
Kestävä tulevaisuus 
odottaa 
11.5.2021 klo 15-16.30

Tämä webinaari on osa Opetushallituksen "Kestävä 
kädenjälki" -webinaarisarjaa. Opetushallitus ottaa 
osaa YK:n kestävän kehityksen
toimintaohjelman Agenda 2030n 
mukaiseen keskusteluun mahdollistamalla eri 
koulutusasteiden ja eri toimijoiden osallistumisen 
kokoamalla Opetushallituksen eri 
yksiköissä toteutettavia
webinaareja saman teeman alle.

Tavoitteenamme on oppia yli sektorirajojen ja 
löytää uusia oivalluksia!



Tilaisuuden ohjelma

15.00–15:30 Tervetuloa – opetusneuvos Kati Mikkola, 
Opetushallitus

• Tilaisuuden avaus – pääjohtaja Samu Seitsalo, Opetushallitus

• Kestävä tulevaisuus -digijulkaisun taustaa ja tavoitteita – opetusneuvos 
Hanna Pohjonen ja opetusneuvos Anne Liimatainen, Opetushallitus

15:30–16:15 Maistiaisia digijulkaisun artikkeleista

• Lasten ja nuorten ajatuksia tulevaisuudesta – opetusneuvos Paula 
Mattila ja projektityöntekijä Anjuli Korhonen, Opetushallitus

• Kestävää oppilaitosta rakentamassa – FT Niina Mykrä, Suomen luonto-
ja ympäristökoulujen liitto

• Koulutuksen merkitys kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden 
saavuttamisessa – erityisasiantuntija Kati Anttalainen, OKM

16:15–16:30 Suunta kohti kestävää tulevaisuutta –
Keskustelua
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Kestävä tulevaisuus –digijulkaisun taustaa ja 
tavoitteita

20/05/2021 Opetushallitus 3



Kestävä tulevaisuus on tässä

Ilmastovastuu 
koulutuksessa –
vaikutusohjelma 
2019

Taustakartoitus:

- Olemassa olevat 
materiaalit

- Verkkokysely 
8/2020

Oppaan 
toimitustyö 2020-
2021
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Ilmastovastuu koulutuksessa –vaikutusohjelma 
2019

Yhdessä määritelty visio vuodelle 2025 on seuraava:

”Ilmastovastuu on oppimisen yhteisöjen 
toimintatapa ja kansalaistaito”

Ilmastovastuun oppimisen tavoitteet ovat, että

• Ilmastovastuun osaaminen on riittävää ja kattavaa

• Ilmastokasvatus ja -koulutus toteutuvat 
tietoperustaisesti, osallistavasti ja 
voimaannuttavasti

• Oppimisen yhteisöjen toimintakulttuurit tukevat 
ilmastovastuuta

• Ilmastovastuun hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja 
kehitetään, jaetaan ja levitetään aktiivisesti.
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Taustakartoitus:
verkkokysely 2020
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OSIO 1. SUUNNITTELU JA SEURANTA
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• Kestävää kehitystä edistävä toiminta näkyy useimmissa kouluissa

❑ oppijoiden osallisuutena

❑ opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmissa tai muissa vastaavissa

❑ keke-työryhmän toimintana.

• Motiivina tai muutosvoimana ylivoimaisesti

❑ yksittäisten opettajien innostus.

”Satunnaista, toiveen 
tasolla.”

”Kaupungin ohjelmat ja 
aikataulu.”



