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AGENDA

Johdanto
Miten kestävyysosaamista voidaan vahvistaa opetussuunnitelmatyössä? (15min)

Lyhyt kysely kestävyysosaamisesta (10 min)
Esimerkkejä tavoista jäsentää kestävyyttä (5 min)

Kestävyyskurssin yhteinen 3op osio ja tieteenalakohtainen 2op osio (15 min)
Video: Prof. Lozano: How to embed sustainability into our university teaching? (10 min)
Ryhmäkeskustelu: Miten "KEKE-polkua" voisi hahmottaa koulutusohjelmissa? Jaetaan

hyviä käytäntöjä (30 min)
Esimerkkejä työkaluista (5 min)
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Mittaukset alkavat (1958)

NASA varoittaa (1988)
IPCC varoittaa (1990)

COP1 kokous (1995)
Kioton sopimus(1997)

COP15 
kokous  
(2009)

Pariisin sopimus (2015)

COP26 
kokous 
(2021)

Hiilidioksidin pitoisuus ilmakehässä vuosina 1960-2021

“Clearly, we have failed in delivery.” “It’s not
an environmental issue, it’s a massive
societal challenge.”
Ilmastotutkija Johan Rockström. Nature, 
25.10.2021

https://www.nature.com/immersive/d41586-021-02815-w/index.html



KESTÄVYYS JA VASTUULLISUUS 
OPETUSSUUNNITELMATYÖSSÄ

• HY:n strategia ja toimeenpanosuunnitelma 2021–2030:  
• ”Kestävyys teemana on sisällytetty läpikäyvästi koulutustarjontaan. Olemme kansainvälisesti tunnettu ja 

houkutteleva monialainen kestävyystutkimuksen ja -opetuksen keskittymä”
• "Varmistamme, että kestävän kehityksen tavoitteet löytyvät soveltuvin osin kaikkien koulutusohjelmien 

tavoitteista ja sisällöistä. Tarjoamme tutkijoillemme ja jatko-opiskelijoillemme mahdollisuuksia tarkastella omaa 
tutkimustaan kestävyyden näkökulmasta. Vahvistamme kaikkien alojen tohtorikoulutettavien osaamista 
kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemisessa.”

• Kauden 2023-2026 opetussuunnitelmien suunnittelu on käynnistymässä ja monissa koulutusohjelmissa jo 
käynnistynytkin.

• Strategiaan perustuvat suunnittelukauden painopisteet tulevalla ops-kaudella ovat: Kestävyys ja vastuullisuus, 
Tutkimuksen ja opetuksen yhteyden vahvistaminen, Sujuvan opintojen etenemisen mahdollistaminen, 
Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen, Jatkuva oppiminen.

• OPS-työn ohjeet ja tukimateriaali on julkaistu Flammassa: https://flamma.helsinki.fi/fi/group/opetuksen-
tuki/opetussuunnitelma

• Miten kestävyysosaaminen tulisi huomioida opetussuunnitelmissa?

Kestävyysosaaminen Helsingin yliopistossa

https://flamma.helsinki.fi/fi/group/opetuksen-tuki/opetussuunnitelma


• Ohjeet koulutusohjelmille 
kestävyysosaamisen integrointiin 
opetussuunnitelmiin valmistuivat 
HYPE:n ja HELSUS:in yhteistyössä 
kommenttikierroksen jälkeen.

• OPS:in tiedoissa oma osio kestävyysosaamisen 
kuvaamiseen.

• Tieteenalakohtaisia tietoja- ja taitoja sekä
geneerisiä asiantuntijataitoja vahvistetaan
kestävyysosaamisella.

• Miten näitä vahvistetaan?

AKATEEMINEN
ASIANTUNTIJUUS
VAHVISTUU KESTÄVYYS-
TIEDOILLA JA -TAIDOILLA

Kestävyysosaaminen Helsingin yliopistossa



Koulutusohjelmat tunnistavat ja sanoittavat, mikä on keskeistä kestävyysosaamista
tieteenalan asiantuntijuuden tukemisen kannalta. Osaamistavoitteet kestävyys- ja 
vastuullisuusosaamisen osalta kirjataan koulutusohjelmatasolla:

• 1.) Koulutusohjelmat määrittelevät, mitkä tiedot, taidot, arvot ja asenteet ovat keskeisiä
tieteenalakohtaisen kestävyysosaamisen kannalta.

