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KESTÄVYYSKURSSIN YHTEISEN OPINTOJAKSON 
SUST-001 (3OP) TOTEUTUSMALLIT OPS-KAUDELLA 

2023–2026 SEKÄ TUKI KOULUTUSOHJELMILLE



RAKENNE

Kestävyyskurssi SUST-001 3 op – taustaa ja sisältö lyhyesti
SUST-001 (3op) toteutusmallit tulevalla opetussuunnitelmakaudella 2023–2026

Opintohallintoon liittyvät ohjeet pähkinänkuoressa (SUST-001 & SUST-002)
Teachers for Sustainability -verkosto

Kysymyksiä ja keskustelua

25/05/2022 2



TAUSTAA
• Erityisesti kandiohjelmia suositellaan sisällyttämään sisällöltään 

yhteinen opintojakso "SUST-001 Kestävyyskurssi", 3 op 
opetussuunnitelmiinsa. Myös maisteri- ja tohtoriohjelmat voivat 
sisällyttää opintojakson opetussuunnitelmiinsa.

• Opetussuunnitelmaan voidaan SUST-001 opintojakson lisäksi
sisällyttää yksittäisen tai useamman tiedekunnan tai 
koulutusohjelman kehittämä 2 op laajuinen 
tieteenalakohtainen opintojakso SUST-002 
Kestävyyskurssi II. Kandi-, maisteri- ja tohtoriohjelmat voivat 
sisällyttää opintojakson opetussuunnitelmiinsa.

• SUST-001 Kestävyyskurssin (3op) opetusmateriaaleja 
yhteiskehittivät yli 160 yliopistoyhteisön jäsentä kaikista 
tiedekunnista Helsingin yliopistossa lukuvuonna 2020–2021.

• Kestävyyskurssi SUST-001 on toteutettu Moodle-alustalla 
etäopetuksena. Tehtävät ovat suurilta osin automatisoituja, mutta 
opintojaksolla työskennellään myös ryhmissä kestävyysratkaisuja 
kehittäen, mikä vahvistaa tieteidenvälisyys- ja 
kestävyysosaamista, mutta vaatii opettajaa aikatauluttamaan 
työskentelyä

• Pilotointivaiheessa SUST-001 (3 op) opetuksesta ovat 
vastanneet maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (HELSUS) ja 
kasvatustieteellinen tiedekunta (HYPE)
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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
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well-being
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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
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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
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SUST-001 (3OP) TOTEUTUSMALLIT OPS-
KAUDELLA 2023-2026

• 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
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SUST-001 (3OP) TOTEUTUSMALLIT OPS-
KAUDELLA 2023-2026

A) Synkroniset, monitieteiset MOOC-tyyppiset yhteistoteutukset yhdessä muiden 
koulutusohjelmien ja tiedekuntien kanssa
• Tässä toteutustavassa perustetaan oma opintojakso Sisuun
• Yhteistoteutuksia suositellaan, mutta koulutusohjelma tai tiedekunta voi myös järjestää oman 

opintojaksonsa
• Osana Kestävyysosaamisen vahvistaminen -hanketta koululutusohjelmien ja tiedekuntien tueksi 

rakennetaan Teachers for Sustainability -opettajaverkosto, jossa koulutetaan Kestävyyskurssin 
yhteisen 3op osan monitieteisiin yhteistoteutuksiin opettajia.

• Teachers for sustainability -koulutukset järjestetään syyslukukautena 2022 ja kevätlukukautena 
2023

• Opettajista kootaan toteuttajatiimejä. Kestävyyskurssista (3op) järjestetään useita rinnakkaisia 
monitieteisiä koulutusohjelmien ja tiedekuntien yhteistoteutuksia Moodle-alustalla.
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SUST-001 (3OP) TOTEUTUSMALLIT OPS-
KAUDELLA 2023-2026

A) Synkroniset, monitieteiset MOOC-tyyppiset yhteistoteutukset yhdessä muiden 
koulutusohjelmien ja tiedekuntien kanssa
EDUT:
• Syntyy kestävyysopettajien koulutettu vertaisverkosto, mikä edistää kestävyyden 

integrointia opetukseen
• Opintojaksoilla voi olla vaihtoehtoisia toteutustapoja ja -aikoja
• Verkkototeutus ja yhteisopettajuus mahdollistavat tehokkaan opetusresurssin käytön (n. 

