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24 Itsearvointi KAAVAKE

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi  OPETUKSEN ARVIOINTI 
OKKA-säätiö  Ammatilliset perustutkinnot 

Oppilaitos Arvioitu tutkinto Arviointiryhmä 
 
 

 
 

 

 
HUOM! Lomake täytetään tutkintokohtaisissa arviointiryhmissä. Työn tukena käytetään koulutusaloittain laadittuja 
mind map -dioja, joissa on annettu esimerkkejä eri kriteerien arviointinäkökulmien toteutuksesta opetuksessa. 
Tutustukaa ennen työskentelyn aloittamista ohjeisiin osoitteessa www.koulujaymparisto.fi/sivu.php?id=24220.   
 

ARVIOINTIALUE 1: Työprosessin, työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta  
(kriteerit 15 ja 16) 

Kriteeri 15: Opetus antaa valmiuksia oman ammattialan järjestelmien ja prosessien toiminnan ja niiden kestävän 
kehityksen näkökohtien ymmärtämiseen sekä oman työn suunnitteluun kokonaisuutena kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti. 
 
Kriteeri 16: Opetus antaa valmiuksia oman ammattialan työmenetelmien, välineiden ja materiaalien arviointiin ja 
valintaan kestävän kehityksen näkökulmasta. 

 
Pisteet Miten hyvin arviointinäkökulman aiheet toteutuvat tutkinnon opetuksessa  

(ammatilliset opinnot ja ATTO-aineet mukaan lukien)? 
0 Ei lainkaan 
1 Opetuksessa on vain yksittäisiä esimerkkejä näkökulman aiheiden käsittelystä 
2 Runsaasti esimerkkejä näkökulman käsittelystä jokapäiväisessä työn suunnittelussa ja toteutuksessa 
3 Lisäksi opetuksessa käsitellään näkökulman aiheiden kytkeytymistä laajempiin kokonaisuuksiin (esim. 

työpaikan järjestelmät, tuotteen elinkaari, ammattialan toimintaympäristö) 
 

Arviointinäkökulma 
 

Opetusesimerkit aiheiden käsittelystä: 
Miten näkökulman aiheita käsitellään opetuksessa? 
Kirjaa esimerkki LYHYESTI ja lisäksi ko. tutkinnon osa 

1. Tuotteen/palvelun 
elinkaari ja suunnittelu 
Sote-ala: hoivapalvelut 
Liikuta-ala, human. ja 
kasvatusala: ohjauspalvelut 

 
 
 
 

PISTEET (0-3)  
2. Työprosessin 
materiaalitehokkuus  
 

 
 

PISTEET (0-3)  
3. Työprosessin 
energiatehokkuus  
 

 
 
 

PISTEET (0-3)  
4. Työprosessin 
turvallisuus  
 

 
 
 
 PISTEET (0-3)  

5. Liiketoiminta ja 
asiakaspalvelu  
Human. ja kasvatusala: 
Kestävän kehityksen kasvatus 
ohjaustyössä 

 
 
 

PISTEET (0-3)  
Kehittämistarpeet: Työprosessin, työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta  
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Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi  OPETUKSEN ARVIOINTI 
OKKA-säätiö  Ammatilliset perustutkinnot 

ARVIOINTIALUE 2: Työn perustana olevan tiedon hallinta (kriteerit 17 ja 18) 
 

Kriteeri 17: Opetus lisää tietoa vastuullisesta yritystoiminnasta, oman ammattialan kestävän kehityksen säädöksistä, 
määräyksistä ja sopimuksista sekä teknologista ratkaisuista, työmenetelmistä ja hallintajärjestelmistä. 
 
Kriteeri 18: Opetus auttaa ymmärtämään ympäristömuutosten, yhteiskunnallisten muutosten ja teknologian 
kehityksen vaikutuksia omalla ammattialalla. 

 
 

Pisteet Miten hyvin arviointinäkökulman aiheet toteutuvat tutkinnon opetuksessa  
(ammatilliset opinnot ja ATTO-aineet mukaan lukien)? 

0 Ei lainkaan 
1 Opetuksessa on vain yksittäisiä esimerkkejä näkökulman aiheiden käsittelystä 
2 Runsaasti esimerkkejä joistakin aiheista, mutta näkökulman käsittely kokonaisuutena puutteellinen       
3 Näkökulman aiheita käsitellään kattavasti tutkinnon sisältöihin ja ammattialaan soveltuvalla tavalla 

 
 

Arviointinäkökulma 
 

Opetusesimerkit aiheiden käsittelystä (max. 5kpl): 
Miten näkökulman aiheita käsitellään opetuksessa? 
Kirjaa esimerkki LYHYESTI ja lisäksi ko. tutkinnon osa 

1. Vastuullinen 
yritystoiminta 
 

 
 
 
 
 PISTEET (0-3)  

2. Kestävää kehitystä 
edistävä teknologia 

 
 
 
 
 PISTEET (0-3)  

3. Ammattialan historia 
ja toimintaympäristön 
muutokset 

 
 
 
 
 
 PISTEET (0-3)  

 

Kehittämistarpeet: Työn perustana olevan tiedon hallinta  
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Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi  OPETUKSEN ARVIOINTI 
OKKA-säätiö  Ammatilliset perustutkinnot 

ARVIOINTIALUE 3: Elinikäisen oppimisen avaintaidot (kriteerit 19, 20 ja 21) 
 

Kriteeri 19: Opetus lisää tietoa kestävän kehityksen merkityksestä ihmisen tulevaisuudelle sekä vaikuttamisen 
mahdollisuuksista omassa elämässä ja työyhteisön jäsenenä. Opetus tukee opiskelijoiden ammattietiikan 
kehittymistä ja omien arvojen muodostumista. 
 
