
Opetuksen tavoitteena 
ovat kiinnostus taiteeseen, 
harrastuneisuus ja jatko-
opintokelpoisuus

Opetuksen tavoitteena on 
tutustuminen taiteenalaan 
historiallisesta ja 
yhteiskunnallisesta 
näkökulmasta

Opetuksen keskiössä ovat 
taiteenalan sisällöt ja 
taiteen tekemisessä 
tarvittava osaaminen

Opetuksessa hyödynnetään 
taiteenalan ilmaisukeinoja 
kestävyyskysymysten 
käsittelyssä

Opetuksen tavoitteena on 
mahdollistaa oppilaille oman 
ja globaalin elinympäristön 
kestävyyteen vaikuttaminen 
taiteen keinoin
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Arvioinnin tukidia

INDIKAATTORI 1: Opetuksen tavoitteet

Indikaattorilla arvioidaan, miten kestävän tulevaisuuden 
tekeminen painottuu opetuksen tavoitteissa ja suunnittelussa.

Vie hiiren osoitin keltaisella värillä maalatun käsitteen vieressä olevan 
kommenttilaatikon päälle, niin saat näkyviin käsitteen lyhyen selitteen. 

Laajemmat kuvaukset indikaattorin 1 käsitteistä

Opetuksen tavoitteena on 
taidesuhteen rakentaminen 
taiteen kokemisen ja 
tekemisen avulla Taiteen esille nostamia 

esteettisyyden, eettisyyden 
ja ekologisuuden 
kysymyksiä hyödynnetään 
arvojen ja merkitysten 
reflektoinnissa

Taiteen keinoin vahvistetaan 
oppilaiden kulttuurista 
lukutaitoa ja moninaisuuden 
kunnioittamista

Opetuksen tavoitteena on 
kestävän elämäntavan 
sisäistäminen osaksi oppilaan 
identiteettiä

Oppilaiden kulttuurista 
osallisuutta edistetään 
välineenä oman yhteisön ja 
elinympäristön 
uudistamiseen

Opetuksen tavoitteena on 
rakentaa taiteen ja 
yhteisöllisyyden kautta 
kestäviä ei-materialistisia 
merkityksiä elämiselle
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https://koulujaymparisto.fi/tukea-kestavan-kehityksen-tyohon/indikaattoreiden-arvioinnin-tukisivusto/taiteen-perusopetus/indikaattori-1-opetuksen-tavoitteet/
laininen
Korostus

laininen
Tarralappu
Elämäntapa, johon sitoutuneet yksilöt noudattavat erilaisissa tehtävissään ja elämänkaarensa kaikissa vaiheissa kestäviä toimintatapoja ottaen huomioon valintojensa ekologisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. 

laininen
Tarralappu
Kulttuurinen osallisuus on taiteen tekemisen kautta syntyvää nuoren osallisuutta ja vaikuttamista. Kulttuurisen osallisuuden toteutumista voidaan jäsentää kolmella tasolla: 1) yksilön kokemus osallisuudesta, johon liittyvät nuoren itsetunnon ja elämänhallinnan kehittyminen, 2) sosiaalinen osallisuus, johon liittyy sosiaalisen ryhmäidentiteetin kehittyminen, ja 3) yhteiskunnallinen osallisuus, johon liittyvät vastuu, välittäminen, vaikuttaminen ja aktiivinen kansalaisuus. 

laininen
Korostus

laininen
Tarralappu
Kestävyyskysymykset ovat haasteita, jotka liittyvät ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden toteutumiseen. Kestävyyskysymykset ovat tyypillisesti monimutkaisia ja niissä kytkeytyvät yhteen kestävyyden eri näkökulmat. Kestävyyskysymykset voivat olla luonteeltaan paikallisia tai globaaleja. Paikallisen ja globaalin tason kysymykset ovat usein toisiinsa linkittyneitä.

laininen
Korostus



Kestäviä toimintatapoja 
harjoitellaan opetuksen 
yhteydessä (materiaalit, 
vesi, energia, lajittelu jne.)

Kestävyystaitojen 
oppimisen näkökulma 
laajenee tulevaisuutta 
ennakoivaksi 

Taiteenalalle ominaisia 
keinoja käytetään 
kestävyyteen liittyvien 
aiheiden käsittelyyn

Kestävyyskysymyksiä 
tarkastellaan yhteis-
kunnallisessa viitekehyksessä

Kestävyystaitojen 
oppiminen keskittyy 
taiteen tekemisen 
ympäristökuormituksen 
vähentämiseen

Taiteen toimintatapojen 
harjoitteluun kytketään 
kestävyysajattelun 
tietoperustaa

Kestävyystaitoja opitaan 
arvioimalla ja kehittämällä 
oman taiteenalan ja 
oppilaitoksen toimintatapoja

Sitoudutaan ekososiaalisen 
sivistyksen arvojen mukaiseen 
toimintaan oppilaitoksessa ja 
omassa elämässä

Taideopetuksessa toteutuu 
aktiivinen yhteiskunnallisen 
muutoksen tekeminen

Taideopetuksen tarjoama 
kulttuurinen osallisuus 
synnyttää uusia merkityksiä 
elämiselle

Taideopetus edistää 
oppilaiden 
ympäristöherkkyyttä ja 
rakentaa ympäristösuhdetta

Arvioinnin tukidia

INDIKAATTORI 2: Kestävyystaitojen oppiminen

Indikaattorilla arvioidaan, miten eri taiteenalojen 
mahdollisuuksia ja pedagogisia ratkaisuja hyödynnetään 
kestävyystaitojen oppimiseen ja muutoksen tekemiseen.

Vie hiiren osoitin keltaisella värillä maalatun käsitteen vieressä olevan 
kommenttilaatikon päälle, niin saat näkyviin käsitteen lyhyen selitteen. 