1 opettaja / 100 opiskelijaa, n. 20h työtuntia/opettaja)
• Oppiminen syvenee monitieteisessä ja vuorovaikutteisessa projektityöskentelyssä
• Yhteys Kestävyyskurssin yhteisen opintojakson (3op) ja tieteenalakohtaisen (2op) 

opintojakson välillä vahvistuu 



SUST-001 (3OP) TOTEUTUSMALLIT OPS-
KAUDELLA 2023-2026

B) Asynkroninen, keskitetty MOOC-tyyppinen itseopiskelutoteutus
• Automatisoitu keskitetty itseopiskelutoteutus on suunnattu niille koulutusohjelmille ja 

tiedekunnille, joille ei ole vielä tulevalla OPS-kaudella mahdollista osallistua 
monitieteisiin yhteistoteutuksiin.

• Itseopiskelutoteutus rakennetaan tulevan lukuvuoden s2022–k2023 aikana. 
Itseopiskeluversiossa ei ole tarjolla monitieteistä projektityöskentelyä tai opiskelijoiden 
välisiä keskusteluja, mutta se mahdollistaa opiskelun ajastamattomasti.

• Myös ne opiskelijat, jotka eivät esim. aikataulusyistä voi valita oman tiedekunnan tai 
koulutusohjelman toteutustapaa (vaihtoehto A), voivat valita tämän toteutuksen.
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OPINTOHALLINTOON LIITTYVÄT 
OHJEET PÄHKINÄNKUORESSA (SUST-001)

(ks. Flammasta 17.5.2022 päivitetty ohjeistus, jossa tietoa. myös maisteri- ja 
tohtoriohjelmille) 
Kandiohjelmat:
Suositellaan, että opetussuunnitelma sisältää 3 op laajuisen opintojakson SUST-001 
Kestävyyskurssi (opintojakson tiedot wikissä)
• Opintojakson voi toteuttaa kahdella eri tavalla: 

A. Tiedekuntien/koulutusohjelmien yhteinen monitieteinen opintojakso tai 
tiedekunnan/koulutusohjelman oma tieteenalakohtainen opintojakso 
B. Keskitetysti tarjottu ajastamaton itseopiskelutoteutus (MOOC)

• Vaihtoehto A) on suositeltava tapa toteuttaa opintojakso, sillä se mahdollistaa 
monipuolisemmat toteutustavat ja vahvistaa tieteenalakohtaista ja/tai monitieteistä 
kestävyysosaamista.
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https://flamma.helsinki.fi/documents/37210/0/Kesta%CC%88vyysosaaminen+osana+akateemista+asiantuntijuutta+p%C3%A4ivitetty+17052022.pdf/3faca0e8-47b5-0ebb-5809-51b07289ce8b?t=1652767827793
https://wiki.helsinki.fi/x/_bE1GQ


OPINTOHALLINTOON LIITTYVÄT 
OHJEET PÄHKINÄNKUORESSA (SUST-001)

• Vaihtoehdossa A) opintojaksolle perustetaan Sisuun opintojakso, jonka tunnisteena on 
SUST-001 + tiedekunnan tai koulutusohjelman lyhenne tmv. (esim. SUST-001-
VALTTDK, SUST-001-PSYK) ja nimenä Kestävyyskurssi. Opintojaksolle kopioidaan 
kaikille yhteiset opetussuunnitelmatiedot, joita tarkennetaan tarvittavin osin (ks. tiedot 
opintojakson wiki-sivulta). Tarkennuksista päätetään koulutusohjelman 
opetussuunnitelman päätösprosessin mukaisesti.