Kriteeri 20: Oppilaitoksessa ja sen ulkopuolisissa oppimisympäristöissä tarjotaan opiskelijoille kokemuksia 
ympäristön ja kulttuurien monimuotoisuudesta, sekä mahdollisuuksia turvallisten, terveellisten ja 
ympäristövastuullisten toimintatapojen sekä sosiaalisten ja kulttuuristen taitojen harjoitteluun. 
 
Kriteeri 21: Oppilaitos tarjoaa opiskelijoille aitoja osallistumisen ja vaikuttamisen kokemuksia sekä 
mahdollisuuksia osallistua työelämän kestävän kehityksen käytäntöjen suunnitteluun tai lähiympäristössä 
tai paikallisyhteisössä tapahtuviin osallisuushankkeisiin. 

 

Pisteet Miten hyvin arviointinäkökulman aiheet toteutuvat tutkinnon opetuksessa  
(ammatilliset opinnot ja ATTO-aineet mukaan lukien)? 

0 Ei lainkaan 
1 Opetuksessa on vain yksittäisiä esimerkkejä näkökulman aiheiden käsittelystä 
2 Runsaasti esimerkkejä joistakin aiheista, mutta näkökulman käsittely kokonaisuutena puutteellinen       
3 Näkökulman aiheita käsitellään kattavasti tutkinnon sisältöihin ja ammattialaan soveltuvalla tavalla 

 
Arviointinäkökulma 
 

Opetusesimerkit aiheiden käsittelystä (max. 5kpl): 
Miten näkökulman aiheita käsitellään opetuksessa tai miten ne toteutuvat 
oppilaitoksen toimintakulttuurissa? 
Kirjaa esimerkki LYHYESTI ja lisäksi ko. tutkinnon osa 

1. Kestävän kehityksen 
merkitys ja omat 
vaikuttamisen 
mahdollisuudet 

 
 
 
 

PISTEET (0-3)  
2. Kestävän kehityksen 
arvovalinnat ja 
ammattietiikka 

 
 
 

PISTEET (0-3)  
3. Toimiminen erilaisissa 
oppimisympäristöissä 

 
 

PISTEET (0-3)  
 
 

Pisteet Miten hyvin arviointinäkökulman aiheet toteutuvat opetuksessa JA/TAI muussa oppilaitoksen 
toiminnassa? 

0 Ei lainkaan 
1 Näkökulman toteutumisesta löytyy yksittäisiä esimerkkejä opetuksessa  ja/tai oppilaitoksen toiminnassa 
2 Näkökulman toteutumisesta löytyy runsaasti esimerkkejä opetuksessa  ja/tai oppilaitoksen toiminnassa 

 

4. Opiskelijoiden 
osallistuminen ja 
vaikuttaminen 

Kirjaa esimerkkejä opiskelijoiden osallistumisesta ja vaikuttamisesta: 
 
 
 PISTEET (0-2)  

 

Kehittämistarpeet: Elinikäisen oppimisen avaintaidot  
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Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi  OPETUKSEN ARVIOINTI 
OKKA-säätiö  Ammatilliset perustutkinnot 

ARVIOINTIALUE 4: Opetusmenetelmät ja oppimispolku (kriteerit 22 ja 23) 
 
Huom! Kriteereihin 22 ja 23 ei liity mind map -diojen esimerkkejä. 
 

Kriteeri 22: Kestävän kehityksen opetuksessa käytetään opiskelijoita aktivoivia, osallistavia ja yhteisöllisyyttä tukevia 
opetusmenetelmiä. 

Millaisia opiskelijoita aktivoivia, 
osallistavia ja yhteisöllisyyttä 
tukevia menetelmiä käytetään 
säännöllisesti kestävän kehityksen 
aiheiden opetuksessa? 

Esimerkit toteutuksesta (merkitse esimerkkiin tutkinnon osat, joissa menetelmää 
sovelletaan) 

Opiskelijoita kiinnostavien 
kysymysten ja ilmiöiden tarkastelun 
mahdollistavat menetelmät 

 

Opiskelijoiden omien kokemusten 
hyödyntäminen oppimisen 
aineistona 

 
 
 

Tutkiva ja ongelmalähtöinen 
oppiminen 

 
 

Opiskelijoiden mielipiteiden 
kuuleminen ja niiden reflektointi 

 
 

Opiskelijoiden osallistuminen 
opetuksen ja oman oppimisensa 
suunnitteluun ja arviointiin 

 

Opiskelijoiden osallistuminen 
opetusryhmän toiminnan 
suunnitteluun 

 
 

Ryhmätyöskentely  
 

Luova toiminta  
 

Muut menetelmät (nimeä): 
 

 

  Opettajat ovat koonneet yhdessä menetelmiä ja suunnitelleet niiden käyttöä sekä dokumentoineet niitä esimerkiksi 
menetelmäpankkiin. 