Laajemmat kuvaukset indikaattorin 2 käsitteistä

Kestävyyskysymyksiä 
käsitellään paikallisessa 
viitekehyksessä

Ekososiaalisen sivistyksen 
arvojen toteutumista 
pohditaan oppilaitoksen ja 
oman elämän tasoilla 

Oppilaat kuvittelevat vaihto-
ehtoisia tulevaisuuksia ja 
rakentavat uudistavia ratkai-
suja kestävyyskysymyksiin

Kestävyyskysymyksiä 
tarkastellaan globaalissa 
viitekehyksessä
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Kestävyyskysymyksiä 
käsitellään kriittisesti ja 
systeemistä ajattelua 
hyödyntäen

https://koulujaymparisto.fi/tukea-kestavan-kehityksen-tyohon/indikaattoreiden-arvioinnin-tukisivusto/taiteen-perusopetus/indikaattori-2-opetuksen-sisallot/
laininen
Tarralappu
Kestävä toimintatapa on yksilön tai yhteisön omaksuma käytäntö, joka edistää kestävän kehityksen päämääriä. Kestävät toimintatavat voivat liittyä ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen tai kulttuurisen kestävyyden edistämiseen.

laininen
Korostus

laininen
Tarralappu
Kestävän tulevaisuuden indikaattoreissa kestävyystaitoja jäsennetään oppimisen tasojen kautta: Toisintava oppiminen linkittyy tietoon ja ymmärrykseen, ja niiden pohjalta tapahtuvaan toimintaan.Ennakoiva oppiminen on luonteeltaan asioita ja toimintaa kriittisesti tarkastelevaa. Pyrkimyksenä on kokemusten hyödyntäminen tiedon tulkinnassa ja uusien merkitysten antamisessa.Uudistavalla oppimisella tavoitellaan olemassa olevan todellisuuden ylittämistä. Järkeen ja kokemuksiin perustuva oppiminen täydentyy tunteiden ja mielikuvituksen hyödyntämisellä. 

laininen
Korostus

laininen
Tarralappu
Kestävyyskysymykset ovat haasteita, jotka liittyvät ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden toteutumiseen. Kestävyyskysymykset ovat tyypillisesti monimutkaisia ja niissä kytkeytyvät yhteen kestävyyden eri näkökulmat. Kestävyyskysymykset voivat olla luonteeltaan paikallisia tai globaaleja. Paikallisen ja globaalin tason kysymykset ovat usein toisiinsa linkittyneitä. 

laininen
Korostus

laininen
Tarralappu
Kulttuurinen osallisuus on taiteen tekemisen kautta syntyvää nuoren osallisuutta ja vaikuttamista. Kulttuurisen osallisuuden toteutumista voidaan jäsentää kolmella tasolla: 1) yksilön kokemus osallisuudesta, johon liittyvät nuoren itsetunnon ja elämänhallinnan kehittyminen, 2) sosiaalinen osallisuus, johon liittyy sosiaalisen ryhmäidentiteetin kehittyminen, ja 3) yhteiskunnallinen osallisuus, johon liittyvät vastuu, välittäminen, vaikuttaminen ja aktiivinen kansalaisuus. 

laininen
Korostus

laininen
Korostus

laininen
Tarralappu
Systeemiseen ajatteluun pätee vanha sanonta ”kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa”. Siinä huomio kiinnittyy asioiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin ja niiden keskinäisiin yhteyksiin. Kestävyyskysymysten ymmärtämisen kannalta on oleellista tarkastella ympäristön, hyvinvoinnin ja talouden yhteyksiä ja tunnistaa globaalin ja paikallisen ulottuvuuden välisiä keskinäisiä riippuvuuksia.  

laininen
Tarralappu
Ekososiaalinen sivistyksen lähtökohtana on ihmiskunnan toiminta ekosysteemien kestävyyden asettamissa rajoissa. Edistyksen päämääränä on ihmisarvoisen ja merkityksellisen elämän mahdollistaminen kaikille maailman ihmisille. Talous asemoituu välineeksi yhteisen hyvän synnyttämiseen sen sijasta, että tavoitellaan itsearvoista talouden kasvua. Ekososiaalisen sivistyksen arvopohja perustuu vastuullisuudelle, kohtuullisuudelle ja ihmistenvälisyydelle.

laininen
Korostus



Oppilaitoksen 
oppimisympäristöjen 
kestävyysnäkökohdat on 
tunnistettu

Oppilaitos vaikuttaa 
kumppaneidensa käytäntöjen 
uudistamiseen kestävämmiksi

Oppilaitoksen omat 
ympäristöt tukevat 
heikosti kestävien 
toimintatapojen oppimista

Oppilaitoksessa on 
suunniteltu ulkopuolisten 
ympäristöjen hyödyntämistä 
kestävyystaitojen 
oppimisessa

Oppilaitoksen omien 
ympäristöjen käytännöt ja 
teknologia tukevat 
kestävyystaitojen oppimista

Oppimisympäristöt 
mahdollistavat oppilaiden 
osallistumisen paikallisen 
kulttuurin rakentamiseen

Arvioinnin tukidia

INDIKAATTORI 3: Oppimisympäristöt

Indikaattorilla arvioidaan, miten oppilaitoksen käyttämät 
oppimisympäristöt tukevat kestävän tulevaisuuden 
rakentamiseen tarvittavien taitojen oppimista.

Vie hiiren osoitin keltaisella värillä maalatun käsitteen vieressä olevan 
kommenttilaatikon päälle, niin saat näkyviin käsitteen lyhyen selitteen. 

