän kaltaisiin, laajaa selvitystyötä 
vaativiin prosesseihin apuna aihepiiriin erikoistuneita 
oppilaitoksia, ja jo monen aikaisemman onnistuneen 
projektin taustalla on ollut opiskelijoiden ja yrityksen 
yhteistyönä tuottama innovatiivinen ja useasta 
näkökulmasta analysoitu toimintasuunnitelma. Yritys 
ilmoittaa siis toimeksiannon yritysten ja oppilaitosten 
yhteiseen ideapankkiin. 

Ideapankista monialaisen ympäristöalan 
koulutusohjelman johtaja valitsee projektin 
harjoitustehtäväksi. Tehtävänannossa selvitettäviin 
tehtäviin luetaan rakentamisella aiheutettujen haittojen 
kompensointi, rakentamisen ympäristöystävällisyys 
sekä yksittäisten toimijoiden, kuten rautakaupan, 
rooli kestävyyden edistäjinä. Vastuullinen johtaja 
ryhtyy muodostamaan annettujen tehtävien ympärille 
opiskelijoista innovaatioryhmiä. Opiskelijoiden lisäksi 
projektiin tarvitaan asuntoalueen rakentamisesta 
kiinnostunut yritysrypäs sekä toimiva rahoitusmalli. 
Näiden yhteistyön koordinoiminen on koulutusta 
antavan tahon vastuulla. Vastineeksi projektin 
käytännön järjestämisestä oppilaitos lisää omaa 
rahoituspohjaansa merkittävästi ulkopuolisen 
riskirahoituksen muodossa.

Projektin käynnistyttyä opiskelijoiden ryhmät 
kokoontuvat ja sopivat ryhmittäin työskentelytavoista, 
vastuista ja mahdollisista tuotoksista. Projektin 
onnistumisen kannalta erityisen tärkeää on järjestää 
yhteydenpito yritysten ja opiskelijoiden välillä. Usein 
tähän käytetään esimerkiksi opiskelijan ja yrityksen 
edustajan muodostamia työpareja.

Opiskelijat oppivat käytännön projektin kautta 
työelämässä tarvittavia valmiuksia, kuten 
asiakaslähtöisyyttä, monialaisuutta ja osaamisen 
markkinointia. Työkokemuksen lisäksi heidän 
opintonsa etenevät projektista saatujen 
opintopisteiden ja opinnäytetöiden myötä. Käytännön 
yhteistyö taustoiltaan erilaisten ihmisten välillä lisää 
mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja helpottaa 
tulevaisuuden yhteistyösopimusten muodostumista ja 
työllistymistä. Projekteissa syntyy usein myös pysyviä 
ystävyyssuhteita.
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Liite 1.

Olen tietoinen opetusministeriön vuonna 2006 julkaisemasta kansallisesta kestävän kehityksen koulutuksen strategiasta * 
Korkeakouluopetuksen tulee antaa tietoa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti Crosstabulation

 

Korkeakouluopetuksen tulee antaa tietoa toimia kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti

Total 
Täysin eri 

mieltä
Jokseenkin 
eri mieltä

Osittain samaa 
mieltä

Täysin samaa 
mieltä

En osaa 
sanoa

Olen tietoinen 
opetusministeriön
vuonna 2006 
julkaisemasta
kansallisesta 
kestävän kehityksen
koulutuksen 
strategiasta

Täysin eri mieltä 3 12 116 284 17 432

Jokseenkin eri mieltä 2 1 46 162 5 216

Osittain samaa mieltä 4 3 30 169 3 209

Täysin samaa mieltä 0 0 8 87 0 95

En osaa sanoa 4 3 21 32 3 63

Total 13 19 221 734 28 1015

Liite 2.

