
• Haasteet ovat askeleita 
”ekososiaalisen sivistymisen” 
polulla kohtia tavoiteltua 
tulevaisuutta

• Mikä on minun/ryhmän/opiston 
konkreettinen teko tai toiminta, 
jolla teemme arvot todeksi?

3. TULEVAISUUSHAASTEET/
LUPAUKSET

2. EETTINEN 
KOMPASSI

• Ekososiaalisen sivistyksen 
arvopohjan reflektointi

• Eettinen kompassi suuntaa 
tekoja kohti haluttua 
tulevaisuutta

Toivottu 
tulevaisuus?

Minä 
itse

1. TULEVAISUUSKUVITTELU

• Millaisen tulevaisuuden 
haluaisin?

• Mikä on oma paikkani siinä?

• Tulevaisuuskäsitysten jakaminen 
ja reflektointi

• Ryhmän/opiston yhteinen 
tulevaisuusvisio 

• Toteutustapa kirjoitus, kuvat, 
piirrokset, näytelmä, …

Työ

KotiHarrastukset

OpiskeluYstäväpiiri

Kuluttaminen

Matkailu

ELÄMÄN-
KARTTA

?

?

?

4. OMAN ELÄMÄN 
TULEVAISUUSTEOT

Päämäärät

Arvot ja eettiset 
periaatteet

Ekososiaalisen sivistyksen työkalut

• Miten toteutan ekososiaalisen 
sivistyksen arvoja ”oman 
elämäni kartalla”?

Suomen Kansanopistoyhdistys:
OPPI-hanke: Ekososiaalisen sivistyksen työkalujen kehittäminen

5. KOMPETENSSIEN 
ARVIOINNIN TYÖKALUT



Oppilaitosten kestävän 
tulevaisuuden 
indikaattorit



Yhteiskunnassa
nouseva ajattelun 

muutos

Uuden ajattelun 
vahvistuminen

Koulutuksen 
uudistuminen

Soveltaen Sterling, 2003: Whole System Thinking as a basis for Paradigm Change in Education

Voiko koulutus uudistua – ja muuttaa yhteiskuntaa?

”The Ecology of Education Systems” Koulutus voi uudistua vain 
vuorovaikutuksessa 

yhteiskunnan kanssa 
(yhteisevoluutio)



ORIENTAATIOT
Olemassa olevaa 

Toisintava

Tehokkuuden parantaminen

Tulevaisuutta 

ennakoiva

Kriittisyys, reflektiivisyys, 

vuorovaikutus

Yhteiskuntaa 

uudistava

Koulutuksen paradigman 

uudistuminen
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Suhde 

yhteiskuntaan

• Erillinen
• Hyödyntävä
• Organisaatiokeskeisyys

• Vuorovaikutteinen
• Kumppanuus
• Alueellisuus

• Sulautunut
• Yhteiskehittäminen
• Globaalisuus

Emergenssi • Siiloutuminen

• Yhdenmukaisuus

• Tiedottaminen

• Normit ja vastuut

• Yhteydet

• Moninaisuus

• Sisäinen dialogisuus

• Vapaudet ja vastuut

• Verkostot

• Kulttuurinen moninaisuus

• Kulttuurinen dialogi

• Itseorganisoituminen
Tulevaisuus-

orientaatio

• Ennakointi
• Reaktiivisuus ja 

säilyttäminen

• Skenaariot
• Proaktiivisuus ja 

uudistuminen

• Utopiat
• Antisipaatio ja 

uudistaminen
Oppimiskäsitys • Yksilö oppijana

• Oppiminen toisintajana

• Yhteisö oppijana
• Oppiminen muutosta 

varten

• Verkosto oppijana
• Oppiminen muutoksena

Koulutusorganisaation paradigmamuutos

Laininen E. & Salonen A. O. (2019). Koulutusorganisaatiot yhteiskunnan uudistajina. (Artikkelikäsikirjoitus).

