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esipuhe

Seinäjoen perusopetuksen kestävän kehityksen ohjelman kehittäminen aloitettiin tammikuussa 

2014. Asiaa edistämään perustettiin perusopetuksen kestävän kehityksen tiimi. Uusien opetus-

suunnitelman perusteiden ilmestyessä loppuvuodesta 2014 huomattiin kestävään tulevaisuu-

teen suuntautumisen ja kestävän elämäntavan omaksumisen olevan aivan keskeistä opetussuunnitelman 

sisältöä.  Monialaisten oppimiskokonaisuuksien kehittämiseen kestävän kehityksen eri osa-alueet anta-

vat paljon lisäarvoa. Tulevaisuudessa oppilaiden laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskoko-

naisuudet perustuvat mitä suurimmassa määrin myös kestävän kehityksen teemoihin. 

Kestävän kehityksen tiimin tavoitteena oli laatia Seinäjoen koulujen työkaluksi oma laadunarviointijär-

jestelmä, keke-mittaristo. Mittaristo on tämän työn liitteenä. 

Kestävän kehityksen ohjelmaa ovat olleet työstämässä yhteistyössä perusopetusjohtaja Jari Jaskarin 

kanssa Henna Malila Kirja-Matin koulusta, Hannu Tuomisto Seinäjoen yhteiskoulusta, Pirjo Lyöri Seinä-

joen lyseosta, Mari Kangas Nurmon yläasteelta, Tom Peltonen Joupin koulusta, Marika Ojala Martti-

lan koulusta ja Maija Rundgren Toivolanrannan yhtenäiskoulusta. Jatkossa tiimiin kuuluu Toni Kangas 

Toivolanrannan yhtenäiskoulusta. Toiminnan tavoitteena on edistää kestävää elämäntapaa ympäristö-

kasvatuksen keinoin ja auttaa Seinäjoen opettajia välittämään lapsille ja nuorille kestävän kehityksen 

mukaisia tietoja, taitoja ja asenteita osana koulun toimintakulttuuria.
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Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen

Oppiva yhteisö ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon kestävän elämäntavan välttämättömyyden. Arjen 
valinnoillaan ja toimillaan koulu ilmentää vastuullista suhtautumista ympäristöön. Raaka-aineita, energiaa ja 

luonnon monimuotoisuutta tuhlaavia materiaalivalintoja ja toimintatapoja muutetaan kestäviksi. Kestävän elämän-
tavan aineettomien tekijöiden merkitystä hyvinvoinnille korostetaan ja niille annetaan aikaa ja näkyvyyttä päivittäi-
sessä koulutyössä. Oppilaat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kestävää arkea.

Oppiva yhteisö rakentaa toivoa hyvästä tulevaisuudesta luomalla osaamisperustaa ekososiaaliselle sivistykselle. 
Realistinen ja käytännöllinen asenne hyvän tulevaisuuden edellytysten muovaamiseen vahvistaa kasvamista 

vastuullisuuteen yhteisön jäseninä, kuntalaisina ja kansalaisina. Se rohkaisee oppilaita kohtaamaan avoimesti ja ute-
liaasti maailman moninaisuutta sekä toimimaan oikeudenmukaisemman ja kestävämmän tulevaisuuden puolesta. 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, luku 4.2)
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1. Kestävää kehitystä 
tukeva toimintakulttuuri 
Seinäjoen kouluissa

Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet perustuvat opetussuunnitelman 

arvoperustaan ja oppimiskäsitykseen, ja ne ohjaavat koulun yhteistä toimintakulttuuria. 

Kestävän elämäntavan välttämättömyys arvoperustana, vastuu ympäristöstä ja kestä-

vään tulevaisuuteen suuntautuminen osana koulun toimintakulttuuria ovat OPS2016:n keskeisintä uutta 

sisältöä. Ne tulee huomioida sekä kaikessa opetussuunnitelmatyössä että opetuksen kehittämisessä. 

Uuden opetussuunnitelman myötä kouluyhteisöllä on tilaisuus miettiä globaalikasvatuksen ja kestävän 

kehityksen tilannetta osana koulun toimintakulttuuria. Eteläpohjalaisen opetussuunnitelman painotukset 

yrittäjämäinen toimintatapa ja osallisuus nivoutuvat erittäin luontevasti myös kestävän kehityksen eri 

teemojen toteuttamiseen.

