
Kestävyyskasvatuksella 

kestävyysosaamista 

kaikille 

Helena Suomela

Kestävyyskasvatuksen asiantuntija

@Opetushallitus @hsuomela



Tavoite olla maailman ensimmäiseksi ilmastoneutraali 

mannner on aikamme suurin haaste ja mahdollisuus. 

Päättäväisiin toimiin on ryhdyttävä nyt. 

Agenda 2030 tavoite 

4.7 (SDG 4): 

varmistaa, 

että kaikki oppijat hankkivat

tarvittavat tiedot ja taidot 

edistää kestävää kehitystä. 

Tämä tavoite nähdään kriittisenä tavoitteena, josta 

riippuu 16 muun tavoitteen toteutuminen.
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Taustat kansalliselle hankkeelle

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan 

v. 2020 kestävän kehityksen linjauksessa 

todetaan:

”Opetus- ja kulttuuriministeriö kannustaa 

varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjiä 

kestävän kehityksen näkökulmien integrointiin 

kasvatukseen ja koulutukseen.”
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Lähde: sirene.fi



Taustaa kansalliselle hankkeelle

Kestävyyskasvatus vastaa monien kansainvälisten ja kansallisten ympäristö- ja koulutuspoliittisten 

linjausten, suunnitelmien ja ohjelmien vaatimuksiin:
• Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan v. 2020 kestävän kehityksen linjaus.

• UNESCOn kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen ESD-linjaukset (v. 2019).

• Suomen raportti Agenda2030-ohjelman toimeenpano (v. 2020).

• Kiertotalouden strateginen edistämisohjelma (v. 2021) (Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023).

• Energian käytön tehostamisvelvoite 2021-2030. 

• Marinin hallitusohjelma, mm. Suomen kestävän kasvun ohjelma  vuoteen 2035. 

• Osaamisen ennakointifoorumi (v.2019).

• Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma (KAISU), (päivitytty2021).

• Kansallinen biodiversiteettistrategia vuoteen 2030. (valmisteilla).

• Kestävän kehityksen tiekartta (2022).

• EU neuvoston suositus vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä edistävästä oppimisesta (2022).
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Tavoitteet

Vaikuttava kestävyyskasvatus edellyttää koko kasvatus- ja kouluyhteisön kutsumista mukaan. Tavoite on, että 

kehittämishankkeen avulla varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjät saavat kootummin ja 

yhtenäisemmin tukea työhönsä. Kestävyyskasvatushankkeen perustana ovat varhaiskasvatussuunnitelman, 

opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet. 

• Kehittämishankkeen tavoitteena on selvittää muun muassa miten opetuksen ja koulutuksen 

järjestäjiä tulisi tukea muutoksessa kohti kestävyyttä (perusteiden toimeenpanon tuki, 

esimerkiksi opetusmenetelmien ja materiaalien mahdolliset kehittämistarpeet sekä 

koulutukset). 

• Lisäksi selvitetään, minkälaista tukea tarvitaan, jotta koko toimintaympäristö (tilat, 

lähiympäristö, hankinnat ja kulutus, energia, liikkuminen, ruokapalvelut, jätteet), johtaminen ja 

toimintakulttuuri ovat osa kestävää kehitystä. 

• Hanke vahvistaa kestävyyskasvatuksen tietojen, taitojen ja toiminnan yhteen kokoamista, 

yhteistyötä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 
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Ilmastokasvatus

Globaalikasvatus

Kestävyyskasvatus

Biodiversiteettikasvatus

Tulevaisuuskasvatus

Kestävän kehityksen 

kasvatus

Ekososiaalinen 

sivistys

Kiertotalouskasvatus

Metsäkasvatus

Energiakasvatus

Kierrätyskasvatus



Termejä

• Uudistava eli transformatiivinen oppiminen 
viittaa oppimiseen, joka uudistaa 
perustavanlaatuisia käsityksiämme 
ihmisenä olemisesta ja suhteestamme 
ympäröivään todellisuuteen (O’Sullivan
ym. 2003).