• Vaihtoehdossa B) koulutusohjelman tutkintorakenteeseen liitetään opintojakso SUST-
001.

• Opintojakson suorittaminen voi olla opetussuunnitelmassa pakollista tai valinnaista. 
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https://wiki.helsinki.fi/x/_bE1GQ


OPINTOHALLINTOON LIITTYVÄT 
OHJEET PÄHKINÄNKUORESSA (SUST-002)

Opetussuunnitelmaan voidaan SUST-001 opintojakson lisäksi sisällyttää yksittäisen tai 
useamman tiedekunnan tai koulutusohjelman kehittämä 2 op laajuinen tieteenalakohtainen 
opintojakso SUST-002 Kestävyyskurssi II. 
• Opintojakson tunnisteena on SUST-002 + tiedekunnan tai koulutusohjelman lyhenne 

tmv. (esim. SUST-002-VALTTDK, SUST-002-PSYK).
• Opintojakson nimi voi olla Kestävyyskurssi II tai tiedekunnan/koulutusohjelman 

valitsema nimi.
• Opetussuunnitelmassa voidaan määrittää SUST-001 opintojakso vaadittavaksi 

edeltäväksi opinnoksi.
• Opetussuunnitelmassa voidaan määrittää opintojakson kohderyhmäksi ainoastaan 

tiedekunnan/koulutusohjelman opiskelijat. 
• Opintojakson suorittaminen voi olla opetussuunnitelmassa pakollista tai valinnaista.
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SEURAAVAT ASKELEET

• Opintojakson kuvaus (SUST-001 3op) tarkentuu Wikiin touko-kesäkuun vaihteessa
• Toteutusmalli A: monitieteiset yhteistoteutukset Kestävyyskurssista 3op Moodle-alustalla) Teachers 

for sustainability -verkosto kootaan ja koulutetaan lukuvuoden s2022–k2023 aikana. Tiedekunnissa 
/koulutusohjelmissa opintojaksolle kopioidaan kaikille yhteiset SUST-001 opetussuunnitelmatiedot, 
joita tarkennetaan tarvittavin osin. Tarkennuksista päätetään koulutusohjelman opetussuunnitelman 
päätösprosessin mukaisesti (tiedekuntaneuvoston hyväksyminen viimeistään marraskuussa 2022).

• Toteutusmalli B: Keskitetty ajastamaton itseopiskelutoteutus (MOOC) rakennetaan ja testataan 
lukuvuoden s2022–k2023 aikana

• Toteutusmallit A ja B ovat toiminnassa periodin I alkaessa syksyllä 2023
• Koulutusohjelmia tuki toteutetaan strategisella rahoituksella osana Helsingin yliopiston 

”Kestävyysosaamisen vahvistaminen”-projektia. Projektipäällikön rekrytointi hankkeelle on käynnissä, 
aloitustavoite 1.8.2022
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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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https://flamma.helsinki.fi/en/group/ajankohtaista/news/-/uutinen/tule-kuulemaan-kestavyyskurssin-toteutusmalleista-ja-teachers-for-sustainability--verkostosta-25-toukokuuta/26742042


KYSYMYKSIÄ JA KESKUSTELUA?
LISÄTIETOJA KESTÄVYYSOSAAMISESTA 

OPETUSSUUNNITELMATYÖSSÄ FLAMMASSA:
HTTPS://FLAMMA.HELSINKI.FI/FI/GROUP/OPETUKSEN-

TUKI/OPETUSSUUNNITELMA
KEHITTÄMISTYÖTÄ TUETAAN MYÖS 

EDUCATING SUSTAINABILITY EXPERTS –BLOGISSA:
HTTPS://BLOGS.HELSINKI.FI/UHSUSTAINED/