Millä tavoin opettajat ovat koonneet kestävän kehityksen opetusmenetelmiä ja suunnitelleet niiden käyttöä? 
 
Miten menetelmät on dokumentoitu?  
 
Kommentit ja kehittämistarpeet 
 
 
 

KRITEERIN 22 ARVIOINTI  
 

  Puuttuva (0 p) 
 
Kriteerin mukaisten 
opetusmenetelmien 
käytöstä ei löydy 
esimerkkejä tutkinnon 
opetuksen toteutuksessa.   

 Käynnistynyt (1 p) 
 
Tutkinnon opetuksessa on 
yksittäisiä esimerkkejä 
kriteerin mukaisten 
opetusmenetelmien 
käytöstä. 

 Kehittynyt (2 p) 
 
Tutkinnon opetuksessa on 
runsaasti esimerkkejä 
kriteerin mukaisen 
opetusmenetelmien 
säännöllisestä käytöstä. 

 Vakiintunut (3 p) 
 
Opettajat suunnittelevat ja 
kehittävät säännöllisesti 
yhdessä kestävän 
kehityksen 
opetusmenetelmien 
käyttöä. 
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Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi  OPETUKSEN ARVIOINTI 
OKKA-säätiö  Ammatilliset perustutkinnot 

 

KRITEERI 23: Kestävän kehityksen opetus toteutuu tutkinnon läpi etenevänä suunnitelmallisena oppimispolkuna. 

 Kestävän kehityksen opetusta ei ole suunniteltu ja toteutettu tutkinnon läpi etenevänä oppimispolkuna.   0 p 

 Opettajien kesken on käyty keskustelua kestävän kehityksen opetuksen tavoitteista ja sisällöistä 
tutkinnon eri osissa. 

1 p 

 Opettajat ovat yhdessä suunnitelleet tutkinnon läpi etenevän oppimispolun, jossa on kuvattu keskeiset 
kestävän kehityksen oppimistavoitteet ja sisällöt. 

2 p 

Millä tavoin suunnittelu on tapahtunut? 
 

Miten oppimispolku on dokumentoitu? 
 
 
 
 

 Oppimispolun kuvausta hyödynnetään opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin työkaluna. 

3 p 
Millä tavoin oppimispolun kuvausta hyödynnetään opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin 
tukena? 
 
 
 
Kriteeriin liittyvät kehittämistarpeet 
 
 
 
 
 

 
KRITEERI 23: Kestävän kehityksen opetus toteutuu tutkinnon läpi etenevänä suunnitelmallisena oppimispolkuna. 
 

  Puuttuva (0 p) 
 
Kestävän kehityksen 
opetusta ei ole suunniteltu 
ja toteutettu tutkinnon läpi 
etenevänä 
oppimispolkuna.   

 Käynnistynyt (1 p) 
 
Opettajien kesken on käyty 
keskustelua kestävän 
kehityksen opetuksen 
tavoitteista ja sisällöistä 
tutkinnon eri osissa. 

 Kehittynyt (2 p) 
 
Opettajat ovat yhdessä 
suunnitelleet tutkinnon 
läpi etenevän 
oppimispolun, jossa on 
kuvattu keskeiset kestävän 
kehityksen 
oppimistavoitteet ja 
sisällöt. 

 Vakiintunut (3 p) 
 
Oppimispolun kuvausta 
hyödynnetään opetuksen 
suunnittelun, toteutuksen ja 
arvioinnin työkaluna. 

 
 
OPETUKSEN ARVIOINTI: Osan pisteytys 
 

Arviointialue 1 (kriteerit 15 ja 16)  
Arviointialue 2 (kriteerit 17 ja 18)  
Arviointialue 3 (kriteerit 19, 20 ja 21)  
Arviointialue 4 (kriteerit 22 ja 23)  
PISTEET YHTEENSÄ  
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KEKEserti-hanke on saanut valtionavustusta Opetushallitukselta.
Hanke kuuluu Ammatillisten perustutkintojen perusteiden
toimeenpanon -hakuryhmään.

www.koulujaymparisto.fi 

Toteutus:

Koordinoija: Savonllinnan ammatti- ja aikuisopisto

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Hyria koulutus Oy

OKKA-säätiö
Osuuskunta Eco-One

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Koulutuskeskus Salpaus

Suunnittelijat:
Risto Tenhunen, Osuuskunta Eco-One

Erkka Laininen, OKKA-säätiö
Esitteen taitto: Graafi nen suunnittelu Rinne

Kestävän kehityksen toimintasuunnitelmien ja sertifi ointien 
edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa.
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