Laajemmat kuvaukset indikaattorin 3 käsitteistä

Oppilaitos on luonut 
kumppaneidensa kanssa 
kestävän tulevaisuuden 
oppimis- ja toiminta-
ympäristöjä, jotka uudistavat 
ihmisten ajattelua taiteen 
keinoin

Oppilaitos käyttää 
aktiivisesti ulkopuolisia 
ympäristöjä 
kestävyystaitojen 
oppimisessa

Oppilaat eivät voi vaikuttaa 
siihen, miten oppimis-
ympäristöissä toimitaan

Oppilaat vaikuttavat 
aktiivisesti oppilaitoksen 
toimintakulttuuriin

Oppilaitoksen 
taiteellinen toiminta tuo 
kestävyysajattelua 
näkyviin paikallisessa 
ympäristössä
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kulttuurisen moninaisuuden 
ymmärrystä ja ajallisen 
jatkumon hahmottamista
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Oppilaitos kehittää 
ympäristöjensä käytäntöjä 
kestävämmiksi ja tuo muilta 
toimijoilta opittuja käytäntöjä 
omaan toimintaansa

https://koulujaymparisto.fi/tukea-kestavan-kehityksen-tyohon/indikaattoreiden-arvioinnin-tukisivusto/taiteen-perusopetus/indikaattori-3-oppimisymparistot/
laininen
Tarralappu
Fyysisen työ- ja oppimisympäristön tekijät, joilla on vaikutuksia ulkopuolisen ympäristön tilaan sekä henkilöstön ja opiskelijoiden terveyteen, turvallisuuteen, viihtyisyyteen, yhdenvertaisuuteen ja sosiaaliseen toimintaan. Kestävyysnäkökohtien huomioon ottaminen luo perustan laadukkaalle oppimiselle ja oppimisyhteisön hyvinvoinnille. Psykososiaaliseen oppimisympäristöön liittyviä näkökohtia tarkastellaan indikaattorissa 6 Yhteisön hyvinvointi.

laininen
Korostus

laininen
Tarralappu
Jos haluamme kasvattaa yhteiskunnan uudistajia, on tärkeää, että oppilaat kokevat olevansa aktiivisia osallisia ja vaikuttajia oppilaitoksen toimintakulttuurissa. Osallisuuden kokemuksen syntyminen lähtee pienistä asioista: ovatko oppilaat sääntöjen ja käskyjen noudattajien roolissa vai kuunnellaanko heidän ajatuksiaan, mielipiteitään ja ehdotuksiaan aidosti. 

laininen
Korostus

laininen
Tarralappu
Oppimisympäristöjen tulee tukea erilaisten kulttuurien tuntemusta ja kohtaamisia, jotka synnyttävät myötätuntoa ja ymmärrystä erilaisista taustoista ja erilaisia näkemyksiä ja arvoja omaavien ihmisten välille.

laininen
Tarralappu
Kulttuurinen osallisuus on myös oman paikan hahmottamista historian, nykyisyyden ja tulevaisuuden muodostamassa jatkumossa. Miten kaupunkikuvassa näkyvät erilaiset historialliset kerrokset ja yhteiskunnassa tapahtunut muutos? Mikä kulttuuriperinnössä on säilyttämisen arvoista ja voi ehkä auttaa meitä tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa? Mihin maailmamme ja yhteiskuntamme on kulkemassa ja mikä olisi toivottava ja tavoittelemisen arvoinen kehitys? 

laininen
Korostus

laininen
Korostus



Toiminnan visiot ja 
tarkoitukset tulevat 
henkilöstölle ylhäältä 
annettuina

Oppilaitos toimii 
verkostoissa tavoitteena 
ongelmien ratkaisu jaetun 
asiantuntijuuden avulla

Oppilaitoksessa rakennetaan 
uutta tietoa yhteisöllisesti 
henkilökunnan ja 
opiskelijoiden kesken

Oppilaitosyhteisö rakentaa 
jaettuja tulevaisuusvisioita 
ja toiminnan tarkoituksia

Oppilaitos hyödyntää 
heikosti tietoa 
toimintaympäristöstä ja sen 
muutoksesta

Osallisuus, yhteistyö ja 
vuoropuhelu kukoistavat 
oppilaitosyhteisössä

Yhteisön oppimiskäsitys 
perustuu yksilöiden 
oppimiseen ja tiedon 
omaksumiseen

Oppilaitosyhteisö 
hyödyntää verkostoista 
saatua tietoa oman 
toimintansa kehittämiseen

Toimintatapojen kyseen-
alaistamista ja uusien 
ratkaisujen innovointia 
tuetaan aktiivisesti

Oppilaitos uudistaa 
yhteiskuntaa kestäväksi 
yhdessä kumppaneidensa 
kanssa

Oppilaitosyhteisö reflektoi 
toimintansa suhdetta 
toimintaympäristöön ja 
sieltä nouseviin signaaleihin

Arvioinnin tukidia

INDIKAATTORI 4: Oppiva yhteisö ja kumppanuudet

Indikaattorilla arvioidaan, miten oppilaitos toimii oppivana 
yhteisönä ja osana yhteiskuntaa uudistavia verkostoja.

Vie hiiren osoitin keltaisella värillä maalatun käsitteen vieressä olevan 
kommenttilaatikon päälle, niin saat näkyviin käsitteen lyhyen selitteen. 