Käsittelen kestävää kehitystä integroidusti opintojaksoillani * Koulumme opetussuunnitelman yhtenä tavoitteena on kestävän 
kehityksen huomioon ottaminen läpäisyperiaatteella Crosstabulation

Koulumme opetussuunnitelman yhtenä tavoitteena on kestävän 
kehityksen huomioon ottaminen läpäisyperiaatteella

Total
Täysin eri 

mieltä
Jokseenkin 
eri mieltä

Osittain samaa 
mieltä

Täysin samaa 
mieltä

En osaa 
sanoa

Käsittelen 
kestävää kehitystä 
integroidusti
opintojaksoillani

Täysin eri mieltä 19 28 22 8 39 116

Jokseenkin eri mieltä 4 58 76 17 51 206

Osittain samaa mieltä 13 62 190 62 70 397

Täysin samaa mieltä 7 40 87 96 17 247

En osaa sanoa 2 5 7 4 24 42

Total 45 193 382 187 201 1008



Liite 3.

Käsittelen kestävää kehitystä integroidusti opintojaksoillani * Kestävä kehitys on näkökulma asioiden tarkasteluun
Crosstabulation

Kestävä kehitys on näkökulma asioiden tarkasteluun

Total
Täysin eri 

mieltä
Jokseenkin 
eri mieltä

Osittain samaa 
mieltä

Täysin samaa 
mieltä

En osaa 
sanoa

Käsittelen 
kestävää kehitystä 
integroidusti 
opintojaksoillani

Täysin eri mieltä 7 3 45 60 2 117

Jokseenkin eri mieltä 3 11 87 101 4 206

Osittain samaa mieltä 5 9 156 228 2 400

Täysin samaa mieltä 8 8 63 164 6 249

En osaa sanoa 2 3 14 18 5 42

Total 25 34 365 571 19 1 014

Liite 4.

Käsittelen kestävän kehityksen ekologisia ja ympäristöllisiä näkökulmia opetuksessani * Tiedän, mitä ekologinen kestävä kehitys 
tarkoittaa omalla opetusalallani Crosstabulation

Tiedän, mitä ekologinen kestävä kehitys tarkoittaa omalla opetusalallani

Total
Täysin eri 

mieltä
Jokseenkin 
eri mieltä

Osittain samaa 
mieltä

Täysin samaa 
mieltä

En osaa 
sanoa

Käsittelen kestävän
kehityksen
ekologisia ja
ympäristöllisiä
näkökulmia
opetuksessani

Täysin eri mieltä 15 50 49 19 14 147

Jokseenkin eri mieltä 1 44 104 32 9 190

Osittain samaa mieltä 6 25 210 135 10 386

Täysin samaa mieltä 1 7 66 179 1 254

En osaa sanoa 2 5 11 9 9 36

Total 25 131 440 374 43 1 013

Käsittelen kestävän kehityksen sosiaalisia näkökulmia opetuksessani * Tiedän, mitä sosiaalinen kestävä kehitys tarkoittaa omalla
opetusalallani Crosstabulation

Tiedän, mitä sosiaalinen kestävä kehitys tarkoittaa omalla opetusalallani

Total
Täysin eri 

mieltä
Jokseenkin 
eri mieltä

Osittain samaa 
mieltä

Täysin samaa 
mieltä

En osaa 
sanoa

Käsittelen kestävän
kehityksen
sosiaalisia
näkökulmia
opetuksessani

Täysin eri mieltä 39 68 18 4 22 151

Jokseenkin eri mieltä 4 78 119 17 10 228

Osittain samaa mieltä 8 36 214 76 10 344

Täysin samaa mieltä 2 6 61 158 1 228

En osaa sanoa 7 16 11 3 20 57

Total 60 204 423 258 63 1 008



Käsittelen kestävän kehityksen kulttuurisia näkökulmia opetuksessani * Tiedän, mitä kulttuurinen kestävä kehitys tarkoittaa 
omalla opetusalallani Crosstabulation

 