•  Linkki Seinäjoen perusopetuksen kestävän kehityksen ohjelmaan löytyy esimerkiksi kaupungin  

opetussuunnitelman luvusta 1. 

•  Mahdolliset koulukohtaiset täydennykset kestävän kehityksen ohjelman käytännön toteutuksesta  

kirjataan koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan ja vuosisuunnitelmaan. 

•  Keke-työllä on myös oma Akkuna-ryhmä. 
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2. Kestävän kehityksen ja 
globaalikasvatuksen arvot 
sekä aihekokonaisuudet 
koulujen omissa opetussuunnitelmissa

KANSALAISKASVATUKSELLA on

Muodostuu

GLOBAALIT 
ULOTTUVUUDET

KESTÄVÄ KEHITYS

GLOBAALIKASVATUS

RAUHAN EDISTÄMINEN 
JA 

KONFLIKTIEN EHKÄISY

MONIKULTTUURISUUSIHMIOIKEUDET

LIITTYVÄT AIHEISIIN

KEHITYSPOLITIIKKA
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Monet globaalit, maailmaa koskevat ongelmat kuten äärimmäinen köyhyys, ilmastonmuutos, epäta-

sa-arvo ja sodat askarruttavat lapsia ja nuoria. Niiden käsitteleminen ja ratkaisujen etsiminen niihin 

sekä toimiminen paikallisesti kestävien ratkaisujen edistämiseksi ovat kaikki tärkeä osa oppimista, 

syrjäytymisen ehkäisyä ja koulujen uudenlaista toimintakulttuuria. 

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa opetussuunnitelman laaja-alaiset osaamisen tavoitteet kuten 

• kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) sekä 

• osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden  
rakentaminen (L7) 

tukevat globaalien kysymysten käsittelemistä erilaisista näkökulmista. 

Globaalikasvatusta voidaan koulutyössä toteuttaa projektien,  

ryhmätöiden ja teemapäivien avulla sekä integroimalla ilmiöpohjaisesti  

eri oppiaineita. Tällöin nuorille annetaan mahdollisuus syventyä  

sellaiseen tietoon ja sellaisiin lähteisiin, joihin hän ei ehkä tulisi muuten  

tutustuneeksi.

• Kestävän kehityksen ja globaalikasvatusopetuksen sisältöjen valinnassa sekä monialaisten opintojen että   

valinnaisten aihekokonaisuuksien suunnittelussa on mahdollista hyödyntää muun muassa kouluille laadittua alkuar-

vioinnin kriteeristöä (liite 1) tai koulun ympäristökatselmuksen ohjeistusta (liite 2).
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Monialaisten opintokokonaisuuksien suunnittelun ja linjausten keskeinen teema uudessa opetus-

suunnitelmassa on koulun ovien ja luokkahuoneen ikkunoiden avaaminen rohkeasti ympäröivään 

yhteisöön ja maailmaan. Autenttinen oppiminen tarkoittaa, että oppikirjojen lukemisen sijaan 

lähdetään ulos luokkahuoneesta ja tutkitaan ympäröivää luontoa, rakennettua ympäristöä ja omaa lähiyhteisöä tai 

että vierailijat paikallisista järjestöistä, yrityksistä ja muista sidosryhmistä sekä lähipiirissä asuvat taiteilijat ja kulttuuri-

perinnön vaalijat tulevat luokkiin jakamaan osaamistaan ja kokemuksiaan. Autenttiset oppimisympäristöt voivat olla 

myös virtuaalisia. Autenttiselle oppimiselle oleellisia ovat aidot tiedon lähteet ja vuorovaikutustilanteet osana koulun 

arkipäivää.

Hyvänä mallina peruskouluille voi käyttää Seinäjoen lukiossa vuonna 2010 aloitettua kokeilua, jonka ideana oli 

toteuttaa ilmiökeskeisyyttä lukioikäisten globaalikasvatuksessa. Tuloksena oli palkittu, oppiainerajoja ylittävä Maail-

ma ulottuvillasi -opintokokonaisuus, jossa perinteinen ainekohtainen ja sirpaleinen lukujärjestys hajotettiin. Kokonai-

suuteen etsittiin eri oppiaineista yhteiset teemat. Kaikkien kokonaisuuteen liitettyjen kurssien sisältöjä tarkastellaan 

erityisesti globalisaation näkökulmasta. Opintokokonaisuus toteutetaan monipuolisin oppimis- ja arviointimenetel-

min. 