Laajemmat kuvaukset indikaattorin 4 käsitteistä

Oppilaitos edellyttää 
yhteisön jäsenten 
sopeutumista johdon 
määrittelemiin sääntöihin 
ja toimintatapoihin

Oppilaitos käy dialogia 
kumppaneidensa kanssa 
yhteisistä visioista ja 
tarkoituksista
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https://koulujaymparisto.fi/tukea-kestavan-kehityksen-tyohon/indikaattoreiden-arvioinnin-tukisivusto/taiteen-perusopetus/indikaattori-4-oppiva-yhteiso-ja-kumppanuudet/
laininen
Tarralappu
Yksilöiden oppimiseen ja tiedon omaksumiseen perustuva oppimiskäsitys korostaa oppimista yksilön tietojen, taitojen, arvojen ja asenteiden muutoksena. Oppija nähdään passiivisena tiedon omaksujana ja opettaja tiedon siirtäjänä.

laininen
Korostus

laininen
Tarralappu
Jaetut tulevaisuusvisiot ja tarkoitukset eivät voi syntyä ylhäältä annettuina, vaan ne nousevat yhteisöstä.  Jotta yhteisön jäsenet kykenivät luomaan yhteisen vision, heidän on koettava voivansa vaikuttaa nykyiseen todellisuuteensa. Yhteinen visio ei ole kompromissi yhteisön jäsenten haluista ja toiveista, vaan jokainen yhteisön jäsen voi nähdä vision omia päämääriään laajempana kokonaisuutena.

laininen
Korostus

laininen
Tarralappu
Oppivan yhteisön tunnusmerkki on se, että oppilaitoksella on selkeä kuva omasta toiminnastaan ja sen suhteesta toimintaympäristöön. Tämä edellyttää sitä, että oppilaitoksessa arvioidaan toimintaa ja käydään osallistavaa keskustelua toiminnan arvoista, tarkoituksista ja päämääristä. Käsitystä omasta itsestä on hyvä peilata säännöllisesti siihen, miten muut oppilaitoksen näkevät ja millaiseksi tulevaisuuden toimintaympäristö näyttää muuttuvan.

laininen
Korostus

laininen
Tarralappu
Yhteisöllisessä tiedon rakentamisessa korostuu oppijoiden aktiivinen rooli tiedon etsijöinä ja tulkitsijoina. Oppiminen on ongelmalähtöistä, tutkivaa ja vuorovaikutteista. Yhteisöllisen tiedon rakentamisen avulla oppilaat ja opettajat voivat ratkaista yhdessä ongelmia, laatia suunnitelmia sekä arvioida ja arvottaa asioita. Parhaimmillaan oppiminen tuottaa oppilaitokseen uusia yhteisiä toimintatapoja.

laininen
Korostus

laininen
Korostus

laininen
Tarralappu
Kestävän tulevaisuuden indikaattoreissa oppilaitosta tarkastellaan oppivana yhteisönä, jossa kaikki yhteisön jäsenet – niin oppilaat, opettajat, muu henkilökunta kuin oppilaitoksen sidosryhmienkin edustajat – nähdään oppijoina. Peter Sengen mukaan oppiva yhteisö on paikka, jossa ihmiset löytävät jatkuvasti tapoja luoda ja uudistaa yhteistä todellisuuttaan, jossa ihmiset kehittävät jatkuvasti kykyjään saavuttaakseen asioita, joita he todella haluavat, jossa syntyy jatkuvasti uutta ajattelua, jossa ihmiset vapautuvat tavoittelemaan yhteisiä päämääriä ja jossa ihmiset oppivat jatkuvasti oppimaan yhdessä.



Hankintojen määräävänä 
valintakriteerinä on 
tarjouksen edullisuus

Oppilaitoksen arjen 
käytäntöjä pyritään 
muuttamaan kestävään 
suuntaan

Oppilaitoksen 
ympäristövastuu perustuu 
säädösten vaatimusten 
täyttämiseen

Hankinnoissa 
painotetaan 
laatutekijöitä hinnan 
rinnalla

Opiskelijat ja henkilökunta 
osallistetaan oppilaitoksen 
ympäristövastuullisuuden 
arviointiin ja kehittämiseen

Oppilaitoksen toiminta  
lähestyy hiilineutraaliutta

Arvioinnin tukidia

INDIKAATTORI 5: Oppilaitoksen ympäristövastuu

Indikaattorilla arvioidaan, miten oppilaitos toteuttaa 
ympäristövastuuta hankinnoissaan ja arjen toiminnassa, ja 
pyrkii hiilineutraaliuteen, kiertotalouteen ja kohtuutalouteen.

Vie hiiren osoitin keltaisella värillä maalatun käsitteen vieressä olevan 
kommenttilaatikon päälle, niin saat näkyviin käsitteen lyhyen selitteen. 

Laajemmat kuvaukset indikaattorin 5 käsitteistä

Ympäristövastuullisuus ja 
eettisyys toteutuvat 
läpäisevästi oppilaitoksen 
arjen toiminnoissa

Ympäristövastuullisuus ja 
eettisyys ovat hankintojen 
määräävät valintakriteerit

Oppilaitos asettaa normien 
vaatimukset ylittäviä 
ympäristötavoitteita

Oppilaitos hyödyntää 
kumppaniverkostonsa 
osaamista vastuullisuutensa 
kehittämiseen

Oppilaitos kytkeytyy 
kumppaniverkostonsa kautta 
osaksi alueellista 
kiertotaloutta 

Oppilaitos toimii esimerkkinä 
kohtuutaloudesta, joka 
tuottaa oikeudenmukaisesti 
hyvinvointia ympäristön 
asettamissa rajoissa
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Oppilaitos hyödyntää 
kulttuuriperinnön viisautta 
ympäristövastuullisuuden 
edistämisessä
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Oppilaitos osallistaa
sidosryhmiään ympäristö-
vastuullisuuden ja 
eettisyyden edistämiseen

Oppilaitoksessa pohditaan 
yhdessä, mitä vastuullisuus 
ja eettisyys tarkoittavat 
taiteenalan toiminnassa

https://koulujaymparisto.fi/tukea-kestavan-kehityksen-tyohon/indikaattoreiden-arvioinnin-tukisivusto/taiteen-perusopetus/indikaattori-5-oppilaitoksen-ymparistovastuu/
laininen
Tarralappu
Oppilaitoksen ympäristövastuuseen liittyviin säädöksiin kuuluvat muun muassa jätteiden synnyn ennaltaehkäisyyn, jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen, vaarallisten aineiden käsittelyyn ja varastointiin sekä vaarallisiin jätteisiin liittyvät säännökset. Oppilaitosten toimintaa koskevat myös muun muassa elintarvikehygieniaa, rakentamista, sekä kulttuuriperinnön suojelua koskevat säädökset.