Tiedän, mitä kulttuurinen kestävä kehitys tarkoittaa omalla opetusalallani

Total
Täysin eri 

mieltä
Jokseenkin 
eri mieltä

Osittain samaa 
mieltä

Täysin samaa 
mieltä

En osaa 
sanoa

Käsittelen kestävän
kehityksen 
kulttuurisia
näkökulmia 
opetuksessani

Täysin eri mieltä 43 77 29 5 21 175

Jokseenkin eri mieltä 8 96 121 14 8 247

Osittain samaa mieltä 3 28 203 92 5 331

Täysin samaa mieltä 2 6 39 141 1 189

En osaa sanoa 10 19 17 3 20 69

Total 66 226 409 255 55 1 011

Käsittelen kestävän kehityksen taloudellisia näkökulmia opetuksessani * Tiedän, mitä taloudellinen kestävä kehitys tarkoittaa 
omalla opetusalallani Crosstabulation

Tiedän, mitä taloudellinen kestävä kehitys tarkoittaa omalla 
opetusalallani

Total
Täysin eri 

mieltä
Jokseenkin 
eri mieltä

Osittain samaa 
mieltä

Täysin samaa 
mieltä

En osaa 
sanoa

Käsittelen kestävän
kehityksen
taloudellisia
näkökulmia
opetuksessani

Täysin eri mieltä 22 40 45 12 9 128

Jokseenkin eri mieltä 2 41 106 34 5 188

Osittain samaa mieltä 1 33 237 148 3 422

Täysin samaa mieltä 2 2 49 179 2 234

En osaa sanoa 1 5 11 9 13 39

Total 28 121 448 382 32 1 011

Liite 5. 

Tietoa kestävästä kehityksestä on opetusalaani liittyen riittävästi saatavilla * Kestävä kehitys on vaikea kytkeä ammattialani 
opetukseen Crosstabulation

Kestävä kehitys on vaikea kytkeä ammattialani opetukseen

Total
Täysin eri 

mieltä
Jokseenkin 
eri mieltä

Osittain samaa 
mieltä

Täysin samaa 
mieltä

En osaa 
sanoa

Tietoa kestävästä
kehityksestä on 
opetusalaani 
liittyen riittävästi 
saatavilla

Täysin eri mieltä 13 33 43 31 10 130

Jokseenkin eri mieltä 63 126 103 21 7 320

Osittain samaa mieltä 99 155 55 8 6 323

Täysin samaa mieltä 85 26 8 7 3 129

En osaa sanoa 13 18 39 20 22 112

Total 273 358 248 87 48 1014



Liite 6.

Kestävää kehitystä käsittelevää opetusmateriaalia on riittävästi tarjolla * Tietoa kestävästä kehityksestä on opetusalaani liittyen
riittävästi saatavilla Crosstabulation