• 2.) Koulutusohjelmat tunnistavat, a) mitkä YK:n (2015) kestävän kehityksen tavoitteet
ovat keskeisiä koulutusohjelman kannalta ja varmistavat että ne 
löytyvät soveltuvin osin tutkinnon tavoitteista.

• tai b) miten tutkinnon tavoitteet tukevat kestävyysmurrosta (ks. YK 2019, 
Kestävyyspaneeli 2020)

• tai c) miten tutkinnon tavoitteet tukevat tieteenalan piirissä käytettyä jäsennystä 
kestävyydestä.

1. TIETEENALAKOHTAISEN
KESTÄVYYSOSAAMISEN VAHVISTAMINEN

Kestävyysosaaminen Helsingin yliopistossa



• Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus kehittyä oman tieteenalansa kestävyysosaajaksi. 
Yliopisto ja koulutusohjelmat varmistavat, että jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus opiskella
perustiedot kestävyydestä, keskeisimpinä tiedot kestävyysmurroksesta, ilmastonmuutoksesta ja 
luontokadosta. Vuoden 2023 alussa merkittävä osa perustutkinto-opiskelijoista on suorittanut
Kestävyyskurssin (SUST-001, 3 op).

• Koulutusohjelmat kuvaavat, miten opetussuunnitelmaan on sisällytetty kestävyysasiantuntijuuden
kehittymistä tukevia opintoja.

• Kandiohjelma: Opetussuunnitelmaan voidaan sisällyttää Kestävyyskurssi (SUST-001, 3 op) 
tieteenalaopintoina tai yleisopintoina. Opetussuunnitelmaan voidaan sisällyttää myös
koulutusohjelmien kehittämä 5 op laajuinen opintojakso, johon sisältyy SUST-001 osaaminen (3 
op) sekä 2op laajuinen tieteenalakohtainen osio. Em. opintojakson suorittaminen voi olla 
opetussuunnitelmassa pakollista tai valinnaista.

• Maisteriohjelma: Suositellaan, että tutkinto mahdollistaa Kestävyyskurssin (SUST-001, 3 op) 
suorittamisen.

• Tohtoriohjelma: Suositellaan, että tutkintoon sisällytetään kestävyysosaamista.

2. KESTÄVYYSASIANTUNTIJAKSI OPPIMINEN
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• Koulutusohjelmat
kuvaavat, miten tutkinto
tukee geneeristen
asiantuntijataitojen
oppimista, joihin on 
sisällytetty
kestävyystaidot.

• Koulutusohjelmat
määrittelevät osana OPS-
työtä, miten geneeriset
asiantuntijataidot näkyvät
osaamistavoitteissa, 
opetusmenetelmissä ja 
osaamisen arvioinnissa
sekä kehittävät opetusta
kestävyystaitojen
vahvistamiseksi osana
geneerisiä
asiantuntijataitoja.

3. KESTÄVYYSTAITOJEN VAHVISTAMINEN
OSANA GENEERISIÄ ASIANTUNTIJATAITOJA

Kestävyysosaaminen Helsingin yliopistossa
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UUDET KANDI- JA MAISTERITAULUKOT 
ESIMERKKIDIOINA



• Helsingin yliopiston opetussuunnitelmatyön ohjeissa yhtenä painotusalueena on 
kestävyys ja vastuullisuus, jotka tuodaan kaikkien 
koulutusohjelmien opetussuunnitelmiin tieteenalakohtaisia ja geneerisiä taitoja 
vahvistaen.

• Kaikki koulutusohjelmat kuvaavat opetussuunnitelmissaan:
1. , mikä on keskeistä kestävyysosaamista tieteenalan asiantuntijuuden tukemisen kannalta.
2. , miten opetussuunnitelmaan on sisällytetty kestävyysasiantuntijuuden kehittymistä tukevia

opintoja, kuten Kestävyyskurssi SUST-001 (3 op) sekä tieteenalakohtainen jatko (2 op).
3. , miten tutkinto tukee geneeristen asiantuntijataitojen oppimista, 

joihin on sisällytetty kestävyystaidot.
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KESTÄVYYSOSAAMINEN OPS-TYÖSSÄ 
PÄHKINÄNKUORESSA