laininen
Korostus

laininen
Korostus

laininen
Tarralappu
Alkuperäiskansoja on usein nostettu esimerkeiksi kulttuureista, joissa ihminen pystyy elämään sopusoinnussa luonnon kanssa. Nykyinen yhteiskuntamme on unohtanut tämän ymmärryksen. Tuhoamme oman elämämme edellytyksiä rapauttamalla luonnon monimuotoisuutta ja päästämällä kasvihuonekaasuja ilmakehään. Moni kestävän tulevaisuuden ratkaisu ei kumpuakaan teknologiasta, vaan historian viisaudesta. Tällaisia esimerkkejä on löydettävissä eri ammattialoilta ja paikallisesta historiasta.

laininen
Korostus

laininen
Tarralappu
Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että Suomen kasvihuonekaasupäästöt ovat saman suuruiset kuin maankäyttösektorin hiilensidonta (metsät, maatalousmaat ja kosteikot).  Oppilaitokset voivat vaikuttaa tavoitteen toteutumiseen lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä sähkössä ja lämmityksessä ja vaikuttamalla paikallisiin energiaratkaisuihin. Muita vaikuttamisen keinoja ovat liikkumistapojen valinta ja elintarvikehankinnat.

laininen
Korostus

laininen
Tarralappu
Kohtuutaloudessa pyritään rakentamaan talousmallia, jossa hyvinvointi ei ole riippuvainen kasvusta. Kohtuutalouden ratkaisuissa perustana ovat maapallon kantokyvyn rajat, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja demokratia. Kohtuutalous ei merkitse automaattisesti talouden supistumista tai nollakasvua, vaan sen lähtökohtana on kysymys siitä, missä asioissa tarvitsemme kasvua ja millaista kasvua tulisi rajoittaa. 

laininen
Korostus

laininen
Tarralappu
Kiertotaloudessa resurssit säilytetään taloudessa silloinkin, kun tuote on saavuttanut käyttöikänsä lopun. Tavoitteena on jo lähtökohtaisesti suunnitella ja valmistaa tuotteet siten, että ne pysyvät käytössä ja kierrossa mahdollisimman pitkään. Kierrätyksessä, johon kiertotalous helposti sekoitetaan, keskitytään puolestaan löytämään käyttötarkoituksia jo syntyneelle jätteelle.

laininen
Korostus

laininen
Tarralappu
Ympäristövastuullinen oppilaitos pyrkii jatkuvasti parantamaan toimintaansa asettamalla vapaaehtoisia tavoitteita. Ne voivat liittyä esimerkiksi materiaalien käytön ja jätteen synnyn vähentämiseen, energiankulutuksen ja kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseen tai haitallisten materiaalien ja aineiden korvaamiseen haitattomilla vaihtoehdoilla. Tavoitteet voidaan kytkeä osaksi oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmaa. 

laininen
Korostus

laininen
Tarralappu
Oppilaitoksen toimintakulttuurissa ympäristövastuullisuuden toteutuminen näkyy esimerkiksi materiaalien, energian ja veden säästönä, ympäristövastuullisina hankintoina, tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäyttönä, kierrätyksenä ja lajitteluna, säästävinä ja vähäpäästöisinä liikkumistapoina, sekä vaarallisten aineiden käsittelyn ja varastoinnin turvallisuutena.

laininen
Korostus



Hyvinvointia edistävät 
toimenpiteet keskittyvät 
fyysiseen työ- ja 
opiskeluympäristöön

Yhteisön hyvinvointia 
parannetaan puutteisiin 
reagoimalla

Oppilaitosyhteisön 
hyvinvoinnista 
huolehtiminen perustuu 
normien vaatimusten 
täyttämiseen

Oppilaitoksella on normien 
vaatimusten mukaiset 
hyvinvointiin liittyvät 
suunnitelmat, joiden sisältöön 
yhteisö on perehdytetty

Hyvinvoinnista 
huolehtimisen lähtökohtana 
ovat henkilöstön ja 
oppilaiden tarpeet

Oppilaitos edistää 
hyvinvointia globaalilla 
tasolla kumppanuuksien 
kautta

Arvioinnin tukidia

INDIKAATTORI 6: Yhteisön hyvinvointi

Indikaattorilla arvioidaan, miten oppilaitos huolehtii 
hyvinvoinnista, edistää yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja 
moninaisuutta, ja vahvistaa myötätunnon ja 
merkityksellisyyden kokemusta.

Vie hiiren osoitin keltaisella värillä maalatun käsitteen vieressä olevan 
kommenttilaatikon päälle, niin saat näkyviin käsitteen lyhyen selitteen. 

Laajemmat kuvaukset indikaattorin 6 käsitteistä

Hyvinvoinnin edistämisen 
keskiössä ovat yhteisöllisyys, 
osallisuus, eettisyys ja moni-
naisuuden arvostaminen

Hyvinvoinnin näkökulma 
laajenee psyykkiseen ja 
sosiaaliseen työ- ja 
opiskeluympäristöön

Oppilaitos kehittää kestäviä 
hyvinvoinnin ratkaisuja 
kumppaniverkostonsa 
kanssa

Oppilaitoksen arjessa 
toteutuu aidosti jokaisen 
saama tuki, arvo ja 
tunnustus omana itsenään

Oppilaitosyhteisö rakentaa 
aineetonta hyvinvointia 
ihmistenvälisyyden ja 
myötätuntokulttuurin avulla

Oppilaitosyhteisön 
hyvinvoinnin parantaminen 
perustuu ennakoivaan 
toimintaan

Sidosryhmät ovat mukana 
oppilaitosyhteisön 
hyvinvoinnin edistämisessä
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Oppilaitos hyödyntää 
osaamistaan alueensa 
hyvinvoinnin edistämiseen