Tietoa kestävästä kehityksestä on opetusalaani liittyen riittävästi saatavilla

Total
Täysin eri 

mieltä
Jokseenkin 
eri mieltä

Osittain samaa 
mieltä

Täysin samaa 
mieltä

En osaa 
sanoa

Kestävää kehitystä 
käsittelevää 
opetusmateriaalia 
on riittävästi
tarjolla

Täysin eri mieltä 95 38 7 2 1 143

Jokseenkin eri mieltä 20 212 116 14 0 362

Osittain samaa mieltä 7 48 168 42 5 270

Täysin samaa mieltä 0 4 10 62 2 78

En osaa sanoa 9 19 23 9 103 163

Total 131 321 324 129 111 1 016
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VTL, LuK Johanna Kohl on koulutukseltaan sekä yhteiskuntapoliitikko (VTL) että ekologi (LuK). Kohlin 
väitöskirja Avauksia ympäristöasiantuntijoiden vuorovaikutusprosesseista agoralla on esitarkastuksessa. Se
ja hänen muut tutkimuksensa keskittyvät kestävään kehitykseen, laaja-alaiseen asiantuntijuuden tarkasteluun, 
vuorovaikutusprosessien kehittämiseen sekä tulevaisuuden ennakointiin. Hän työskenteli Tulevaisuuden 
tutkimuskeskuksessa mm. opetusministeriön ESR-rahoitteisen Kestävän kehityksen torille 2020 -hankkeen sekä 
sosiaali- ja terveysministeriön Sosiaalinen ulottuvuus tulevaisuuden voimavarana -hankkeen projektipäällikkönä. 
Viimeksi mainittu vei Kohlin YK:hon puhumaan sosiaalisesta kestävästä kehityksestä ja poikkihallinnollisen 
asiantuntijuuden merkityksestä.

Kohl on ollut kehittämässä sosiaalisten vaikutusten arviointia ja sosiaalisesti kestävän kehityksen sisältöä.
Tutkimuksissaan tieteidenvälinen lähestymistapa on tullut mukaan mm. ilmastonmuutostutkimuksessa sekä
metsän biodiversiteettitutkimuksessa.

Nyt Kohl työskentelee Ramboll Finland Oy:n johtavana konsulttina. Kohl on ollut asiantuntijana mukana 
Kestävän kulutuksen ja tuotantotapojen (Kultu)- toimikunnassa. Hän toimii myös Yhteiskuntatieteellisen 
ympäristötutkimusseuran (YHYS) hallituksessa.

Liisa Rohweder

KTT Liisa Rohweder toimii kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan yliopettajana HAAGA-
HELIA ammattikorkeakoulussa. Rohweder on toteuttanut monia kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja 
kehittämishankkeita. Parhaillaan hän johtaa mm. ympäristö- ja turvallisuusjohtamiseen liittyviä hankkeita, joissa 
on mukana viranomaisia, yrityksiä ja korkeakouluja Suomesta, Ruotsista, Virosta ja Venäjältä. Hän on julkaissut 
useita kirjoja ja artikkeleita kestävää kehitystä edistävästä koulutuksesta sekä vastuullisesta liiketoiminnasta.

Vuosina 2005 ja 2006 Rohweder työskenteli opetusministeriön kestävää kehitystä edistävän koulutuksen 
työryhmässä, joka laati Suomen kansallisen kestävää kehitystä edistävän koulutuksen strategia-asiakirjan. Tämän 
jälkeen Rohweder on toiminut keskeisessä roolissa strategian jalkauttamisessa korkeakoulujen arkeen. Parhaillaan 
hän on opetusministeriön strategisen hankkeen Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen varapuheenjohtaja. 
Rohweder toimii aktiivisesti kestävän kehityksen verkostoissa. Hän on mm. Åbo Akademin Kestävän kehityksen 
kansallinen resurssikeskus -hankkeen ohjausryhmän sekä Baltic Sea Sustainable Development -verkoston 
ohjausryhmän jäsen. Lisäksi hän tekee yhteistyötä Uppsalan yliopiston koordinoiman Baltic University Programmin
kanssa. Vuosina 2005–2006 hän toimi ympäristöjohtamisen yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Vuonna
2007 hänet nimitettiin WWF:n hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi. Aikaisemmin Rohweder työskenteli Neste
Oy:ssä energiataloustutkijana sekä kansainvälisen logistiikkaosaston päällikkönä.