• Maailma ulottuvillasi -globaalikasvatuskokonaisuus lukiossa -teos on käyttökelpoinen opas vastaavanlaisen eheyttävän kokonai-

suuden tai sen osan toteuttamiseksi. Opas sisältää kuvauksen kokonaisuuden suunnittelusta, arvioinnista ja toteuttamisesta sekä 

antaa hyödyllisiä vinkkejä myös perusopetuksen oppimisprosessin toteuttamiseen.
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3. Viisi askelta kohti oman koulun 
kestävän kehityksen ohjelmaa
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3.1 Ensimmäinen askel: 
oman koulun alkuarviointi 

Seinäjoen perusopetuksen kestävän kehityksen työryhmä on luonut koulujen käyttöön mittariston, jonka avulla kou-

luissa päästään alkuun oman kestävän kehityksen ohjelman luomisessa. Tavoitteena on, että kestävän kehityksen ja 

globaalikasvatuksen teemat näkyisivät aiempaa enemmän koulujen toimintakulttuureissa ja oppimisessa.

Mittariston käytössä on tarkoituksena edetä pienin mutta tavoitteellisin askelin niin, että koulut vuosisuunnitelma-, arviointi- ja 

kehittämistyötä tehdessään hyödyntävät mittaristoa koko kouluyhteisöä osallistaen. Mittaristoon valitut tasojen nimet – voi-

kukka, peltopyy ja kärppä – ovat Seinäjoen nimikkolajeja.  Mittaristoon on pyritty löytämään kriteerejä monipuolisesti sekä 

laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden että kaikkien kestävän kehityksen ulottuvuuksien (taloudellinen, sosiaalinen, ekologinen, 

kulttuurinen) näkökulmista. 
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1. eli alin taso voikukka: 5 kriteeriä toteutuu. 

2. eli keskimmäinen taso peltopyy: edellisen 5 kriteerin lisäksi toteutuu 5 kriteeriä. 

3. eli ylin taso kärppä: 14 kriteeriä toteutuu, ja lisäksi koulu on luonut oman kestävän kehityksen ohjelman.

• Tavoitteena on ollut luoda mittaristo, joka on mahdollisimman helppokäyttöinen ja käytännönläheinen. Se sisältää konkreettisia, 

usean koulun arkeen jo kuuluvia asioita. Kouluyhteisöt määrittelevät alkuarvioinnin kautta koulun tilanteen. Vuosisuunnitelmassa 

määritellään, mitä tasoa lukuvuoden aikana tavoitellaan. Lukuvuoden lopulla arviointiraportissa arvioidaan tavoitteiden toteutu-

minen ja se, ollaanko koululla tyytyväisiä senhetkiseen tasoon.
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3.2 Alkuarvioinnin jälkeen 

Yksittäisen koulun on mahdollista toteuttaa perusopetuksen yhteistä kestävän kehityksen ohjelmaa pel-

kästään tekemällä alkuarviointi ja määrittämällä koulun senhetkinen taso. Toinen ja toki toivottava vaih-

toehto on jatkaa prosessia kohti koulun omaa kestävän kehityksen ohjelmaa. Koulukohtaista kestävän 

kehityksen ohjelmaa on mahdollista kehittää ja arvioida uudelleen esimerkiksi kahden vuoden välein.  Liitteiden 1 

ja 2 kriteerit ovat osittain samoja tai samantapaisia, jotta koulun työssä päästään varsin helposti alkuun. 

Koulun kestävän kehityksen ohjelman kehittämiseksi koulun tulee järjestää ympäristökatselmus, valita parannet-

tavat ja kehitettävät asiat, huolehtia toimenpiteistä ja vastuista, järjestää seuranta sekä arvioida tavoitteiden ja 

toimenpiteiden toteutumista. 
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3.3 Seuranta ja arviointi 
Ympäristökatselmus ja sen jälkeen toteutettava prosessi dokumentoidaan ja talletetaan koulun arkis-

toon. Koulun kestävän kehityksen uudet tavoitteet kirjataan koulun vuosisuunnitelmaan. Dokumentointiin 

voi käyttää liitettä 2. 

