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Yhteiskuntaa uudistava ammattioppilaitos 

 
K A N T A V A 

Tervetuloa Yhteiskuntaa uudistava ammattioppilaitos -koulutuksen 1. lähipäivään 21.4.2020!  

 

9.00 Aamukahvi 

9.30 Koulutuksen avaus (Sykli): Tavoitteet ja toteutus & Oppilaitosten esittäytyminen 

10.00 Ekososiaalinen sivistys ja kestävän tulevaisuuden osaaminen (Arto O. Salonen) 

11.15 Tauko 

11.30 Oppilaitosesimerkki 

12.00 Lounas 

13.00 Yhteiskuntaa uudistava oppilaitos (Erkka Laininen) 

Kestävän tulevaisuuden indikaattorit 

13.45 eDelphi arviointityökalu (Antti Kauppi ja Risto Tenhunen) 

Itsearvioinnin toteutus 

Arvioinnin koordinaattoreiden perehdytys 

14.15  Kahvitauko       

14.45 Learning cafe 

15.45 Yhteenveto ja jatkotyöskentelyn ohjeistus 

16.00  Päivän päätös 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutustuthan ennen ensimmäistä 

päivää kestävän tulevaisuuden 

indikaattoreihin osoitteessa: 

https://koulujaymparisto.fi/tukea-

kestavan-kehityksen-

tyohon/kestavan-tulevaisuuden-

indikaattoreiden-taustamateriaali/ 

 

Erkka Laininen, OKKA-säätiö, Suunnittelupäällikkö, DI: Työskentelen Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – 

OKKA-säätiössä tehtävänäni kestävän kehityksen kasvatukseen liittyvät asiat. Vastaan säätiön ylläpitämästä Oppilaitosten 

kestävän kehityksen sertifioinnista. Olen ollut mukana alan tutkimus- ja kehittämishankkeissa ja opettajien 

täydennyskoulutuksessa 20 vuoden ajan. Erityinen kiinnostuksen kohteeni on yhteiskuntaa uudistava oppiminen, jonka 

perustalle OKKA-säätiö rakentaa uusia oppilaitosten kestävän tulevaisuuden indikaattoreita yhteistyössä Metodix Oy:n 

kanssa. Koulutuksessa roolinani on osallistujien perehdyttäminen indikaattoreiden taustaan ja kestävän kehityksen 

sertifiointiin sekä oppilaitosten itsearviointien ja kehittämistyön tukeminen 

Arto O. Salonen, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskunta- ja kauppatieteellinen tiedekunta, Apulaisprofessori: 

Ainutkertainen ihmisen elämä on mittaamattoman arvokasta. Vallalla oleva pelkistynyt käsityksemme hyvästä elämästä 

ei kuitenkaan anna sitä, mitä se lupaa. Tämä johtuu siitä, että elämän tarkoitukset, merkitykset ja mielekkyydet eivät 

pelkisty kulutusmahdollisuuksien maksimointiin. Ne ovat jotakin paljon enemmän. Mikä saa haltioitumaan elämästä? 

Miten vahvistetaan elämän mielekkyyttä? Kuinka rakennetaan hyvää huomista? Professori Arto O. Salonen avartaa 

ihmisenä kasvamisen mahdollisuuksia ja edistää kestävään yhteiskuntaan siirtymistä. 

 

Risto Tenhunen, OKKA-säätiö, Kehittäminen ja palvelumuotoilu (DI) Yhdessä ammatillisen koulutuksen kentän kanssa 

olen osallistunut kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden eDELPHI-alustalle arviointi työkalun kehittämiseen. Vastuualueeni 

on ollut prosessin palvelumuotoilu, testaaminen oppilaitosten kanssa ja kehitystyö. Tässä olen hyödyntänyt 15 vuoden 

kokemusta kestävän kehityksen sertifioinnin kehittäjänä ja kouluttajana. Koulutuksessa vastaan arviointiprosessin 

suunnittelusta yhdessä oppilaitosten kanssa ja etätuesta prosessin toteuttamiseksi. 

Antti Kauppi, Metodix Oy, Hallituksen puheenjohtaja: Olen Metodix Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja 

menetelmäasiantuntija sekä kasvatustieteissä että tulevaisuudentutkimuksessa. Erityisalaani on myös ammatillisen, aikuis- 

ja korkeakoulutuksen arviointi. Vastaan osaltani eDelphi-verkko-ohjelmiston kehityksestä ja tutkimuskäytöstä. Olen 

aikaisemmin toiminut mm. Haaga-Helian ammatillisen opettajakorkeakoulun tutkimuspäällikkönä, Helsingin yliopiston 

Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Pääkaupunkiseudun yksikön johtajana ja Laurea-ammattikorkeakoulun 

projektijohtajana rakentamassa liittoumakorkeakoulua 
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Koulutus on osa Opetushallituksen  

rahoittamaa opetushenkilöstön  

täydennyskoulutushanketta. 

 

Ilmoittautumiset to 9.4.2020 mennessä: 

maria.runonen@sykli.fi 

 

Lämpimästi tervetuloa! 

 

 

Terveisin tekijät: 

 

 

Koulutus ja oppilaitoksen itsearviointi 

Tulevat webinaarit: 

24.4.  pe klo 9-12 Itsearvioinnin 
organisointi 

 
15.5. pe klo 9-12 Arvioinnin 

hallinnointi 
 
4.9. pe klo 9-12 Tulosten 

analysointi ja raportointi 

 
Seuraavat lähipäivät: 

22.-23.9.2020 Kehittämissuunnitelman   

rakentaminen ja opetuksen kehittäminen 

mailto:maria.runonen@sykli.fi