OSIO 2. TOIMINTAKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖT

Kestävyyden alueiden toteutuminen

1) Ekologinen kestävyys = melko hyvin

2) Taloudellinen kestävyys = melko hyvin

3) Sosiaalinen kestävyys = hyvin

4) Kulttuurinen kestävyys = melko hyvin
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Agenda 2030:n tavoitteet %

1. Ei köyhyyttä 0%

2. Ei nälkää 5,71%

3. Terveyttä ja hyvinvointia 57,14%

4. Hyvä koulutus 45,71%

5. Sukupuolten tasa-arvo 42,86%

6. Puhdas vesi ja sanitaatio 5,71%

7. Edullista ja puhdasta energiaa 5,71%

8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua 0%

9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja 2,86%

10. Eriarvoisuuden vähentämistä 31,43%

11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt 0%

12. Vastuullista kuluttamista 34,29%

13. Ilmastotekoja 17,14%

14. Vedenalainen elämä (vesiekosysteemien turvaaminen) 2,86%

15. Maanpäällinen elämä (maaekosysteemien turvaaminen) 0%

16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto 8,57%

17. Yhteistyö ja kumppanuus 31,43%

Periaatteet, joiden kautta kestävä kehitys 
toteutuu hyvin
• Hyvinvointi
• Vastuu ympäristöstä, suuntautuminen 

kestävään tulevaisuuteen
• Osallisuus, yhteisöllisyys ja demokraattinen 

toiminta sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus



OSIO 3. TOIMIJAT, OSALLISUUS JA VASTUUNJAKO
Vetovastuu on yleensä

• esimiehillä: rehtorit, päiväkodinjohtajat...

• keke-työryhmällä ja/tai 
ympäristövastaavalla

• BI/GE-opettajilla

• jokaisella työyhteisössä tai ei erityisesti 
kenelläkään.

Aktiivisia osallistujia ovat

• keke-tiimi ja oppilaiden keke-ryhmä, alan 
opiskelijat

• BI/GE-opettajat, aiheesta muuten 
innostuneet opettajat ja vanhemmat.

Osallisuus vahvistuu

• Kilpailut, tapahtumat, tempaukset ja juhlat

• Oppilaat, opiskelijat mukaan Keke-tiimeihin

• Kannustus, tiedottaminen ja ohjaus

• Työpajat, koulutukset, vierailut
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OSIO 4. YHTEISTYÖ
YHTEISTYÖTAHOJA Prosentti

Kuntatoimijat 75,86%

Kansainväliset toimijat 17,24%

Yritykset 27,59%

Järjestöt 58,62%

Verkostot ja työryhmät 41,38%

Muut koulut 44,83%

Korkeakoulut 17,24%

Taide- ja kulttuurilaitokset 34,48%

Opetushallitus 31,03%

Muu 17,24%
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65%
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44%
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Yhteiset kurssit, laajemmat
opintokokonaisuudet

Yksittäiset oppitunnit

Teemaviikot, MOK-jaksot

Hankintojen valmistelut, yhteistyö
(ruokahuolto, laitospalvelu)

Osallistuminen kunnan/kaupungin keke-
strategiseen suunnitteluun

Osallistuminen yksittäisiin teemapäiviin ja
tempauksiin

Kansainvälinen yhteistyö

Vierailut, työpajat, yrityskummit

Osallistuminen ulkopuolisiin kehittämis- ja
tutkimushankkeisiin

Vihreä lippu ja/tai Okka-säätiön kestävän
kehityksen sertifikaatti

Muu



OSIO 5. Opetus, kasvatus ja oppiaineet
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52%

48%
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Kyllä

Ei

Onko tietyillä aineilla/aloilla päävastuu?

Vastuuaineet/-alat
• BI/GE, luonto- ja 

ympäristöala
• Kotitalous, käsityö
• Kemia, prosessiteollisuus

”Jäänne 
käsityksestä, että 

keke vain 
ympäristön-

suojelua”

Keskinäinen yhteistyö

• MOK-viikot, yhteiset opetustuokiot

• Materiaalit

• Tietojen vaihto

• Yhteiset retket

”Toistaiseksi 
kuitenkin 
vähäistä.”

