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Opetusmenetelmiä kestävyystaitojen oppimiseen 

ammatillisessa koulutuksessa 

 
1) Tieto kestävästä kehityksestä 

• Oppimistehtävät, joissa opiskelijat tutustuvat itsenäisesti yleiseen tai ammattialakohtaiseen 

kestävän kehityksen oppimateriaaliin 

• Opiskelijat hankkivat itsenäisesti tietoa kestävästä kehityksestä 

• Asiantuntijaluennot kestävästä kehityksestä (työelämän edustajat, tutkijat, muut asiantuntijat) 

 

2) Työprosessin kokonaisuuden ymmärtäminen (systeeminen ajattelu) 
• Kestävän kehityksen näkökohdat kytketään työprosessiin ja työtehtäviin todellisissa tilanteissa 

oppilaitoksessa tai työssäoppimispaikalla 

• Opiskelijat tekevät työympäristön ympäristöasioihin tai turvallisuuteen liittyvän kartoituksen 

oppilaitoksessa tai työpaikalla 

• Kestävän kehityksen aiheisiin liittyvät hankkeet tai projektitehtävät 

• Kestävän kehityksen teemoihin liittyvät vierailut työelämän organisaatioihin 

 

3) Kriittinen ajattelu ja arvot 
• Erilaisten toiminta- ja työtapojen ja valintojen vaikutusten arviointi kestävän kehityksen 

näkökulmasta, vaihtoehtoisten ratkaisujen pohtiminen yhdessä 

• Opiskelijoiden rohkaiseminen ilmaisemaan ja perustelemaan omia mielipiteitään 

• Omaan ammattiin ja toimintatapoihin liittyvien eettisten näkökohtien pohtiminen opetuksen ja 

työtehtävien harjoittelun yhteydessä 

• Arvokeskustelut ja väittelyt 

• Kestävän kehityksen arvoihin ja asenteisiin liittyvät roolipelit ja draama 

 

4) Oman työn kehittäminen 
• Tutustutaan opiskelijoiden kanssa tulevaisuuden tutkimuksen antamaan tietoon oman ammattialan 

kehityksestä 

• Annetaan opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa oman työn ja työympäristön 

kehittämiseen oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikalla 

• Kestävän kehityksen aiheisiin liittyvät hankkeet tai projektitehtävät 

• Kestävään kehitykseen liittyvät innovaatiotyöpajat tms. 

• Työssäoppimispaikan kestävän kehityksen toimintatapojen arviointi ja kehittämisehdotukset TOP-

tehtävänä 

 

5) Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 
• Ryhmätyöt, jotka edellyttävät opiskelijoilta yhteistä työn/toiminnan suunnittelua 

• Tarjotaan opiskelijoille mahdollisuuksia vuorovaikutukseen muista kansallisuuksista ja kulttuureista 

tulevien ihmisten kanssa 

• Neuvottelu- ja päätöksentekotilanteiden harjoittelu 

• Opiskelijoiden osallistuminen oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen 

• Opiskelijoiden suunnittelemat tapahtumat 

• Opiskelijat toimivat muiden opiskelijoiden perehdyttäjinä kestävän kehityksen asioissa 

• Opiskelijoiden osallistuminen hankkeisiin 
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6) Opiskelumotivaation tukeminen 
• Hyödynnetään opiskelijoiden omia opiskelun ulkopuolisia kokemuksia kestävän kehityksen asioiden 

oppimisen tukena 

• Opettajat ja muu henkilöstö näyttävät johdonmukaisesti esimerkkiä kestävistä toimintatavoista 

• Opiskelijoille annetaan positiivista palautetta ja kannustusta kestävän kehityksen mukaisesta 

toiminnasta 

• Virheellisiin toimintatapoihin puututaan järjestelmällisesti 

• Opiskelijoille annetaan vastuuta työympäristön ympäristöasioista huolehtimisesta 


