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Kestävyysosaaminen Helsingin yliopistossa

AGENDA
Johdanto -- Mitä geneerisillä asiantuntijataidoilla tarkoitetaan? (5 min)
Kestävyystaidot ja niiden tukeminen opetuksessa (15 min)
Video: Prof. Ismo Koponen: Systeeminen ajattelu (10 min)
Video: Tutkimuspäällikkö Johanna Ollila: Tulevaisuusajattelu (10 min)

Ryhmäkeskustelu kestävyyden edistämisestä yliopistoopetuksessa opinnoissa ja hyvistä käytännöistä kestävyystaitojen
opetuksessa (40 min)
Tukea kestävyysosaamisen vahvistamiseen koulutusohjelmille (10 min)
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MITÄ GENEERISILLÄ ASIANTUNTIJATAIDOILLA TARKOITETAAN?
• Geneeriset taidot ovat korkeakouluopinnoissa ja (työ)elämässä tarvittavia asiantuntijoille
keskeisiä taitoja, jotka ovat kaikilla aloilla tärkeitä (Boshuizen, Gruber & Strasser, 2020;
Tuononen ym., 2022)
• Geneeristen taitojen on havaittu olevan yhteydessä mm. opintomenestykseen, opintojen
etenemiseen sekä suunnitelmalliseen ja ymmärtämiseen tähtäävään oppimiseen (esim.
Tuononen ym., 2019)
• Jotta (alakohtaiset) tiedot ja taidot sekä geneeriset taidot tulevat hyödynnetyksi,
tarvitaan myös tahtoa ja toimijuutta (Heijtjes, van Gog, Leppink & Paas, 2014).
• Kestävyyskysymysten ratkaisemiseen liittyy useita tutkimuksessa tunnistettuja
geneerisiä asiantuntijataitoja.
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Key competencies in Sustainability in
Higher Education
Systems thinking / Systems-thinking
competency
Futures thinking competency /
Anticipatory thinking
Values-thinking competency / Justice,
responsibility, ethics / Normative
competency
Interpersonal relations and collaboration /
Interpersonal competency

Lozano Brundiers Wiek et
et al. 2020 al.
et al.
2017
2011
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Strategic action / Strategic-thinking
competency / Strategic Competency

X

X

X

Interdisciplinary work

X

Critical thinking and analysis

X

Empathy and change of perspective

X

Communication and use of media

X

Personal involvement

X

Assessment and evaluation

X

Tolerance for ambiguity and uncertainty

X

KESTÄVYYSTAIDOT JA NIIDEN
TUKEMINEN OPETUKSESSA
•

•

Integrated Problem-Solving competency

X

Implementation Competency

X

Intrapersonal Competency / Mindset

X

Kirjallisuudessa on esitetty erilaisia
kehikkoja keskeisimmistä
kestävyystaidoista. Yleisesti tunnistetut
keskeisimmät kestävyystaidot ovat:
•

Systeeminen ajattelu

•

Tulevaisuusajattelu

•

Arvojen ja eettisyyden ajattelu

•

Vuorovaikutus ja yhteistyötaidot

•

Strateginen ajattelu ja toimijuus

Myös muut geneeriset asiantuntijataidot
(esim. kriittinen ajattelu, oman
asiantuntijuuden tunnistaminen ja
ohjaaminen, viestintätaidot, tieteellinen
ajattelu) ovat tärkeitä
kestävyyskysymysten ratkaisussa ja
tukevat kestävyystaitoja
Kestävyysosaaminen Helsingin yliopistossa
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KESTÄVYYSTAITOJEN VAHVISTAMINEN
OSANA GENEERISIÄ ASIANTUNTIJATAITOJA
• Koulutusohjelmat
määrittelevät osana
OPS-työtä, miten
geneeriset
asiantuntijataidot
näkyvät
osaamistavoitteissa,
opetusmenetelmissä ja
osaamisen
arvioinnissa sekä
kehittävät opetusta
kestävyystaitojen
vahvistamiseksi osana
geneerisiä
asiantuntijataitoja.
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UUDET KANDI- JA MAISTERITAULUKOT
ESIMERKKIDIOINA
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Taito tai kompetenssi
(Wiek et al. 2011; Lozano et
al. 2017; Brundiers et al.
2020)

Esimerkkejä keskeisistä käsitteistä ja
menetelmistä (Wiek et al. 2011)