Suosituimmat kasvatuksen 
painotukset

• Ympäristökasvatus ~ 88 %

• Luontokasvatus ~ 56 %

• Ilmastokasvatus ~ 41 %



Toiveita:
• Käsitteiden avaamista

• Kestävän kehityksen avaamista laajemmin

• Pohjatietoa ja perusteluita

• Yhteistyöhaluttomien motivointikeinoja, 
keinoja havahduttaa oppijoita

• Ideoita innostamiseen

• Velvoittavuus priorisointi

• Huomioitavia, muistettavia asioita

• Konkreettisia, selkeitä ohjeita              
huomioiden koulutusasteet

• Käytännön neuvoja, tapauskertomuksia

• Tiekarttoja, seurantalomakkeita

• Malleja vastuunajosta ja tiedottamisesta

• Suosituksia kierrätykseen, materiaalivalintoihin 
ym.

• Valmiita arviointilomakkeita, malleja, tunti- ja 
tehtävärunkoja, ideoita, koulutusta

• Aineistoja, vinkkilistoja, vinkkejä tahoista

• Ajankohtaisia hankkeita, tapahtumia

• Koontia oppiaineiden ym. risteävistä sisällöitä, 
miten tukee arviointia
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”Suunnattava 
koko henkilö-

kunnalle.”

”Sitouttamisen ja 
perustelun 
haasteet.”

”Kielenkäyttö 
pois 

asiantuntija–
jargonista.”

”Miten osaksi 
perustyötä?”



Toimituskunta:

Hanna Pohjonen, Anjuli Korhonen sekä Anne Liimatainen, Kati Mikkola, 
Santeri Suvanto. Kustannussopimuksissa apuna Susanna Björkell.

Kuvitus: 
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Challenges encountered

Finland’s biggest challenges in 
the SDG implementation are 
related to the need for
changes in consumption and 
production patterns, climate 
action, and the conservation 
of biodiversity. Finland has 
not been able to restore its 
ODA to the level preceding 
the cuts in 2016. (s. 9)
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https://yle.fi/uutiset/3-11139608, luettu 16.1.2021

https://yle.fi/uutiset/3-11139608


Kestävää kehitystä edistävä koulutus on erottamaton osa 
laadukasta koulutusta ja mahdollistaa kaikkien muiden kestävän 
kehityksen tavoitteiden toteutumisen  

Agenda4.7

”Varmistaa vuoteen 2030 mennessä, 
että kaikki oppijat saavat kestävän 
kehityksen edistämiseen tarvittavat 
tiedot ja taidot esimerkiksi kestävää 
kehitystä ja kestäviä elämäntapoja, 
ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-
arvoa, rauhan ja väkivallattomuuden 
kulttuurin edistämistä, 
maailmankansalaisuutta, kulttuurien 
monimuotoisuuden sekä kulttuurin 
osuutta kestävässä kehityksessä 
arvostavan koulutuksen kautta”.
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https://blog.kumu.io/a-toolkit-for-mapping-relationships-among-the-sustainable-development-goals-sdgs-a21b76d4dda0

https://blog.kumu.io/a-toolkit-for-mapping-relationships-among-the-sustainable-development-goals-sdgs-a21b76d4dda0


20/05/2021 Opetushallitus 16

Koulut ja oppilaitokset 
kasvattajina ja 

yhteisönsä 
suunnannäyttäjinä



Suunta kohti kestävää tulevaisuutta
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Koulutuksen 
ja kasvatuksen kestävä kädenjälki
-
Näkökulmia ja ajankohtaisia katsauksia 
Agenda2030 tavoitteisiin
Opetushallituksen toimialalla.

Kestävä tulevaisuus 
–oppaan hyviä 
vinkkejä ja 
esimerkkejä luvassa 
lokakuussa

Eri verkostoissa 
tapahtuva yhteistyö

Opetushallituksen 
”Kestävän kehityksen” 

-työryhmä

Perustetyössä ja 
toimeenpanontuessa 
kestävyyden teemat

Toivomme 
dialogia

”vihreät” KV-
ohjelmat, 
hankkeet

Kestävä tulevaisuus 
–oppaan 

kehittäminen
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Lämmin kiitos kaikille 

artikkeleiden kirjoittajille ja

Työn innoittajille!