U
U

D
IS

TA
V

U
U

S 
V

A
H

V
IS

TU
U

++

ENNAKOIVUUS VAHVISTUU

+++

+

https://koulujaymparisto.fi/tukea-kestavan-kehityksen-tyohon/indikaattoreiden-arvioinnin-tukisivusto/taiteen-perusopetus/indikaattori-6-yhteison-hyvinvointi/
laininen
Tarralappu
Fyysinen työ- ja opiskeluympäristö luo puitteet oppilaitosyhteisön hyvinvoinnille. Siihen liittyvät ympäristön turvallisuuteen, terveellisyyteen ja viihtyisyyteen vaikuttavat tekijät kuten esteettisyys, esteettömyys, sisäilma, ergonomia, tilojen turvallisuus, sosiaalitilat ja opetusvälineet. Fyysistä ympäristöä tarkastellaan oppimisen näkökulmasta indikaattorissa 3.

laininen
Korostus

laininen
Tarralappu
Oppilaitosyhteisön hyvinvointiin liittyviä säädösperusteisia suunnitelmia ovat mm. työsuojelun toimintaohjelma, pelastussuunnitelma, tasa-arvosuunnitelma, yhdenvertaisuussuunnitelma, työterveyshuollon toimintasuunnitelma sekä henkilöstön kehittämissuunnitelma. Vaatimusten toteutus ja vastuut riippuvat oppilaitoksen koosta, tiloista ja ylläpitäjästä. 

laininen
Korostus

laininen
Tarralappu
Hyvä psyykkinen työ- ja oppimisympäristö rakentuu yhteisön jäsenten välisestä kunnioituksesta, luottamuksesta, tuesta, osallisuudesta ja vaikuttamisen mahdollisuuksista sekä yhteisössä valitsevasta turvallisuuden tunteesta. Psyykkinen ympäristö on tiiviisti kytkeytynyt sosiaaliseen ympäristöön, joka syntyy yhteisön jäsenten välisistä suhteista, vuorovaikutuksesta ja yhteisöllisyyden kokemuksesta. Hyvä psykososiaalinen ympäristö on edellytys yhteisön hyvinvoinnille ja se on merkittävä oppimista tukeva voimavara.

laininen
Korostus

laininen
Tarralappu
Ihmistenvälisyys on ekososiaaliseen sivistykseen kuuluva arvo, jonka keskiössä on ihmisyksilön mahdollisuus kuulua yhteisöihin ja tulla niissä hyväksytyksi omana itsenään. Koetun hyvinvoinnin tärkeimpiä tekijöitä ovat itsensä toteuttamisen mahdollisuudet sekä muilta ihmisiltä saatu ymmärrys ja tunnustus, jotka synnyttävät kokemuksen elämän merkityksellisyydestä. Ihmistenvälisyys tarjoaa vaihtoehdon materiaaliseen kulutukseen perustuvalle hyvinvoinnin tavoittelulle.

laininen
Korostus

laininen
Tarralappu
Myötätunto ei ole vain yksilön ominaisuus. Myös yhteisöllä voi olla kyky myötätuntoon, jolloin voidaan puhua myötätuntokulttuurista. Sillä tarkoitetaan yhteisön tapaa huomata mielipaha ja toimia myötätuntoisesti mielipahan lievittämiseksi. Myötätuntokulttuurissa on kysymys aidosta välittämisestä, jossa ihminen kohdataan omana itsenään ja arvokkaana yksilönä. Myötätuntokulttuuri perustuu avoimuuteen, yhdenvertaisuuteen ja luottamukseen siihen, että vaikeina hetkinä yhteisö antaa tukensa.

laininen
Korostus



Oppilaitosyhteisöä ei 
osallisteta toiminnan pitkän 
tähtäimen suunnitteluun

Pitkän tähtäimen 
suunnitelmassa korostuvat 
oppilaitoksen sisäiset 
tarpeet

Toiminnan pitkän tähtäimen 
suunnittelu on yhteisöä 
osallistava ja keskusteleva 
prosessi

Oppilaitosyhteisön jäsenet 
vaikuttavat aidosti pitkän 
tähtäimen suunnitelman 
tavoitteisiin ja valintoihin

Pitkän tähtäimen 
suunnittelua  ohjaavat 
koulutusjärjestelmän tarpeet 
ja muutokset

Pitkän tähtäimen 
suunnitelman laadintaa 
ohjaavat yhteiskunnan 
tarpeetPitkän tähtäimen 

suunnitelma on reagoiva 
ja säilyttävä

Pitkän tähtäimen 
suunnittelussa hyödynnetään 
alueellista ja kansallista 
ennakointitietoa

Pitkän tähtäimen 
suunnitelma uudistaa 
oppilaitosta ennakointi-
tiedon pohjalta

Pitkän tähtäimen suunnitel-
massa näkyy aktiivisia 
keinoja yhteiskunnallisen 
muutoksen tekemiseen

Pitkän tähtäimen 
suunnitelma perustuu 
yhteiskunnan uudistamiseen 
yhdessä kumppaneiden 
kanssa

Pitkän tähtäimen 
suunnitelman päämääränä 
on osallistuminen globaalien 
kestävyyskysymysten 
ratkaisemiseen

Globaalit kestävyys-
kysymykset näkyvät pitkän 
tähtäimen suunnitelmassa

Oppilaitoksen kumppanit  
ovat mukana toiminnan 
pitkän tähtäimen 
suunnittelussa

Arvioinnin tukidia

INDIKAATTORI 7: Oppilaitoksen toiminnan suunnittelu

Indikaattorilla arvioidaan, miten oppilaitoksen toiminnan 
pitkän tähtäimen suunnittelu tukee kestävän tulevaisuuden 
rakentamista yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden ja 
kumppaneiden kanssa.