Esimerkkejä osaamistavoitteista
(Wiek et al. 2016)

Esimerkkejä
opetusmenetelmistä
(Lozano et al. 2017)

Systeeminen ajattelu

Muuttujat/indikaattorit, alajärjestelmät,
rakenteet, takaisinkytkennät, syyseuraussuhteet, keikahduspisteet,
mittakaavat (esim. paikallinen ja globaali),
kestävyyden ulottuvuudet, järjestelmät ja
niiden väliset yhteydet (esim. luonnon,
yhteiskunnan, talouden, kulttuurin,
teknologian järjestelmät), ihmisten ja
yhteiskunnan toiminta (esim. arvot, asenteet,
preferenssit, toiminta, valta, politiikka, lait,
instituutiot), kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset
mallit, sosiaalisten järjestelmien analysointi,
erilaisten aineistotyyppien ja menetelmien
yhdistäminen, simulaatiot

- Osaa kuvata kestävyysongelmaa
useasta eri näkökulmasta ja eri
mittakaavatasoilla.
- Osaa analysoida kompleksisen
järjestelmän ominaisuuksia, kuten
rakennetta ja dynamiikkaa
kestävyysongelman ratkaisemiseksi.
- Osaa tunnistaa erilaisia
vaikutusmekanismeja
kestävyysongelman ratkaisemiseksi.
- Osaa simuloida ja arvioida erilaisia
vaihtoehtoisia kehityskulkuja

Tapausperustainen
opetus (case studyt),
mielle- ja käsitekartat,
projektioppiminen,
ongelmalähtöinen
oppiminen,
elinkaarianalyysi,
toimitus- tai
arvoketjujen analyysi,
projektit paikallisten
toimijoiden kanssa,
kenttäopetus,
paikkaperustainen
oppiminen.

• Monimutkaisten
järjestelmien rakenteiden
ja dynamiikan
ymmärtäminen ja
analysointi (esimerkiksi
luonnon, yhteiskunnan,
talouden tai kulttuurin
järjestelmät).

Esimerkki. Opiskelijat piirtävät toimijakartan yhdestä
elintarvikkeesta osana ruokajärjestelmää (SUST-001
Kestävyyskurssi 2021, käsitekarttatehtävä)
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VIDEO: PROF. ISMO KOPONEN:
SYSTEEMINEN AJATTELU (10 MIN)
• Pohdi videota katsellessasi
seuraavia kysymyksiä:
• Mihin tieteenalasi asiantuntija
tarvitsee systeemisen ajattelun
taitoja?
• Miten tämän taidon oppimista
voidaan tukea oman alasi
opetuksessa?
• Kirjaa vastauksesi Flingaan:
https://edu.flinga.fi/s/EXCQJKU
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Taito tai kompetenssi
(Wiek et al. 2011; Lozano et
al. 2017; Brundiers et al.
2020)

Esimerkkejä keskeisistä
käsitteistä ja menetelmistä
(Wiek et al. 2011)

Esimerkkejä osaamistavoitteista (Wiek et al.
2016)

Esimerkkejä
opetusmenetelmistä
(Lozano et al. 2017)

Tulevaisuusajattelu

Aikaan liittyvät käsitteet
(menneisyys, nykyisyys,
tulevaisuus), ajanjaksot (lyhyet,
pitkät), dynamiikka,
polkuriippuvuus, epävarmuus
ja todennäköisyys,
kehityskulut, inertia,
riskianalyysit, varovaisuusperia
ate, ennakointi, skenaariot,
visiot, mallinnus, skenaarioiden
arviointi, Delphi-menetelmä

- Osaa kuvata ja tarkastella erilaisia
tulevaisuusskenaarioita ja visioita toivottavasta
tulevaisuudesta kestävyysongelmaan liittyen.
- Osaa soveltaa tulevaisuusajattelua ennakoimaan
toimenpiteiden mahdollisia vaikutuksia ja
vertaamaan niitä vaihtoehtoisiin
tulevaisuusskenaarioihin.
- Osaa kuvata ja tarkastella omaa alaa koskevia
tulevaisuusskenaarioita ja oman alan mahdollisia
vaikutuksia kestävyyteen

Tapausperustainen
opetus (case studyt),
projektioppiminen,
ongelmalähtöinen
oppiminen, osallistava
toimintatutkimus,
elinkaarianalyysi,
toimitus- tai
arvoketjujen analyysi,
käytännön projektit
paikallisyhteisöjen
kanssa

• Tulevaisuuskuvien ja
skenaarioiden arviointi,
analysointi ja
rakentaminen kestävän
kehityksen haasteiden ja
ratkaisujen
tunnistamiseksi.