Kestävyysosaaminen Helsingin yliopistossa



LYHYT KYSELY 
KESTÄVYYSOSAAMISESTA

• Mitä mieltä olet seuraavista kestävyysosaamiseen liittyvistä 
väittämistä omassa koulutusohjelmassasi tai yksikössäsi? Voit 
vastata seuraavasta linkistä: https://www.menti.com/7zjyvx9e2e
• Kestävyysosaaminen on minusta henkilökohtaisesti tärkeää.
• Kestävyysosaaminen on ympäröivän yhteiskunnan kannalta tärkeää.
• Kestävyysosaaminen on tieteenalallamme ammatillisesti tärkeää.
• Koulutusohjelmassamme on jo nyt kestävyysasiantuntijuuden kehittymistä tukevia 

opintoja.
• Suunnittelemme Kestävyyskurssin (SUST-001, 3op) sisällyttämistä 

opetussuunnitelmaan (pakollisena tai valinnaisena opintojaksona).
• Suunnittelemme Kestävyyskurssiin 2 op laajuista tieteenalakohtaista osiota.
• Kestävyystietoja ja -taitoja sisältyy tulevaisuudessa opetussuunnitelmaamme läpi 

tutkinnon.

https://www.menti.com/7zjyvx9e2e


LYHYT KYSELY KESTÄVYYSOSAAMISESTA: 
VASTAUKSET

• Työpajan osallistujien vastaukset: 
https://www.mentimeter.com/s/d8f1ab47403794c178cb616aa4ab819e/e36eefd37983

• Kevään 2020 opiskelijakyselyssä kestävyyteen liittyvät opinnot koettiin ammatillisesti, 
yhteiskunnan kannalta ja henkilökohtaisesti tärkeinä.  

n. 75 %
yli 90 %

yli 80 %

Kysely: Helsingin yliopiston opiskelijoiden käsitykset kestävyysopetuksen 
tieto- ja taitosisällöistä sekä kestävyyteen liittyvät asenteet, Kevät 2020

https://www.mentimeter.com/s/d8f1ab47403794c178cb616aa4ab819e/e36eefd37983
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ESIMERKKEJÄ TAVOISTA JÄSENTÄÄ 
KESTÄVYYTTÄ

”Tavoitteena ei ole ainoastaan edistää kehitystä, joka tapahtuu 
planetaarisissa rajoissa ja turvaa tasa-arvoisen hyvinvoinnin eri 
sukupolvien sisällä ja välillä, vaan keskeinen kysymys on se, 
miten saadaan aikaan syvällinen, yhteiskunnan eri osa-alueita 
koskeva, ihmisten arvoihin ja elämäntapoihin ulottuva muutos 
kohti kestävyyttä.” (Soini 2017)



YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDGt) Rockströmin ja Sukhdevin 
(Stockholm Resilience Centre 2016) jäsentämänä. Ekologinen kestävyys on perusta, jolle globaali kestävyys rakentuu.



Entry points of transformation towards a more sustainable society, identified by the United Nations, Independent 
Group of Scientists appointed by the Secretary-General (2019). Global Sustainable Development Report 2019: 
The Future is Now – Science for Achieving Sustainable Development, United Nations, New York. 
https://sustainabledevelopment.un.org/gsdr2019

YK:n (2019) 
mukaan 
kestävyysmurros 
voidaan toteuttaa 
muuttamalla 
samanaikaisesti 
kuutta järjestelmää:

Kestävä ja 
oikeudenmukainen 
talous, ruoka ja 
ravinto, energia, 
kaupunkiseudut, 
luonnon-
järjestelmien 
turvaaminen, 
hyvinvointi ja 
mahdollisuudet



KESTÄVYYSKURSSI / SUSTAINABILITY COURSE / 
HÅLLBARHETSKURS / SUST-001

HELSINGIN YLIOPISTOSSA



Image: Climate Strike demonstration at the Senate Square in Helsinki, 2018. Photo: Marit 
Henriksson. Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

• A new multidisciplinary course for all students of the
University of Helsinki

• Co-developed with 160+ members of the university
community (students, teachers, researchers & other staff) 
from all faculties in semester 2020–2021

• Online-course (MOOC), 3 ECTS common part (open now) + 
2 ECTS discipline-specific part (in development), bachelor 
level course

• Currently mostly in English, will be translated into Finnish
and Swedish

• A second pilot is currently underway, with 240 students from
89 degree programs studying the Sustainability Course at 
the University of Helsinki.