• Ekologinen kestävyys biologisen 
monimuotoisuuden ja ekosysteemien 
toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen 
taloudellisen ja aineellisen toiminnan 
sopeuttaminen pitkällä aikavälillä luonnon 
kestokykyyn. Keskeistä on 
varovaisuusperiaatteen noudattaminen ja 
haittojen ennaltaehkäisy. 
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Opetussuunnitelmien perusteiden mukaan 

(2014):

Arvoperusta:

• ”Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Tämän 

ymmärtäminen on keskeistä ihmisenä kasvussa. Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän 

kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja 

ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen”. POPS2014

Opetussuunnitelman perusteet –> paikallinen opetussuunnitelma
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Lukion opetussuunnitelman mukaan (2019)
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Arvoperusta:

”Lukio-opetuksessa ymmärretään kestävän elämäntavan välttämättömyys sekä rakennetaan 

osaamisperustaa ympäristön ja kansalaisten hyvinvointia edistävälle taloudelle.”

”Opiskelija ymmärtää oman toimintansa ja globaalin vastuun merkityksen luonnonvarojen 

kestävässä käytössä, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. 

Lukio-opetus kannustaa vastuulliseen toimijuuteen sekä kansainväliseen yhteistyöhön ja 

maailmankansalaisuuteen YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n mukaisesti.”

”Opiskelija ymmärtää oman toimintansa ja globaalin vastuun merkityksen luonnonvarojen 

kestävässä käytössä, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden 

säilyttämisessä”. LOPS2019



• Neuvoston suositus ympäristökestävyyttä

koskevasta oppimisesta ja GreenComp

ovat osa EU:n strategisia toimia, joilla

halutaan vahvistaa ympäristökestävyyttä

koskevaa oppimista. 
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KESTÄVYYSOSAAMINEN

Kestävyys-
toiminta

Kestävyysarvojen 
ilmentäminen

Kestävien 
tulevaisuuksien 

visiointi

Kestävyyden 
monitahoisuuden 

hallinta

Kriittinen 
ajattelu

Systeeminen 
ajattelu

Ongelman 
rajaaminen

Yksilön 
aloitteellisuus

Tulevaisuus-
lukutaito

Yhteistyö

Kestävyyden 
arvostaminen

Oikeuden-
mukaisuuden 

tukeminen

Luonnon 
tärkeyden 

tunnustaminen



Yleistä GreenCompista

Osaamiskehys 

• tarjoaa yhteisen määritelmän siitä, mitä on 

kestävä kehitys ja mitä on 

kestävyysosaaminen.

• on tarkoitus toimia kansallisien ja paikallisien 

suunnitelmien ohjaavana tai täydentävänä 

dokumenttina. 

• keskittyy erityisesti ekologisen kestävyyden 

osaamiseen. 

• keskiössä on elinikäinen oppiminen.

• Kokonaisajatuksena on, että kaikki voivat osallistua 

kestävän tulevaisuuden rakentamiseen, pelkän 

reagoinnin sijaan. 

• Kasvattajien ja opettajien näkökulmasta ajatus on, 

että kaikki voivat olla kestävyyskasvattajia.

Osaamiskehyksessä korostuu 

• yksilöiden, ekosysteemien ja planeetan 

terveys sekä hyvinvointi.  

• ratkaisujen etsiminen yhdessä.

• Osaamisen kuvaukset liittyvät usein yksilön 

osaamiseen, mutta kantava teema on kuitenkin 

yhdessä toimiminen.

• GreenComp voi palvella laajasti erilaisia tarkoituksia, 

kuten 

• opetussuunnitelmien ja tutkinnon perusteiden 

kehittäminen; opettajankoulutusohjelmien 

suunnittelu;itsensä kehittäminen, eettinen 

keskustelu, politiikan kehittäminen, arviointityö, 

sertifiointi, seuranta ja vaikutusten arviointi.

• Osaamiskehyksen on tarkoitus olla elävä asiakirja!
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Toimiva määritelmä kestävyydelle ja 

kestävyysosaamiselle? 

Usein kestävyys ja kestävä kehitys termejä käytetään 

synonyymeina, vaikka ne tarkoittavat eri asioita.

• Kestävyys on pitkän aikavälin tavoite 

kestävämmäksi maailmaksi.

• Kestävä kehitys viittaa prosesseihin ja 

valintoihin saavuttaa tavoitteita kestävillä 

tavoilla.

Green Compin määritelmä kestävyydelle:

”Ihmistoiminnan priorisointi siten, että 

muiden eliöiden elinmahdollisuudet 

eivät kapene ja planetaariset rajat 

eivät ylity.”
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Sustainability 

means different 

things to different 

groups of people at 

different times

-Bianchi, G., 2020



Kasvatus ja koulutus

Kasvatuksessa ja koulutuksessa tarvitaan: 

• Kestävyyskasvatusta: pitkän aikavälin 

visio kestävämmästä maailmasta vaatii 

mm. vahvaa luonto-osaamista, 

arvokasvatusta, oppimisen taitoja sekä 

ymmärrystä siitä mitä tietää ja mitä ei 

tiedä. 