Vie hiiren osoitin keltaisella värillä maalatun käsitteen vieressä olevan 
kommenttilaatikon päälle, niin saat näkyviin käsitteen lyhyen selitteen. 

Laajemmat kuvaukset indikaattorin 7 käsitteistä

Oppilaitosyhteisöltä 
kerätään näkemyksiä pitkän 
tähtäimen suunnittelun 
tueksi
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https://koulujaymparisto.fi/tukea-kestavan-kehityksen-tyohon/indikaattoreiden-arvioinnin-tukisivusto/taiteen-perusopetus/indikaattori-7-oppilaitoksen-toiminnan-suunnittelu/
laininen
Tarralappu
Esimerkkejä globaaleista kestävyyskysymyksistä: ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden kaventuminen, luonnonvarojen ehtyminen, ravinnon riittävyys, puhdas vesi, puhdas energia, köyhyys, ihmisoikeuksien loukkaukset, globaali epätasa-arvo, alkuperäiskansojen kulttuurien häviäminen.

laininen
Korostus



Arvioinnin tukidia

INDIKAATTORI 8: Johtaminen

Indikaattorilla arvioidaan, miten oppilaitoksen johtamistapa 
tukee organisaation kykyä tulevaisuuden ennakointiin, 
uudistumiseen ja yhteiskunnallisen muutoksen tekemiseen.

Vie hiiren osoitin keltaisella värillä maalatun käsitteen vieressä olevan 
kommenttilaatikon päälle, niin saat näkyviin käsitteen lyhyen selitteen. 

Laajemmat kuvaukset indikaattorin 8 käsitteistä

Tavoitteiden asettaminen, 
päätökset ja valinnat 
tehdään lyhyen aikavälin 
talousnäkökulman ehdoilla

Oppilaitoksen rakenne ja 
toimintatavat haittaavat 
vuorovaikutusta ja 
uudistumista

Oppilaitos käy yhteiskuntaa 
uudistavaa dialogia 
kumppaniverkostonsa 
kanssa

Tavoitteet, valinnat ja 
päätökset perustuvat 
toimintaympäristön 
muutoksen reflektointiin

Oppilaitoksen 
uudistumisessa 
hyödynnetään moniäänistä 
keskustelua arvoista ja 
tulevaisuudesta

Talousnäkökulman lisäksi 
tavoitteita, päätöksiä ja 
valintoja ohjaavat opetuksen 
kohderyhmien tarpeet

Johtaminen ja rakenteet 
tukevat sisäiset rajat 
ylittävää vuorovaikutusta

Johtamisessa painottuvat 
säännöt, tavoitteet, 
vastuut ja seuranta

Henkilöstö voi vaikuttaa 
sääntöjen, tavoitteiden ja 
vastuiden määrittelyyn

Oppilaitosyhteisö visioi 
nykykehitykselle 
vaihtoehtoisia tulevaisuuksia 
ja ohjaa niillä toimintaansa

Kestävän tulevaisuuden 
näkökulma on tärkeänä 
kriteerinä päätöksiä ja 
valintoja tehtäessä

Johtaminen perustuu 
yhdessä asetettuihin 
tavoitteisiin, luotta-
mukseen ja yhteistyöhön

Johtaminen ja rakenteet 
tukevat oppilaitoksen 
sisäistä vuorovaikutusta

Johtaminen mahdollistaa 
uusien rakenteiden ja 
toimintatapojen 
syntymisen työntekijöistä 
lähtien 
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https://koulujaymparisto.fi/tukea-kestavan-kehityksen-tyohon/indikaattoreiden-arvioinnin-tukisivusto/taiteen-perusopetus/indikaattori-8-johtaminen/
laininen
Tarralappu
Olemme taipuvaisia näkemään tulevaisuuden vallitsevan kehityksen jatkumona. Jos haluamme uudistaa yhteiskuntaa, tarvitsemme tulevaisuushorisontin avartamista erilaisiin mahdollisiin tulevaisuuksiin. Oleellista on pohtia, millainen tulevaisuus olisi toivottava. Kuvittelemamme tulevaisuudet ohjaavat omaa ja yhteistä elämäämme. Tärkein tulevaisuustaito onkin kyky visioida yhdessä vaihtoehtoisia ja tavoittelemisen arvoisia tulevaisuuksia ja oppia käyttämään niitä nykyhetkessä.

laininen
Korostus



Arvioinnin tukidia

INDIKAATTORI 9: Henkilöstön osaaminen

Indikaattorilla arvioidaan, miten henkilöstön 
kestävyysosaamista kehitetään ja laajennetaan globaaliin 
näkökulmaan ja ekososiaaliseen sivistykseen.

Vie hiiren osoitin keltaisella värillä maalatun käsitteen vieressä olevan 
kommenttilaatikon päälle, niin saat näkyviin käsitteen lyhyen selitteen. 

Laajemmat kuvaukset indikaattorin 9 käsitteistä

Osaamisen kehittäminen 
perustuu omaehtoiseen 
kouluttautumiseen

Henkilöstön osaamisen 
kehittäminen keskittyy 
ammatissa tarvittavien 
perustietojen ja -taitojen 
hallintaan

Henkilöstön 
kestävyysosaamisen 
tarpeet on tunnistettu

Osaamisen kehittämisen 
lähtökohtana on 
toimintaympäristössä 
tapahtuva muutos

Oppilaitos luo uutta 
kestävyysosaamista yhdessä 
kumppaniverkostonsa 
kanssa

Osaamisen kehittäminen 
on suunnitelmallista ja 
resursoitua ja siihen 
kannustetaan

Henkilöstön 
kestävyysosaamisen 
tarpeita ennakoidaan

Oppilaitos luo yhteisöllisesti 
uutta kestävyysosaamista

Osaamisen kehittäminen 
laajenee globaaleihin 
kestävyyskysymyksiin ja 
ekososiaaliseen sivistykseen