AFTER COMPLETING THE SUSTAINABILITY COURSE YOU...
• Have become acquainted with the complexity and multidisciplinarity of sustainability issues

and the ethical and philosophical dimensions of sustainability.
• Understand the changes, and the related processes, phenomena and potential solutions to 

sustainability challenges related to course themes. You have become acquainted with the
themes and in more depth with one of six themes: a) Global environmental commons, b) 
Human well-being and capabilities, c) Sustainable and just economies, d) Sustainable food 
systems and healthy nutrition, e) Climate change and just energy transitions f) Urban and 
peri-urban development. 

• Have considered your roles as experts, actors and members of society in solving
sustainability issues and have been given tools for solutions. 

• Are able to discuss sustainability-related questions in an empathetic and constructive
manner and understand other people's viewpoints and be able to take them into account.

• Can apply knowledge and skills related to sustainability in multidisciplinary project work and 
as experts in your field.

SUSTAINABILITY COURSE (3 ECTS) LEARNING OBJECTIVES



1. INTRO: Sustainability as a concept, the complexity of sustainability challenges and systemic
approach

2. SOLUTIONS to sustainability challenges

Ongoing changes and new perspectives

Causes of change: 
underlying processes and phenomena

Solutions to theme-specific
sustainability challenges

PROJECT WORK: Completing, presenting and evaluating the Sustainability solutions project
assignment

THEMATIC 
MODULE

A. 

Global 
environ-
mental
commons

THEMATIC 
MODULE 

B. 

Human 
well-being

and 
capabilities

THEMATIC 
MODULE

C. 

Sustain-
able and 

just 
economies

THEMATIC 
MODULE 

D. 

Sustain-
able food 
systems

and healthy
nutrition

THEMATIC 
MODULE 

E. 

Climate
change and 
just energy
transitions

THEMATIC 
MODULE 

F. 

Urban and 
peri-urban
develop-

ment

SUST-001 SUSTAINABILITY COURSE (3 ECTS) COURSE STRUCTURE

Thematic module framework (module names) is based on:
United Nations, Independent Group of Scientists appointed by the Secretary-General (2019). Global Sustainable Development Report 2019: The 
Future is Now – Science for Achieving Sustainable Development, United Nations, New York. https://sustainabledevelopment.un.org/gsdr2019



1. INTRO: Sustainability as a concept, the complexity of sustainability challenges and systemic
approach

2. SOLUTIONS to sustainability challenges

Ongoing changes and new perspectives

Causes of change: 
underlying processes and phenomena

Solutions to theme-specific
sustainability challenges

PROJECT WORK: Completing, presenting and evaluating the Sustainability solutions project
assignment

THEMATIC 
MODULE

A. 

Global 
environ-
mental
commons
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Mandatory module

Mandatory module

Study one of the thematic
modules

Mandatory project work

SUST-001 SUSTAINABILITY COURSE (3 ECTS) COURSE STRUCTURE

Thematic module framework (module names) is based on:
United Nations, Independent Group of Scientists appointed by the Secretary-General (2019). Global Sustainable Development Report 2019: The 
Future is Now – Science for Achieving Sustainable Development, United Nations, New York. https://sustainabledevelopment.un.org/gsdr2019



SUSTAINABILITY COURSE
IN A NUTSHELL

• The course is published on the mooc.helsinki.fi platform, i.e. the teaching materials will be open 
to anyone interested (after piloting). This allows the course to be offered also in the provision of 
continuous learning (cf. Elements of AI).

• The course is multidisciplinary and deals with sustainability from the perspective of several
different faculties. The working groups planning the course included staff members as well as 
students from all faculties. Each discipline decides for itself how to approach sustainability from
their own perspective. 

• The pilot version (3 ECTS) launched as an optional elective course in the spring semester 2021. 
The degree programs and faculties themselves decide on the possible integration of the course
into their curricula (3 ECTS common part + 2 ECTS discipline-specific part)

• The course will be published in Finnish, Swedish and English (the pilot version is multilingual, 
mostly in English).