Kestävän 
tulevaisuuden 
indikaattoreiden 
teoreettinen 
viitekehys



Eri orientaatioiden mukaisesti toimiva koulutusorganisaatio 

tuottaa erilaista kehitystä edistävää osaamista yhteiskuntaan:

• Olemassa olevaa toisintava orientaatio palvelee 

tehokkuuden ja tuottavuuden parantamista. 

• Tulevaisuutta ennakoiva orientaatio vahvistaa uusien 

tuotanto- ja palveluratkaisujen kehittämistä.  

• Yhteiskuntaa uudistava taso synnyttää osaamista, joka 

tähtää tarpeiden uudelleen määrittelyyn ja systeemitason 

muutokseen.



EKOSOSIAALINEN SIVISTYS

SYSTEEMINEN MAAILMANSUHDEVASTUULLISUUS KOHTUULLISUUS IHMISTENVÄLISYYS

3) Johtaminen

• Ekososiaalinen sivistys ja kestävä tulevaisuus 
arvoissa, strategiassa ja tarkoituksessa

• Oppilaitos yhteiskunnan uudistajana
• Yhteisöstä nousevan muutoksen 

mahdollistaminen

1) Opetus ja oppiminen

• Ekososiaalinen sivistyminen
• Globaalisuus 
• Uudistava oppiminen
• Kulttuurinen osallisuus
• Muutoksen tekeminen

Kumppanuudet

• Miten oppilaitos tekee muutoksen 
todeksi kumppaneidensa kanssa?

Kasvualusta

Kastelija

Lannoittaja

Valo

Siemenet

2) Toimintakulttuuri

• Oppiva yhteisö
• Ympäristövastuu, osallisuus ja yhteisöllisyys
• Merkitysten ja toivon synnyttäminen
• Yhteinen toiminta kestävän 

tulevaisuuden puolesta

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

MENETELMÄTOPPIMISYMPÄRISTÖT

Indikaattorit 1-3

Indikaattorit 4-6

Indikaattorit 7-10

Indikaattorit 1-10





INDIKAATTORI Olemassa olevaa 

toisintava

Tulevaisuutta 

ennakoiva

Yhteiskuntaa uudistava

2. Kestävyys-

taitojen 

oppiminen

• Keskiössä 

substanssitiedot ja 

-taidot

• Laajennus ajattelun 

taitoihin ja 

yhteisötaitoihin

• Laajennus 

ekososiaaliseen 

sivistykseen
• Näkökulmana 

työprosessi ja 

työympäristö

• Näkökulma avartuu 

yhteiskuntaan

• Näkökulma avartuu 

globaaliin 

ulottuvuuteen 
• Oppiminen 

toimintatapoja 

harjoittelemalla

• Oppiminen 

toimintatapoja 

uudistamalla

• Oppiminen 

yhteiskuntaa 

uudistavissa 

hankkeissa 

ESIMERKKI INDIKAATTORIN 2 ARVIOINNISTA

1

2

3

1 2 3Jokaisessa indikaattorissa on kolme arviointinäkökulmaa (                   ), joiden orientaatioiden 
kuvaukset on esitetty taulukon vaakariveillä. 

Indikaattorin 2 arviointinäkökulmat: 

1) Kestävyystaitojen oppimisen tavoitteet ja sisällöt 
2) Kestävyystaitojen oppimisen näkökulmat
3) Kestävyystaitojen oppimisen tavat



Arvioinnin toteutus
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Substanssitieto ja -taidot, esim.
• Yleinen tieto kekestä
• Materiaalien säästävä käyttö
• Kierrätys

Ajattelun taidot ja 
yhteisötaidot, esim.

• Kriittinen ajattelu
• Systeeminen ajattelu
• Tulevaisuusajattelu
• Dialogitaidot

Ekososiaalinen sivistys, esim. 

