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Ajankohtaista Aalto-yliopistossa ja Helsingin 
yliopistossa 

● Kestävyyden integrointi opetussuunnitelmiin

● Kestävyys yliopistopedagogiikan opinnoissa (esim. Aallon pedagoginen 
kurssi Sustainability in teaching) ja henkilöstökoulutus

● Kestävyyttä tukevien opintojaksojen rakentaminen (esim. HY:n 
Kestävyyskurssi)

● Kestävyyden integrointi koulutusohjelmien kursseihin (yhteissuunnittelu ja 
yhteisopettajuus) 



Toimijuus kestävyyden edistämiseksi 

Toimijuus: Henkilökohtainen kokemus siitä, missä määrin yksilöllä 
on mahdollisuus osallistua ja aktiivisesti vaikuttaa 
toimintaympäristössään.

● Keskeistä yksilön kokemus ja yhteisesti jaettu toimijuus
● Toimijuuden tukeminen eri tasoilla: opettajan/kouluttajan 

oma toimijuus sekä toiminnan kohteiden toimijuus 

Strateginen ajattelu ja toimijuus (strategic thinking/action; 
action competence):

● Kestävyyttä tukevien kokeilujen, interventioiden, siirtymien ja 
muutoksen suunnittelu ja toteutus

● Kestävyysmurrokseen vaadittavia vipuvarsia: hallinto ja 
talous, tiede ja teknologia sekä yksilöiden ja yhteisöjen 
toiminta (YK 2019)

Bianchi ym. (2022); Brundiers ym. (2020); Eteläpelto ym. (2013); 
Lozano ym. (2017); Wiek ym. (2011);  JRC Science For Policy Report 
(EUR 30955 EN); Toom ym. (2021)
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Miten toimijuutta kestävyyden edistämiseksi tuetaan?

Education 2030 Framework by OECD. Redrawn from Auld & Morris 
2019. 

Taito tai kompetenssi Esimerkkejä osaamistavoitteista Esimerkkejä opetusmenetelmistä

Strateginen ajattelu ja toimijuus  

- Kestävyyttä tukevien kokeilujen, 
interventioiden, siirtymien tai 
muutoksen suunnittelu ja toteutus.

- Osaa suunnitella, arvioida ja toteuttaa 
kestävyyttä tukevia interventioita, siirtymiä 
ja muutoksia.

- Osaa soveltaa erilaisia projektinhallintaan 
liittyviä menetelmiä sekä suunnitella, 
toteuttaa ja johtaa projektityöskentelyä.

- Osaa työskennellä erilaisten sidosryhmien 
kanssa. 

- Haasteperustainen oppiminen

- Projektioppiminen

- Ongelmalähtöinen oppiminen

- Yhteistoiminnallinen 
oppiminen

- Tieteidenvälinen ryhmäopetus

- Osallistava toimintatutkimus 

Brundiers ym. (2020); Lozano ym. (2017); Wiek ym. 2011 (2016)



Edellytyksiä kestävyyden edistämiselle –
oppeja Aallosta ja Helsingin yliopistosta

● “Alhaalta ylös” Asiantuntemuksen kasvattaminen jo ennen virallisten 
rakenteiden syntymistä, vaikuttamisen paikkojen havaitseminen omasta 
näkökulmasta käsin. 

● “Ylhäältä alas” Johdon tuki (kestävyys strategisena tavoitteena), resurssit, 
mandaatti toimia 

● Muuttuneet asenteet: Opiskelijat, opettajat ja sidosryhmät kokevat kestävyyden 
edistämisen merkitykselliseksi. Koulutus nähdään vipuvartena 
kestävyysmurrokseen. 

● Osaamisen näkökulma: Avaintoimijoiden syvä kestävyysosaaminen, muiden 
osaamisen kehittymisen tukeminen 



OMA SISÄINEN MAAILMA

● ARVOT: Oman arvopohjan tunnistaminen, toimiminen 
omista arvoista poikkeavien näkemysten kanssa ja niitä 
kunnioittaen

● TIETOISUUS ITSESTÄ JA OMISTA ROOLEISTA: 
Epävarmuuden, ristiriitojen ja tunteiden sietokyky & hallinta

● TIETO KESTÄVYYDESTÄ: Kaikkea ei tarvitse ennalta tietää 
ja osata: “ollaan kaikki uuden äärellä”

Kestävyysosaaminen organisaatiotason työssä: Opit HY & Aalto

YHTEISTYÖ

TOIMINTA
Rohkeus toimia, kyky kokeilla uutta omissa 

vaikuttamisen paikoissa

ARVOT;
TIETOISUUS 

ITSESTÄ;
TIETO

TULEVAISUUS-
AJATTELU

SYSTEEMISYYS STRATEGISUUS

ITSESTÄ LOITOMMAS
● TULEVAISUUSAJATTELU: Ideaalitilanteen tunnistaminen: 

mikä olisi oman työn haluttu lopputulema?
● SYSTEEMINEN AJATTELU: Koulutusorganisaation 

toimintatapojen ja toimijoiden tarpeiden ymmärtäminen 
● STRATEGISUUS: Vaikutusten paikkojen tunnistaminen
● YHTEISTYÖ: Viestin mukauttaminen, dialogisuus, 

kuunteleminen, tiedon ja ymmärryksen yhdessä luominen 



Opettajien toimijuuden tukeminen: Opit HY & Aalto

1. Opettajan oman lähtökohdan huomioon ottaminen
○ Mitkä ovat omat toimintamahdollisuuteni?
○ Millaiset kestävyyssisällöt ovat merkityksellisiä minulle opetustyössäni? 
○ Miten voisin tuoda kestävyyden osaksi opetusta käytännössä?

2. Opettajayhteisön yhteinen keskustelu ja vertaistuki 
○ Oppilaitoksen opetussuunnitelmatyö yhteisen ymmärryksen rakentajana
○ Opettajien välisen keskustelun ja yhteistyön tukeminen

3. Kokeilut ja kokeiluista oppiminen
○ Yhteisopettajuus opettajien tukemisen keinona
○ Tuki ja rohkaisu muutosten tekemiseen 



Työpajan ohjeet

1. Valitse yksi tai useampi seuraavista ja kirjoita vastauksia post-it -lapuille 
(n. 5 min):

a. Minkälainen on oma toimintasäteeni / tämän hetkinen toimijuuden tunteeni?
b. Miten voin vahvistaa ja kehittää omaa toimijuuttani?
c. Miten voisin vahvistaa muiden toimijuutta (ja keiden toimijuutta kannattaisi 

tukea)?

2. Sijoitetaan laput posterille, Keskustelu (n. 10 min)
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