• The course is an online course and utilizes new pedagogical tools for MOOC courses. Students' 
project work also enables contact teaching in the course (after covid-19 pandemic) 



• https://www2.helsinki.fi/en/news/su
stainability-news/the-preview-
version-of-the-sustainability-
course-is-now-open-welcome-to-
get-acquainted-with-the-learning-
material
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THE PREVIEW
VERSION OF THE
SUSTAINABILITY
COURSE IS NOW
OPEN – WELCOME TO 
GET ACQUAINTED
WITH THE LEARNING
MATERIAL

https://www2.helsinki.fi/en/news/sustainability-news/the-preview-version-of-the-sustainability-course-is-now-open-welcome-to-get-acquainted-with-the-learning-material


TIETEENALAKOHTAINEN 
KESTÄVYYSKURSSI (3OP YHTEINEN OSA + 2OP 

TIETEENALAKOHTAINEN OSA)

• Opetussuunnitelmaan voidaan sisällyttää myös koulutusohjelmien kehittämä 5 op 
laajuinen opintojakso, johon sisältyy SUST-001 osaaminen (3 op) sekä 2op laajuinen 
tieteenalakohtainen osio. Em. opintojakson suorittaminen voi olla opetussuunnitelmassa 
pakollista tai valinnaista.

• Tieteenalakohtainen 2 op osio syventää ja täydentää yhteistä 3 op osiota 
tieteenalakohtaisen kestävyysosaamisen kannalta tärkeillä tiedoilla ja taidoilla

• Lopputuloksena voisi olla esim. “SUST-002, 5 op” opintojakso, jossa molemmat osiot
• Osassa tiedekunnista suunnitellaan tieteenalakohtaisen osion sisältöjä yhteistyössä

koulutusohjelmien tai tiedekuntien välillä

24



ESIMERKKI TIETEENALAKOHTAISEN 
KESTÄVYYSKURSSIN OPINTOJAKSON 2 OP 
SUUNNITTELUSTA, FARMASIAN 
TIEDEKUNTA / GENERATION GREEN, 
SYKSY 2021

Lisätiedot: Ilkka Miettinen / Farmasian tiedekunta
https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/ilkka-miettinen Kestävyysosaaminen Helsingin yliopistossa



VIDEO: PROF. RODRIGO LOZANO: 
HOW TO EMBED SUSTAINABILITY 

INTO OUR UNIVERSITY TEACHING? (6 MIN 35 SEC) 
• Helsingin yliopiston tasolla 

kestävyysosaamista on integroitu 
opetukseen kahdessa vaiheessa: 1) 
yhteisen Kestävyyskurssin kehittäminen, 
jonka tavoitteena on ollut verkottaa ja 
aktivoida yliopistoyhteisöä kaikissa 
tiedekunnissa 2) kestävyysosaaminen 
integroiminen opetussuunnitelmiin 
kaikissa koulutusohjelmissa

• Pohdi videota katsellessasi, kuinka 
koulutusohjelmasi voi vahvistaa 
opiskelijoiden kestävyysosaamista ja 
edistää kestävyyttä.
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http://blogs.helsinki.fi/uhsustained/ 
https://youtu.be/hq3SkT3RJcg



MILTÄ KEKE-POLKU VOISI NÄYTTÄÄ? - ESIMERKKEJÄ 
JA TYÖKALUJA SEKÄ KESKUSTELUA

* Työpajan yhteinen osio nauhoitetaan ja julkaistaan opetussuunnitelmatyön ohjeiden tukimateriaalina



• Jakaudumme seuraavaksi noin kuuden hengen Breakout -huoneisiin
• Fasilitaattorit auttavat tarvittaessa breakout-huoneisiin siirtymisessä 

• Esittäytykää keskustelun aluksi lyhyesti toisillenne. Avatkaa Flinga-alue 
selaimessa ja jakakaa se ruudulle: https://edu.flinga.fi/s/EDCVVHA

• Kirjatkaa flinga-alueelle yhdessä keskustellen:
• Flinga-alueen keskelle: Mitä kestävyyteen liittyviä tietoja, taitoja, arvoja ja asenteita 

sinun alaltasi valmistuvalla opiskelijalla on 2026? 
• Flinga-alueen reunoille (kullakin breakout –huoneeella on oma alue): 

Minkälaisia muutoksia teidän tieteenalanne opinnoissa tulisi tehdä, jotta opiskelijanne 
pätevöityisivät oman tieteenalansa kestävyysasiantuntijaksi? Voitte pohtia sekä 
opetussuunnitelmatyötä että opetuksen sisältöjä ja menetelmiä.

• Keskusteluaikaa on n. 20 minuuttia Keskustelun lopuksi työpajan fasilitaattorit 
summaavat keskeisiä havaintoja Flingasta.

• Työpajan nauhoitus keskeytetään break out -huoneiden ajaksi.