Esimerkki. Maantieteen
projektiharjoituskurssin
kandiopiskelijat esittelevät
Helsingin kaupungille
vaihtoehtoisia
tulevaisuusskenaarioita Malmin
alueen kehittämiseksi vuosina
2020-2030.
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VIDEO:
TUTKIMUSPÄÄLLIKKÖ JOHANNA OLLILA:
TULEVAISUUSAJATTELU (10 MIN)
• Pohdi videota katsellessasi
seuraavia kysymyksiä:
• Mihin tieteenalasi asiantuntija
tarvitsee tulevaisuusajattelun
taitoja?
• Miten tämän taidon oppimista
voidaan tukea oman alasi
opetuksessa?
• Kirjaa vastauksesi Flingaan:
https://edu.flinga.fi/s/EXCQJKU

TUTKIMUSPÄÄLLIKKÖ
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Taito tai kompetenssi (Wiek et al.
2011; Lozano et al. 2017; Brundiers
et al. 2020)

Esimerkkejä keskeisistä käsitteistä
ja menetelmistä (Wiek et al. 2011)

Esimerkkejä osaamistavoitteista
(Wiek et al. 2016)

Esimerkkejä
opetusmenetelmistä
(Lozano et al. 2017)

Strateginen ajattelu ja
toimijuus

Kestävyyssiirtymät, kestävyysmurros,
strategiat, toimintasuunnitelmat,
interventiot, yhteistoiminnallinen
hallinta, menestystekijät,
toteuttamiskelpoisuus, vaikuttavuus,
globaaliongelmiin sopeutuminen ja
niiden ehkäiseminen, toiminnan esteet
ja ajurit, yhteiskunnalliset liikkeet ja
aktivismi, hallinnon suunnittelu,
politiikkasuositukset, päätöksenteon
tietotukitoiminta, opetus ja oppiminen,
muutoksen hallinta ja suunnittelu

- 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, yhteistoimin
nallinen oppiminen,
tieteidenvälinen ryhmäopetus, osallistava
toimintatutkimus

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

Tyypillisiä edellytyksiä
opetuksessa (Aalto 2018):
-

Esimerkki. Opiskelijat
suunnittelevat ja kokeilevat
Toiminta- ja ratkaisukeskeisyys uusia käyttötarkoituksia
vajaakäyttöiseen kiinteistöön
Konkreettiset, näkyvät
yhteistyössä Vantaan
vaikutukset
kaupungin,
Yhteistoiminnallisuus
kiinteistönomistajan ja
Osallisuus
paikallisyhteisöjen kanssa
Kriittisen ajattelun
monitieteisellä
vahvistaminen
projektityökurssilla
Tunnekasvatus

Kestävyysosaaminen Helsingin yliopistossa
http://tilapioneerit.fi/
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Taito tai kompetenssi
(Wiek et al. 2011; Lozano et
al. 2017; Brundiers et al.
2020)

Esimerkkejä keskeisistä
käsitteistä ja menetelmistä (Wiek
et al. 2011)

Esimerkkejä osaamistavoitteista
(Wiek et al. 2016)

Esimerkkejä
opetusmenetelmistä
(Lozano et al. 2017)

Vuorovaikutus- ja
yhteistyötaidot

Yhteistyön muodot, tavat ja
dynamiikka (ylitieteisyys,
transdisiplinäärisyys), johtaminen,
toimiminen ryhmässä, tiedon
yhteiskehittäminen, empatia,
näkökulmien vaihtaminen,
osallistavat menetelmät,
neuvottelu, sovittelu, keskustelu,
rakentava konfliktien käsittely

- Osaa toimia ja tehdä yhteistyötä eri
alojen ihmisten ja erilaisten sidosryhmien
kanssa
- Osaa soveltaa erilaisia
vuorovaikutteisia ja osallistavia
menetelmiä ryhmän suunnittelutyössä
- Osaa toimia empaattisesti ja
myötätuntoisesti erilaisten ihmisten
kanssa

Yhteistoiminnallinen
oppiminen, ongelmalähtöinen
oppiminen,
projektioppiminen, tieteidenväli
nen
ryhmäopetus, ryhmäkeskustelu
(esim. Erätauko-dialogin
vetäminen)

• Erilaisten mielipiteiden,
näkökulmien ja
lähtökohtien
ymmärtäminen, arviointi ja
yhteensovittaminen.

