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Lyhyesti taustaa 

• Kestävä kehitys on laaja tavoite ja kattaa hyvän elämän, talouskasvun ja 
maapallon kantokyvyn rajoissa toimimisen

• Suomen Agenda2030 -maaraportti

• ”Suomen suurimmat haasteet liittyvät ilmastonmuutokseen, kulutus -ja 
tuotantotapoihin, luonnon monimuotoisuuteen sekä 
kehitysyhteistyörahoituksen tasoon”

• Julkisen hallinnon uudistamisen strategia

• 7 toimintalinjausta, joista yhtenä: Kannamme vastuumme ilmaston-
muutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta

• Opetus- ja kulttuuriministeriön kestävän kehityksen linjaus
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Miten kestävä kehitys ja ilmastovastuullisuus 
liittyvät OPH:n tehtäviin?
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normit

informaatiorahoitus

Valtionavustukset
mm. opetustoimen 
henkilöstö-
koulutukseen

Tutkinnon ja 
koulutusten 
perusteet

Muut määräykset

Webinaarit,
ohjeet,
oppaat ym.

VERKOSTOT YHTEISKEHITTÄMINENDIALOGISUUS



Kestävä kehitys ammatillisissa tutkinnoissa
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Arvoperusta 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Tutkinnoittain määrittyvät ammatilliset tutkinnon osat ja 
ammattitaitovaatimukset 

Valinnainen 
tutkinnon osa 

Ilmasto-
vastuullinen 

toiminta 

15 osp

Ammatillisten perustutkintojen yhteiset 
tutkinnon osat

Kestävän kehityksen 
edistäminen 1 osp

Valinnainen kestävän 
kehityksen / vastuullisen 

ammattilaisen osaamispolku 



Kestävä kehitys tutkintoon ”punaisena lankana”: 
esimerkkinä puutarha-alan perustutkinnon perusteet 
OPH-901-2020 

Tutkinnon pakolliset 
tutkinnon osat

Osaamisalan pakolliset 
tutkinnon osat

Valinnaiset tutkinnon 
osat
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Ymmärrys kestävästä kehityksestä

Luonnon monimuotoisuutta tukeva puutarhanhoito

Luonto pääomana, ekosysteemipalvelut

Ekotehokkaat ja hiilineutraalit toimintatavat

Kiertotalous puutarha-alalla

Resurssiviisaat ratkaisut

Viherkatot ilmastonmuutoksen hillinnässä

Vieraslajien torjunta



Valmistelussa yrittäjyyden ammattitutkinnon 
perusteet

• Kestävä kehitys integroitu entistä vahvemmin mukaan

• Esimerkkinä tutkinnon osa Yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen 
(luonnos)

• Ammattitaitovaatimus: Opiskelija rakentaa kestävän tulevaisuuden 
liiketoimintaa

- Kriteerit: Opiskelija 

- tunnistaa oman toimialansa ekologisen, eettisen ja sosiaalisen vastuullisuuden näkökohdat

- arvioi kestävän kehityksen tulevaisuuden näkymiä ja sen pohjalta asiakkaiden tarpeiden 
muutosta 

- tunnistaa omat vaikutusmahdollisuutensa yrittäjänä ilmastonmuutoksen, muiden 
ympäristökysymysten ja luonnonvarojen ylikulutuksen ehkäisemisessä 

- arvioi ja kehittää liikeideaansa kestävän tulevaisuuden rakentamisen näkökulmasta
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Ilmastovastuullinen toiminta -tutkinnon osa

• Valinnaisena niissä perustutkinnon perusteissa, jotka tulleet voimaan 1.1.2021 ja 
siitä eteenpäin

• Tulossa kaikkiin 1.8.2022; sisältöä hieman muokattu lausuntojen pohjalta

• Tutkinnon osa

• mahdollistaa osaamisen hankkimisen ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen 
kysymyksistä toimialalla

• antaa valmiuksia pohtia ilmastoratkaisuja sekä viestiä ja kannustaa muita 
ilmastovastuulliseen toimintaan

• antaa mahdollisuuden suuntautua esimerkiksi omien työtehtävien resurssitehokkuuteen, 
työyhteisön ilmastovastuulliseen toimintaan, tuotteen elinkaareen tai vaikkapa 
ilmastonmuutoksen sopeutumisen kysymyksiin
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Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset 
osaamistavoitteet: kestävän kehityksen sisältöjä
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Vastuullisuus viestinnässä
Osa-alue: Viestintä ja 

vuorovaikutus 
äidinkielellä 

Luonnon kiertokulku ja 
ympäristökysymykset

Osa-alue: Fysikaaliset ja 
kemialliset ilmiöt ja 
niiden soveltaminen  

Kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

Osa-alue: Yhteiskunnassa 
ja kansalaisena 

toimiminen

Kiertotalouden 
liiketoimintamahdollisuudet

Osa-alue: Yrittäjyys ja 
yrittäjämäinen toiminta

Kestävän kehityksen 
edistäminen

Osa-alue: Kestävän 
kehityksen edistäminen

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta
/#/fi/ammatillinen/7381023/tiedot

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7381023/tiedot


Kestävän kehityksen osaamisen kehittämisen 
kokonaisuus 
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Kestävän kehityksen 
substanssiosaaminen

Kestävän 
kehityksen 

yleinen 
osaaminen

Pedagogiset 
ratkaisut

Johtamis-
käytännöt

Arvot

Toiminta-
kulttuuri 

Oppimisympäristöt 

Opettajien ja ohjaajien osaaminen

Kokonaisvaltainen ymmärrys 

Systeemiajattelu 

Ongelmanratkaisu 

Globaali tarkastelu

sosiaalinen kestävyys
kulttuurinen kestävyys

ekologinen kestävyys

taloudellinen kestävyys
Tulevaisuusajattelu 

Eettinen osaaminen

Arvioijien osaaminen



Tulossa ensi viikolla kestävän tulevaisuuden 
verkkojulkaisu/sivusto/opas

• Sivustolla esitellään näkökulmia koulujen ja oppilaitosten 
toimintakulttuuriin, arkikäytäntöihin ja kestävän elämäntavan oppimiseen

• Sisältöä varhaiskasvatuksesta vapaaseen sivistystyöhön

• Tervetuloa julkistamistilaisuuteen 11.5.21 klo 15.00-16.30

• https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/kestava-tulevaisuus-
odottaa-opetushallituksen-kestavan-kehityksen-opas-julki-115
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https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/kestava-tulevaisuus-odottaa-opetushallituksen-kestavan-kehityksen-opas-julki-115


OPH:n sisäinen Agenda2030-työryhmä 
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varmistaa 
Opetushallituksen 
osallistumisen 
Agendan 
toimeenpanoon 
omalla toimialallaan

1 koordinoi kestävän 
kehityksen 
toteuttamista 
viraston omissa 
käytännöissä

2 osallistuu 
organisaation 
vastuullisuusraportoi
nnin valmisteluun

3



Kestävä kehitys – vastuullisuus – vaikuttavuus 
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Lähde: Sitra

Kestävyys

VaikuttavuusVastuullisuus

Mitä tavoittelemme?

Miten toimimme? Miten onnistumme?



Kiitos!

anne.liimatainen@oph.fi
ammatillinenkoulutus@oph.fi

mailto:anne.liimatainen@oph.fi
mailto:ammatillinenkoulutus@oph.fi