06/12/2021

RYHMÄKESKUSTELU HYVISTÄ 
KÄYTÄNNÖISTÄ ERI KOULUTUSOHJELMISSA

https://edu.flinga.fi/s/EDCVVHA


• Fasilitaattorit summaavat keskeisiä havaintoja Flingasta: 
https://edu.flinga.fi/s/EDCVVHA

• Mitä kestävyyteen liittyviä tietoja, taitoja, arvoja ja asenteita sinun alaltasi 
valmistuvalla opiskelijalla on 2026? 

• Minkälaisia muutoksia teidän tieteenalanne opinnoissa tulisi tehdä, jotta 
opiskelijanne pätevöityisivät oman tieteenalansa kestävyysasiantuntijaksi? 
Voitte pohtia sekä opetussuunnitelmatyötä että opetuksen sisältöjä ja 
menetelmiä.
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RYHMÄKESKUSTELUN PURKU

https://edu.flinga.fi/s/EDCVVHA


MITEN "KEKE-
POLKUA" VOISI HAHMOTTAA KOULUTUSOHJELMISSA?

- ESIMERKKEJÄ



• Voit hyödyntää oman
koulutusohjelmasi
opetussuunnitelmatyössä
kestävyysosaamisen
tunnistamiseen laatimaamme
osaamiskarttatyökalua

• Osaamiskarttaa voidaan täyttää 
koulutusohjelmien omissa 
työpajoissa yhteisöllisesti esim. 
Flingassa tai jakamalla 
dokumentin Teamsissa

• Latauslinkki ja ohjeistukset 
löytyvät työpajamateriaaleista 
oheisesta linkistä: 
https://blogs.helsinki.fi/
uhsustained/ 
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MINKÄLAISTA KESTÄVYYSOSAAMISTA 
KOULUTUSOHJELMANI TUOTTAA JA 
MAHDOLLISTAA?



MILTÄ KESTÄVYYSPOLKU VOISI 
NÄYTTÄÄ?

Esimerkki: KEKE-polun visualisointi. 
Kestävä kehitys tiedekunnan eri 
opintosuunnissa kandiopinnoista 
maisteriin.

• Adaptoitu Digipolku-esityksestä: 
(Kalle Juuti, Tiina Korhonen, Milla 
Kruskopf ym.)

• Tiedot opintojaksoista koottiin 
e-lomakkeella ja 
koulutussuunnitelijoiden
avustuksella Exceliin. Graafikko 
visualisoi tiedot genial.ly –
palvelussa.

• https://view.genial.ly/5ff30445485b
460cf9c7a59d/interactive-image-
kt-digipolku

• https://blogs.helsinki.fi/digiloikka/ka
svatustieteiden-maisteriohjelma/

Opintojakson nimi, laajuus ja 
kurssikoodi

Esimerkkejä 
kestävyysosaamisesta 
opintojaksolta (esim. tiedot, 
taidot)

https://view.genial.ly/5ff30445485b460cf9c7a59d/interactive-image-kt-digipolku
https://blogs.helsinki.fi/digiloikka/kasvatustieteiden-maisteriohjelma/


• Opetussuunnitelmatyön tueksi järjestetään yhteisiä työpajoja Zoomissa, joissa tarkastellaan 
opetussuunnitelmaohjeistuksen eri painopistealueita. Lisätietoa työpajoista julkaistaan piakkoin 
Flammassa.
• to 13.1. klo 14.15-16
• ti 15.2. klo 10.15-12
• pe 11.3. klo 12.15-14

• Järjestämme lisäksi erillisiä KEKE-työpajoja eri painotuksilla suomeksi ja 
englanniksi. Lisätietoa työpajoista julkaistaan piakkoin Flammassa. Aiheina mm.:
• Kestävyysosaaminen opetussuunnitelmatyössä / Sustainability expertise in curriculum design
• Geneeriset akateemiset asiantuntijataidot (ml. kestävyystaidot) / Generic academic skills (incl. 

sustainability skills)
• Tukimateriaalia blogissa: Educating Sustainability Experts: https://blogs.helsinki.fi/uhsustained/
• Flamma: https://flamma.helsinki.fi/fi/group/opetuksen-tuki/opetussuunnitelma#menu4
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KYSYMYKSIÄ 
TAI KOMMENTTEJA?
MINKÄLAISTA TUKEA 

TARVITSETTE?
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TYÖPAJAMATERIAALEIHIN
https://blogs.helsinki.fi/

uhsustained/ 
VOIT ANTAA PALAUTETTA 
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