Esimerkki. Opiskelijat
suunnittelevat
projektityötänsä canvaksen
avulla monitieteisellä
projektityökurssilla.

Kestävyysosaaminen Helsingin yliopistossa
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Taito tai kompetenssi
(Wiek et al. 2011; Lozano et
al. 2017; Brundiers et al.
2020)

Esimerkkejä keskeisistä
käsitteistä ja menetelmistä (Wiek
et al. 2011)

Esimerkkejä osaamistavoitteista
(Wiek et al. 2016)

Esimerkkejä
opetusmenetelmistä
(Lozano et al. 2017)

Arvojen ja
eettisyyden ajattelu

Kestävän kehityksen periaatteet ja
tavoitteet, keikahduspisteet,
globaali ja ylisukupolvinen
oikeudenmukaisuus, vastuullisuus,
reiluus, turvallisuus, onnellisuus,
planetaariset rajat, riskit, eettisyys,
yksilön vastuu teoistaan sekä
henkilökohtaisen ja ammatillisen
toiminnan etiikka ja kestävyys,
riskianalyysi, osallistava
suunnittelu, ekologinen
perinnetieto

- Osaa huomioida kestävyyteen ja
vastuullisuuteen liittyvät arvot, periaatteet
ja tavoitteet toiminnan arvioinnissa ja
tulevaisuuden visioiden luomisessa.
- Osaa huomioida kestävyyteen ja
vastuullisuuteen liittyvät arvot, periaatteet
ja tavoitteet monimutkaisten
kestävyysongelmien ratkaisussa ja
tunnistaa niihin liittyvät erot eri
osapuolten toiminnassa.

Käytännön projektit
paikallisyhteisöjen kanssa,
osallistavat menetelmät,
tapausperustainen opetus
(case studyt),
projektioppiminen,
ongelmalähtöinen
oppiminen, yhteistoiminnallinen
oppiminen, kenttäopetus

• Kestävien ja vastuullisten
arvojen, periaatteiden,
päämäärien ja tavoitteiden
määrittely ja neuvottelu
yhdessä muiden kanssa.

Esimerkki. Opiskelijat pohtivat tuulivoiman rakentamista alkuperäisasukkaiden pyhälle maalle (SUST-001, Kestävyskurssi
2021, case study -tehtävä)

KUINKA KESTÄVYYYSTAIDOT VOIVAT AUTTAA
KESTÄVYYSKYSYMYSTEN, KUTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN
TAI EPÄTASA-ARVON VÄHENTÄMISEN, LAJIKADON TAI
ILMASTONMUUTOKSEN PYSÄYTTÄMISEN RATKAISUSSA?
Esimerkki kestävyyskysymysten ratkaisukehikosta (Wiek ym. 2011)
Systeeminen ajattelu

Tulevaisuusajattelu
Vuorovaikutus- ja
yhteistyötaidot

Kompleksiset kestävyyskysymykset,
havainnot taustalla olevista prosesseista ja
ilmiöistä sekä historialliset taustat

Vaihtoehtoiset
tulevaisuusskenaariot
(ilman muutosta)

Interventiokohta
Visiot toivottavasta
tulevaisuudesta

Strategiat kestävyyssiirtymään

Strateginen ajattelu ja toimijuus

Arvojen ja eettisyyden ajattelu
Kestävyysosaaminen Helsingin yliopistossa
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RYHMÄKESKUSTELU HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ
KESTÄVYYSTAITOJEN OPETUKSESSA
• Jakaudumme seuraavaksi noin kolmen hengen Breakout -huoneisiin
•

Fasilitaattorit auttavat tarvittaessa breakout-huoneisiin siirtymisessä

• Esittäytykää lyhyesti muille ryhmäläisille. Avatkaa Flinga-alue selaimessa ja jakakaa se
ruudulle: https://edu.flinga.fi/s/EXCQJKU
• Kirjatkaa flinga-alueelle yhdessä keskustellen:
•

Jaetaan hyviä käytäntöjä: Mihin tieteenalasi asiantuntija tarvitsee näitä uusia
geneerisiä asiantuntijataitoja (kestävyystaitoja)? Miten näiden taitojen oppimista
voidaan tukea oman alasi opetuksessa? Voitte keskittyä pohtimaan yhtä tai
useampaa taitoa.

