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Tavoitteena kestävä 
kehitys

”Erasmus+ -ohjelma on EU:n keskeinen
väline ilmastonmuutosta ja kestävää
kehitystä koskevien tietojen, 
taitojen ja asenteiden luomisessa”
-Euroopan parlamentti 

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_19_6691


Miten edistetään?

1) Liikkuvuusjakson ja hankeorganisaation hiilijalanjäljen 
pienentäminen

2) Kaikissa hankkeissa ympäristötietoisuuden lisääminen 
ja sitoutuminen kestävään kehitykseen

3) Ympäristövastuullisuuden valitseminen hankkeen tai 
liikkuvuuden pääteemaksi



1) Hiilijalanjäljen pienentäminen
- pitkällä tähtäimellä hiilineutraalius

▪ Virtuaalinen vs fyysinen liikkuvuus 
- tietoinen valinta

▪ Mahdollisimman vähäpäästöinen matkustaminen
- lisätukea saatavilla

▪ Muut valinnat, kuten 
- ruokailu
- majoittuminen
- tapahtumien järjestäminen
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2) Ympäristötietoisuus 
ja sitoutuminen kestävään kehitykseen

Mahdollisuus kyseenalaistaa totuttuja toimintatapoja ja 
kokeilla uusia rohkeasti 
- ole muutoksentekijä

▪ Tutustu muiden kokemuksiin, oppaisiin ja tutkimuksiin
▪ Keskustele vaihtoehdoista
▪ Osallistu koulutuksiin
▪ Verkostoidu 

> Tee tietoisia valintoja
> Jaa kokemuksiasi

Tuetaan toisiamme matkalla kohti kestävää tulevaisuutta!



3) Ympäristökestävyys pääteemana
- aihetta voi lähestyä monesta näkökulmasta

▪ ympäristö- ja ilmastokysymyksiin liittyvä tieto ja osaaminen
▪ ympäristövastuulliset kulutustottumukset ja elintavat
▪ menetelmät ja käytännön sovellukset ympäristöteemaisten   

aiheiden käsittelyyn
▪ kulttuurin rooli ympäristökasvatuksessa
▪ kestävän kehityksen suunnitelmien laatiminen 
▪ kestävää maataloutta ja luonnonvarojen hoitoa koskevan 

osaamisen ja opetusmenetelmien kehittäminen
▪ ympäristöasioita tukevan strategisen toiminnan rakentaminen
▪ ympäristöaiheisten temaattisten verkostojen ja kumppanuuksien 

rakentaminen



• Virtuaalisuus/digitaalisuus

• Kestävämmät matkustustavat

• Ympäristötietoisuuden lisääminen

• Muut ympäristövastuulliset toimet

Ympäristövastuullisuus akkreditointihakemuksissa 
KA120-VET vuonna 2020



Virtuaalisuus/digitaalisuus

• Virtuaalisten kokousten ja tapaamisten suosiminen 

• Virtuaaliset yhteistyömuodot ja liikkuvuudet

• Valmennus ja perehdyttäminen virtuaalisesti

• Kotikansainvälisyys

• Dokumenttien ja oppimisympäristöjen sähköistäminen 
paperin säästämiseksi



Kestävämmät matkustustavat

• Ilmastoystävällisempien valintojen suosiminen 
• matkustus junalla ja muilla julkisen liikenteen muodoilla maata pitkin

• kimppakyydit

• Lennettäessä suorien lentojen suosiminen

• Lähialueiden (Pohjoismaat, Baltia, Venäjä) suosiminen 
liikkuvuuskohdemaina

• Ilmastokompensointi



Ympäristötietoisuuden lisääminen

• Kestävän kehityksen opetus osana tutkintoa

• Varmistetaan tiedot, taidot ja valmiudet toimia 
ympäristövastuullisesti

• Painotetaan opiskelijoiden omien valintojen tärkeyttä

• Osallistetaan opiskelijoita pohtimaan ja havainnoimaan 
kestävän kehityksen käytäntöjä

• Ympäristötietoisuuden vaihto lähtevien ja tulevien 
opiskelijoiden keskuudessa



Muut ympäristövastuulliset toimet 
ammatillisissa oppilaitoksissa

• Erilaiset ohjelmat, strategiat, kriteeristöt ja tavoitteet 
kestävän kehityksen edistämiseksi organisaatioissa

• Kestävien kulutusvalintojen tekeminen sekä niiden 
tarkkailu ja seuranta

• Partnerien valinta strategisesti huomioimalla 
panostukset ja intressit ympäristövastuullisuuteen 