• Arvojen sisäistäminen
• Merkitysten synnyttäminen
• Ympäristösuhteen 

uudistaminen

Esimerkki: kestävyystaitojen oppiminen 
(indikaattori 2), näkökulma 1: 
Oppimisen tavoitteet ja sisällöt 

Arvioinnin tulkinta:
• Oppilaitoksen sijainti 2D-

tasolla
• Orientaation 

laajentuminen kehinä



INDIKAATTORI Olemassa olevaa 

toisintava

Tulevaisuutta 

ennakoiva

Yhteiskuntaa uudistava

8. Johtaminen • Ohjaajana talous ja 

tehokkuus

• Ohjaajana toiminta-

ympäristön muutos

• Ohjaajana kestävä 

tulevaisuus

• Keinoina vastuut ja 

kontrolli

• Keinoina yhteiset 

tavoitteet

• Keinoina jaetut 

arvot ja visiot

• Heikko 

vuorovaikutus, 

yhdenmukaisuus

• Yhteydet, 

vuorovaikutus, 

moninaisuus

• Verkostot, itse-

organisoituminen

ESIMERKKI INDIKAATTORIN 8 ARVIOINNISTA

Indikaattorin 8 arviointinäkökulmat: 

1) Johtamista ohjaavat tekijät
2) Johtamisen keinot
3) Organisaatiolähtöisen uudistumisen mahdollistaminen

1

2

3



Arvioinnin toteutus
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Yhteiskuntaa 
uudistava

1

2

Heikko vuorovaikutus ja 
yhdenmukaisuus, esim.

• Johtaminen luo siiloja ja 
hierarkioita

• Eriävät näkemykset tukahdutetaan

Yhteydet, vuorovaikutus, 
moninaisuus, esim.

• Tiimien, yksiköiden ja 
opiskelijoiden vuorovaikutus

• Rikastava moniääninen dialogi
• Vastuut ja vapaudet

Verkostot ja 
itseorganisoituminen, esim. 

• Kulttuurinen dialogi 
verkostoissa

• Mahdollisuus uusien 
rakenteiden syntymiseen

Esimerkki: Johtaminen (indikaattori 8), 
näkökulma 3: Organisaatiolähtöinen 
uudistuminen

Arvioinnin tulkinta:
• Oppilaitoksen sijainti 2D-

tasolla
• Orientaation 

laajentuminen kehinä



Arvioinnin toteutus eDelphi-järjestelmässä

• Indikaattoreiden arviointi 2D-

tasolla.

• Johdon ja toimijatason 

ryhmät.

• Arviot, sanalliset perustelut ja 

kehittämisehdotukset.

• Ryhmän yhteinen näkemys 

oppilaitoksen tilanteesta. 

• Ryhmien yhteinen keskustelu.

• Suunnitelma 

kehittämistoimenpiteistä. 



Arviointi tilassa tapahtuvana harjoituksena
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ARVIOINTIHARJOITUS

INDIKAATTORI Olemassa olevaa 

toisintava

Tulevaisuutta 

ennakoiva

Yhteiskuntaa 

uudistava
8. Johtaminen 

Näkökulma 1:

Johtamista ohjaavat 

tekijät

• Ohjaajana talous 

ja tehokkuus

• Ohjaajana 

toiminta-

ympäristön 

muutos

• Ohjaajana 

kestävä 

tulevaisuus
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Yhteiskuntaa 
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Ohjaajana toimintaympäristön 

muutos

Tavoitteet, päätökset ja valinnat 

perustuvat ennakointiin ja pitkän 

aikavälin vaikutusarviointiin

Asiakkaiden 
tarpeet, 

muutokseen 
vastaaminen

Ohjaajana talous ja tehokkuus

Tavoitteet, päätökset ja valinnat 

tehdään lyhyen aikavälin 

talousnäkökulman ehdoilla

Ohjaajana kestävän tulevaisuuden 

tarpeet

Toiminnan tarkoitus

Tärkein päätöksenteon kriteeri

Mukana yhtenä päätöksenteon 

kriteerinä

Johtamista ohjaavat tekijät