• Keskusteluaikaa on n. 20 minuuttia Keskustelun lopuksi työpajan fasilitaattorit
summaavat keskeisiä havaintoja Flingasta.
• Työpajan nauhoitus keskeytetään break out -huoneiden ajaksi.
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RYHMÄKESKUSTELUN PURKU
• Summataan keskusteluja ja keskeisiä havaintoja Flingasta:
https://edu.flinga.fi/s/EXCQJKU
•

Jaetaan hyviä käytäntöjä: Mihin tieteenalasi asiantuntija tarvitsee näitä uusia geneerisiä
asiantuntijataitoja (kestävyystaitoja)? Miten näiden taitojen oppimista voidaan tukea oman
alasi opetuksessa? Voitte keskittyä pohtimaan yhtä tai useampaa taitoa.

•

Mitä kiinnostavia tai yllättäviä esimerkkejä tai käytäntöjä haluaisit nostaa esille Flingasta
tai ryhmäkeskustelusta? Saitko uusia ajatuksia omaan opetustyöhösi?

Kestävyysosaaminen Helsingin yliopistossa
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ESIMERKKI KASVATUSTIETEELLISESTÄ
TIEDEKUNNASTA
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SUST-001 (3OP) TOTEUTUSMALLIT OPSKAUDELLA 2023-2026
• Flamman opetussuunnitelmatyön ohjeisiin on päivitetty 17.5.2022
uutta tietoa Kestävyyskurssin sisällöltään yhteisen opintojakson
(3op) toteutusmalleista tulevalla opetussuunnitelmakaudella.
• Koulutusohjelmilla ja tiedekunnilla on mahdollisuus toteuttaa
sisällöltään yhteinen opintojakso SUST-001 (3op) kahdella eri
tavalla:
A) Synkroniset, monitieteiset MOOC-tyyppiset yhteistoteutukset
yhdessä muiden koulutusohjelmien ja tiedekuntien kanssa
B) Asynkroninen, keskitetty MOOC-tyyppinen itseopiskelutoteutus
https://flamma.helsinki.fi/fi/group/ajankohtaista/uutinen/-/uutinen/tulekuulemaan-kestavyyskurssin-toteutusmalleista-ja-teachers-forsustainability--verkostosta-25-toukokuuta/26742042
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TEACHERS FOR SUSTAINABILITY
-VERKOSTO
• Teachers for Sustainability -verkostoon voivat ilmoittautua Helsingin yliopistossa kaikki,
jotka osallistuvat opettajina kestävyysopetukseen tai haluavat kehittää omaa opetustaan
sen suunnassa. Alkuvaiheessa toiminta on suunnattu ennen kaikkea Kestävyyskurssin
SUST-001 yhteistoteutusten (toteutustapa A) tukeen.
• Flamma-uutisen yhteydessä on linkki e-lomakkeeseen niille, jotka haluavat lisätietoja
liittymisestä toiminnan käynnistyessä lukuvuonna s2022–k2023. Tukea on suunniteltu
vaiheittain:
•

Vaihe 1: Teachers for sustainability -koulutukset Kestävyyskurssin 3op yhteisen opintojakson
monitieteisiin MOOC-tyyppisiin yhteistoteutuksiin (toteutustapa A) osallistuville opettajille

•

Vaihe 2: Vertaistuki 2op laajuisen tieteenalakohtainen opintojakson SUST-002 kehittämiseen ja
opetukseen osallistuville

•

Vaihe 3: Muu tuki kestävyysosaamisen vahvistamiseen opetuksessa
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KIITOS!

KYSYMYKSIÄ
TAI KOMMENTTEJA?
LATAUSLINKKI
TYÖPAJAMATERIAALEIHIN
Blogi: https://blogs.helsinki.fi/
uhsustained/
Flamma: https://flamma.helsinki.fi
/fi/group/opetuksentuki/opetussuunnitelma#menu4
VOIT ANTAA PALAUTETTA
MYÖS ZOOMIN CHATISSA TAI
SÄHKÖPOSTILLA
Kestävyysosaaminen Helsingin yliopistossa
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