
Verkkotilaisuuden 2.6.2020 ohjelma:

• Klo 13:00 Tervetuloa ja ILO-hankkeen tilannekatsaus

• Päivitetty aikataulu ja tavoitteet (Hannele Savioja)

• Ilmasto-osaamisen kartat, 7 teemaa (Jenna Nieminen) 

• Klo 13.30  - 14.30 Alustukset: 

suunnittelupäällikkö Erkka Laininen, Okka-säätiö

tutkijatohtori, koordinaattori Laura Riuttanen, Helsingin yliopisto

• Klo 14.30 Kyselyn II aikataulu, sisältö ja tavoitteet (Hannele Savioja)

• MentiMeter-äänestystulokset
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Tilannekatsaus
ILO-hankkeeseen

Hannele Savioja
Opetusneuvos, VTL
ILO-tiimi
Opetushallitus, Tieto, Ennakointi



Taustaa hankkeesta
• ILO-hanke on OKM:n asettaman Osaamisen ennakointifoorumin (Oef) toimintaa

• Oef muodostuu yhdeksästä ennakointiryhmästä

• Oef:n nelivuotisen toimikauden (2017–2020) lopuksi järjestetään yksi 
teemahanke, aiheena ilmastonmuutos

• Teemahankkeen aihe tarkentui ilmasto-osaamiseen (ILO) ja koulutukseen

• ILO-hankkeessa mukana on Oef-jäsenistöä noin 60 henkilö ja 
ilmastonmuutoksen eri alojen asiantuntijoita kutsuttiin hankkeeseen noin 40 
henkilöä

• Jäsenistölle suunnatun ennakkokyselyn perusteella valikoitui mukaan kahdeksan 
teemaa, joiden mukaan hanketta suunniteltiin
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ILO-hankkeen tilanne 23.3.2020 jälkeen

• Verkkotapaaminen 23.3.2020

• Osaamiskarttojen täydentämistä jatkettiin Teams-työalustalla 30.4. asti

• ILO-tiimissä päivitettiin huhtikuussa hankkeen aikatauluja ja suunnitelmaa, 
tiedotus osallistujille

• Toukokuussa ILO-tiimissä osaamiskarttojen työstämistä

• Poikkeusajan vuoksi emme voi järjestää työpajoja, korvataan verkkotilaisuuksina

• Kyselyiden vastaamisen ja aineistojen täydentämisen merkitys kasvaa hankkeen 
onnistumiselle

• Palvelut ja hallinto -teemasta ei riittävästi aineksia omaksi osaamiskartakseen, 
mutta tähän asti saatuja aineksia hyödynnetty muuhun teemaan
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ILO-ilmasto-osaaminen -teemahanke: Ennakointiprosessi

Esikysely Kysely I
Ilmastonmuutos 

ja osaaminen

Verkko-
tapaaminen

23.3.2020                        
Kyselyn I 

tulokset ja 
hankkeen 

jatko

Kysely I 
täydennys

Teams

Huhtikuu

Kysely II 

26.5.-12.6.   

Koulutus

Hankeinfo

Koulutus  
2.6. Verkko-
tapaaminen

Hanke- ja 
tulosinfo 

27.8. 
Verkko-

tapaaminen

Syys-lokakuu: 
tulosten 

visualisointi ja 
tulosten viestintä

24.4.-15.5. osaamiskarttojen valmistelu
- muutosilmiöt
- täydennykset

11.-22.5. kysely II valmistelu

Elokuu: Kyselyn tulokset 
Oef:n ennakointiryhmiin

Ilmastoahdistus
ILO-teematiimi kokoaa materiaalia ilmastoahdistuksesta
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Kyselyn II aikataulu ja tavoitteet

• Aikataulu: kysely avoinna 12.6.2020 asti

• Aiheena ilmasto-osaaminen ja koulutus

• Kyselylinkit tulleet sähköpostilla (viesti 26.5.2020)

• 7 teemaa -> vastata voi useisiin teemoihin

• Lomakkeeseen voi palata, tallentaa vastauksen -> linkki omaan sähköpostiin

• Jokaisessa teemassa on neljä muutosteemaa ja yksi koottujen osaamisten 
kysymysosio 
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Kyselyn II rakenne

• Kyselyssä kaikissa teemoissa yhteisiä muutosaiheita ovat Osaaminen ja koulutus 
(6.) ja ilmastonmuutokseen ja sen kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen liittyvät 
muutokset (7.)

• Lomakkeessa on valittu lisäksi kunkin teeman osaamiskartasta kaksi 
muutosaihetta, jotka ovat osaamisten määrän ja sisällön perusteella arvioitu 
teemalle keskeisiksi

• Kokoava ja hankkeen kannalta keskeinen kysymys lomakkeella on:                    
”Millaisia käytännön toimia ja osaamista tarvitaan ilmastonmuutoksen hillintään 
ja sopeutumiseen seuraavissa teemoissa?”

• Yksilöidyt vastaukset, tarkentavat esimerkit, sisällön kuvaus  -> käyttökelpoisia ja 
toivottuja tietoja koulutuksen kehittämistyössä esimerkiksi tutkintojen 
perusteiden kehittämisessä
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Tilaisuuden 
äänestysvastaukset

Kiitos alustajille ja 
verkkotapaamiseen 
osallistumisesta! 