Arja Sinkko

DI Arja Sinkko työskentelee kehitysinsinöörinä Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. Hän vastaa 
ympäristökoordinaattorina myös kestävän kehityksen edistämisestä ammattikorkeakoulun toiminnassa. Vuosina 
2004–2006 Sinkko toimi Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkoston (SUDENET)
projektipäällikkönä. SUDENET -verkoston työn tavoitteena oli mm. luoda kestävän kehityksen arviointityökalu 
korkeakoulutuksen tarpeisiin. Lisäksi Sinkko osallistui asiantuntijana opetusministeriön kestävää kehitystä
edistävän koulutuksen työryhmän työhön Suomen kestävää kehitystä edistävän koulutuksen kansallista 
strategiaa laadittaessa. Asiantuntijuuden painopistealueena Sinkolla on laatu- ja ympäristöjärjestelmien 
hyödyntäminen ammattikorkeakoulujen toiminnan laadullisessa kehittämisessä sekä kestävän kehityksen 
integroiminen osaksi laadunhallintaa. Lisäksi hän osallistuu mm. koulutusorganisaatioiden ympäristöauditointien
toteuttamiseen. Viime vuosina Sinkko on osallistunut kansainvälisten kestävää kehitystä edistävien verkostojen
toimintaan. Hän toimii mm. Baltic Sea Sustainable Development -verkoston ohjausryhmän jäsenenä.

Sirpa Tani

FT Sirpa Tani on maantieteen ja ympäristökasvatuksen professori Helsingin yliopiston soveltavan
kasvatustieteen laitoksella. Opetustyönsä ohella hän ohjaa ympäristökasvatukseen ja kestävää kehitystä 
edistävään koulutukseen liittyviä väitöskirjatutkimuksia. Vuosina 2005–2007 hän johti tutkimusprojektia
Ympäristökasvatuksen avulla kohti kestävää kehitystä: monitieteinen tutkimus ympäristöarvoista,
aktiivisesta kansalaisuudesta ja monikulttuurisuudesta. Hän on osallistunut yleissivistävien ja ammatillisten
oppilaitosten, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön opettajille suunnatun ”Kestävä kehitys opetuksessa ja 
toimintakulttuurissa” -koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen vuonna 2007 sekä opettajankoulutuslaitosten
kestävän kehityksen kasvatuksen yhteistyöryhmän toimintaan. Viime vuosina hän on julkaissut useita artikkeleita
kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen yhteyksistä ja osallistunut aihepiiriin liittyviin kansainvälisiin
konferensseihin. Tanin oman kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti kestävän kehityksen sosiaaliset ja
kulttuuriset ulottuvuudet.

Anne Virtanen

FT Anne Virtanen työskentelee Laurea-ammattikorkeakoulussa kestävän kehityksen koulutus- sekä tutkimus- 
ja kehitystehtävissä. Hän on kestävän kehityksen koulutusohjelman opetussuunnitelmavastaava ja toimi 
ARENE:n käynnistämän projektin (v. 2005–2006) vastuuhenkilönä kestävän kehityksen koulutusohjelman
kompetenssien määrittämisessä. Virtanen on perehtynyt virtuaalisten oppimisympäristöjen käyttöön kestävää
kehitystä edistävässä koulutuksessa samoin kuin tutkivan ja kehittävän oppimisen pedagogiikkaan (LbD-
toimintamalli). Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen ohella hänen erityisosaamistaan ovat kestävä
yhdyskuntasuunnittelu ja ympäristöpolitiikka, joihin hän on perehtynyt kahdessa Suomen Akatemian 
rahoittamassa tutkimushankkeessa.

Anne Virtanen on koordinoinut vuosina 2005–2006 Itämeren kestävän kehityksen verkostoa (Baltic Sea
Sustainable Development Network). Vuodesta 2007 lähtien hän on ollut verkoston ohjausryhmän jäsen sekä 
toiminut muuten aktiivisesti verkostossa. Kansainvälistä yhteistyötä hän on tehnyt myös Baltic University 
Programmen puitteissa. Virtanen on johtanut vuosina 2006–2008 Innovative Solutions of Sustainable 
Development tutkimus- ja kehityshanketta, jossa on partnereita Itämeren alueen maista. Hän on osallistunut 
myös SUDENET -verkoston kestävän kehityksen kriteerien kehittämiseen ammattikorkeakoulusektorille sekä
kehittänyt korkeakoulujen kestävän kehityksen arvioimiseen ja mittaamiseen soveltuvia indikaattoreita.
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