• Kestävän kehityksen opetusta ja 

oppimista: kestävien ratkaisujen 

oppimista sekä valintojen tekemistä ja 

vaatimista.  

Opiskelu on sitä että hankitaan uusia 

taitoja ja tietoja tiettyjen tehtävien 

suorittamiseksi, mutta se vaatii myös 

harjoittelua, joka on oppimisprosessi 

tiedon ja ajattelutavan syventämiseksi.

-> aktiivinen oppiminen

Tietojen ja taitojen lisäksi tarvitaan 

arvokasvatusta ja –opetusta. 
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• Osaamisalue: Kestävyysarvojen 

ilmentäminen

• Osaamiset: Kestävyysarvot

• Osaamisen kuvaukset TI,TA, AS

• Tiedot

• Taidot

• Asenteet
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GreenComp, kestävyyskasvatus  ja elinikäinen 

oppiminen

• Tietoisuuden lisäämiseen siitä kuinka tärkeää on 
oppia ekologisesta kestävyydestä.

• Opiskelumahdollisuuksien suunnitteluun kestävän 
kehityksen osaamisen kehittämiseksi

• Opiskelumahdollisuuksien arviointiin, siitä missä 
roolissa voi tukea oppijan kestävän kehityksen 
osaamista. 

• Keskeinen kysymys on mitä pedagogiikkaa käyttää 
ja miten oppimistulokset sisällytetään niihin? Entä 
mitä arvioidaan ja miten?

• GreenCompin käytössä tulee huomioida aina 
asiayhteys, koulutustaso, oppimisympäristö ja 
paikalliset olosuhteet. 
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Haasteita / tunnistettuja onnistumisen kohtia

GreenComp

➢ Arvokasvatus

➢ Systeemisyys ja kompleksisuuden 

hyväksyminen

➢ Ongelmien määrittely ja niiden rajaaminen

➢ Epävarmuuden sieto, resilienssi.

➢ Yhteisöllisyys -> aktiivinen kansalaisuus.
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Haasteita / tunnistettuja onnistumisen kohtia

➢ Asenteet ja tietoisuus (rehtorit, opettajat, 

kodit, oppilaat ja opiskelijat). Tämä näkyy 

siinä miten käyttäydytään ja toimitaan.

➢ Infran tulee tukea kestävää käyttäytymistä

➢ Johtaminen

➢ Sitoutuminen

➢ Yhteisöllisyys

➢ Priorisointi -> resurssit

19



Miten sinä voit olla kestävyyskasvattaja?

• Pohdi omaa (erityistä) luontosuhdettasi, 

arvojasi ja niiden toteutumista elämässäsi.

• Keskustele jonkun kanssa ja tunnista myös 

hankalat tunteet.

• Pohdi millaisen tulevaisuuden haluat 

tuleville sukupolville. 

• Pohdi miten haluat toisia kohdeltavan. 

Entä haluatko edistää kestävää elämäntapaa, 

lisätä ympärilläsi ympäristöherkkyyttä, -

myönteisyyttä ja –tuntemusta?

20Opetushallitus



➢ Voit olla viestinviejä uuden elämäntavan 
opettamiseen ja oppimiseen.

➢ Voit olla tuki hankalien ympäristötunteiden 
käsittelyyn.

➢ Voit hakeutua tiedon ja dialogin äärelle. 

➢ Voit olla esimerkki omassa elämässäsi.

➢ Voit olla aloitteen tekijä.

➢ Voit olla yhteistyöntekijä.

➢ Voit toimia yhteiskunnallisesti aktiivisesti.

➢ Voit viedä muita luontoon ja keskustella 
luonnonmerkityksestä ja opettaa lajeja. 

Vaikuttamisen piirisi voi olla pieni, keskisuuri tai 
suuri. 
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Miten sinä voit olla 

kestävyyskasvattaja?



• Älä välttele hankalia tunteita, opettele 

kohtaamana ne. Omia ja toisten.

• Harjoittele. 

• Opiskele. 

• Ole armollinen, etenkin itsellesi.

• Pyri empatiaan.

• Siedä epävarmuus.

• Älä jää yksin. 

• Mene luontoon. 
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Miten sinä voit olla 

kestävyyskasvattaja?



Kysy lisää!

Helena.suomela@oph.fi

@hsuomela

Kooste GreenCompista

syksyllä 2022
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