Osaamisen kehittäminen 
perustuu työn ja oppimisen 
yhdistämiseen

Henkilöstön 
osaamistarpeita 
ennakoidaan heikosti

Henkilöstön kestävyysasioiden 
osaamista on vahvistettu 
tunnistettujen tarpeiden 
pohjalta
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Oppilaitoksessa kerätään ja 
jaetaan kestävyysajatteluun 
liittyvää tietoa ja osaamista 
henkilöstön kesken

https://koulujaymparisto.fi/tukea-kestavan-kehityksen-tyohon/indikaattoreiden-arvioinnin-tukisivusto/taiteen-perusopetus/indikaattori-9-henkiloston-osaaminen/
laininen
Tarralappu
Henkilöstön kestävyysosaaminen peilautuu eri henkilöstöryhmien työtehtäviin: opettaja tarvitsee yleistä osaamista kestävyyskysymyksistä ja oman opetusalan kestävyysasioista sekä pedagogista osaamista kestävyystaitojen opettamisesta. Kiinteistönhoitaja tarvitsee osaamista energia- ja materiaalitehokkuutta edistävistä teknisistä ratkaisuista, seuranta- ja ohjausjärjestelmistä, jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä sekä oppilaitoksen turvallisuusasioista.

laininen
Korostus

laininen
Tarralappu
Henkilöstö ja oppilaat nähdään yhteisöllisinä tutkijoina, ongelmien ratkaisijoina ja uusien ideoiden tuottajina. Yhteisöllistä tiedon rakentamista voidaan tukea tutkivan oppimisen, ryhmätyöskentelyn, keskustelun, vastavuoroisen oppimisen ja luovien työskentelytapojen käytöllä. Uutta kestävyysosaamista voidaan tuottaa myös yhdessä kumppaneiden kanssa luovuutta tukevissa oppimisympäristöissä ja hankkeissa.

laininen
Korostus

laininen
Tarralappu
Esimerkkejä globaaleista kestävyyskysymyksistä: ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden kaventuminen, luonnonvarojen ehtyminen, ravinnon riittävyys, puhdas vesi, puhdas energia, köyhyys, ihmisoikeuksien loukkaukset, globaali epätasa-arvo, alkuperäiskansojen kulttuurien häviäminen.

laininen
Korostus

laininen
Tarralappu
Ekososiaalinen sivistyksen lähtökohtana on ihmiskunnan toiminta ekosysteemien kestävyyden asettamissa rajoissa. Edistyksen päämääränä on ihmisarvoisen ja merkityksellisen elämän mahdollistaminen kaikille maailman ihmisille. Talous asemoituu välineeksi yhteisen hyvän synnyttämiseen sen sijasta, että tavoitellaan itsearvoista talouden kasvua. Ekososiaalisen sivistyksen arvopohja perustuu vastuullisuudelle, kohtuullisuudelle ja ihmistenvälisyydelle.

laininen
Korostus



Arvioinnin tukidia

INDIKAATTORI 10: Toiminnan arviointi 
ja kehittäminen

Indikaattorilla arvioidaan, miten oppilaitosyhteisö arvioi ja 
kehittää kestävän tulevaisuuden toimintaa yhdessä 
kumppaniverkostonsa kanssa.

Vie hiiren osoitin keltaisella värillä maalatun käsitteen vieressä olevan 
kommenttilaatikon päälle, niin saat näkyviin käsitteen lyhyen selitteen. 

Laajemmat kuvaukset indikaattorin 10 käsitteistä

Oppilaitosyhteisö 
osallistuu toiminnan 
kehittämiseen 
arviointikyselyiden kautta

Oppilaitos ei ole 
määritellyt toimintansa 
ekologisen, sosiaalisen ja 
taloudellisen kestävyyden 
mittareita

Oppilaitosyhteisö osallistuu 
arviointitulosten käsittelyyn 
ja kehittämistavoitteiden 
määrittelyyn

Oppilaitos kehittää kestäviä 
innovaatiota yhdessä 
kumppaniverkostonsa 
kanssa

Oppilaitos seuraa omaa 
toimintaansa ekologisen, 
sosiaalisen ja taloudellisen 
kestävyyden mittareilla

Oppilaitos arvioi toimintansa 
vaikuttavuutta yhteiskunnan 
kestävyyden edistämiseen

Oppilaitos hyödyntää 
systemaattisesti 
kestävyysasioiden 
arviointitietoa toimintansa 
kehittämisessä

Oppilaitoksen toiminnan 
kestävyyden arviointia 
tehdään ilman selkeitä 
mittareita

Oppilaitos raportoi 
sidosryhmilleen kestävän 
kehityksen toiminnasta ja 
sen tuloksista

Oppilaitos arvioi ja kehittää 
yhteistä kestävän 
tulevaisuuden toimintaa 
kumppaniverkostonsa kanssa

Oppilaitos hyödyntää 
kumppaniverkostonsa tukea 
kestävyysasioidensa 
kehittämisessä
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https://koulujaymparisto.fi/tukea-kestavan-kehityksen-tyohon/indikaattoreiden-arvioinnin-tukisivusto/taiteen-perusopetus/indikaattori-10-toiminnan-arviointi-ja-kehittaminen/
laininen
Tarralappu
Kestävyyden mittarit voivat olla määrällisiä mittareita kuten energian tai  materiaalien kulutus, jätemäärät, tapaturmat ja kulttuuritapahtumien määrä tai laadullisia mittareita kuten henkilöstön ja oppilaiden hyvinvointikyselyt tai oppimistulokset. Oleellista on, että oppilaitos valitsee käyttöönsä itselleen sopivat ja tarpeelliset mittarit, joilla voidaan seurata tavoitteiden toteutumista ja pitkäaikaista kehitystä.

laininen
Korostus