Lukuvuoden arviointiraporttiin koulu kirjaa vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

• Mitä kestävän kehityksen toimenpiteitä vietiin lukukauden aikana eteenpäin?

• Miten kestävän kehityksen toimenpiteet toteutuivat? 

Kärppä-tason saavuttamisen jälkeen koulu voi halutessaan luonnollisesti  

tavoitella vihreää lippua tai jotakin muuta vastaavaa kansallisen tai  

kansainvälisen tason kestävän kehityksen tai globaalikasvatuksen  

laatuleimaa. Näistä löytyy lisätietoa muun muassa  

seuraavista linkeistä: 

http://www.vihrealippu.fi 

http://www.koulujaymparisto.fi/ 

http://www.vihrealippu.fi
http://www.koulujaymparisto.fi/ 
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3.4 Kärppä-diplomi 
Kärppä-tasolle edistyttyään koulujen on mahdollista saavuttaa Kärppä-diplomi, Seinäjoen perusope-

tuksen oma laatuleima kestävän kehityksen edistämisestä koulun toimintakulttuurissa. Diplomin saamiseksi 

liitteessä 2 esitellyistä 49 kriteeristä tulee täyttyä vähintään 40. Diplomin myöntää perusopetusjohtaja.
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Lähteet
- Eteläpohjalainen opetussuunnitelma 2016

- GLOPS – kansainvälisyys, globaalikasvatus ja OPS –sivusto https://kvmentoriohjelma.wordpress.com/

- Heikkilä, Kivinen, Kuoppala, Kalliokoski, Mäki ja Ranta: Maailma ulottuvillasi – globaalikasvatuskokonai-

suus lukiossa. 

- Koulun ympäristötoimet 2, WSOY

- Maailmankoulu.fi ->opettajille -> opetussuunnitelman arvot ja aihekokonaisuudet osana opetusta  

http://www.maailmankoulu.fi/node/4

- Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2016

- Post 2015: Maailman uudet kestävän kehityksen tavoitteet (YK)   

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49313 

- Sarisalmi, Tiina: OPS 2016, kansainvälisyys, globaalikasvatus ja opetuksen eheyttäminen. Diasarja 

VESO-koulutuksesta. 

  http://www.slideshare.net/tiinsari/ops-2016-kansainvalisyys-ja-globaalikasvatus 

- Suomen Ympäristökasvatusseuran verkkosivut http://www.ymparistokasvatus.fi/sykse 

- Suomen YK-liiton verkkosivut http://www.ykliitto.fi/  

https://kvmentoriohjelma.wordpress.com/ 
http://www.maailmankoulu.fi/node/4
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49313 
 http://www.slideshare.net/tiinsari/ops-2016-kansainvalisyys-ja-globaalikasvatus 
http://www.ymparistokasvatus.fi/sykse
ttp://www.ykliitto.fi/ 
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LIITE 1: Seinäjoen koulujen keke-mittaristo 
koulun alkuarviointiin 

Voikukka-taso 
(tavoitteena vähintään 5 seuraavista) 
• Koululle on valittu kestävän kehityksen yhteyshenkilö.

• Koulu on organisoinut jätteiden lajittelua.

• Koululla toimii aktiivinen ruokailutoimikunta.

• Koululla on sovittu valojen sammuttamisesta iltapäivisin.

• Koululla on sovittu muiden sähkölaitteiden sammuttamisesta iltapäivisin ja esimerkiksi lomilla.

• Oppikirjoja kierrätetään oman koulun sisällä.

• Koululla on oppilasmäärään nähden riittävästi polkupyörätelineitä.

• Koululla on ulkoroskiksia, jotka tyhjennetään riittävän usein.

• Koulun pihaa hyödynnetään lähiliikuntapaikkana, koulumetsänä tai muussa opetuskäytössä.

• Koululla järjestetään vähintään yksi vuosittainen globaalikasvatuksen teemapäivä (esimerkiksi Unicef-kävely, taksvärkkipäi  

 vä, YK-päivä, nälkäpäivä, nenäpäivä, koulun oma ympäristö- ja siivouspäivä tai kuluttajakasvatuspäivä).

• Koululla on aktiivisesti toimiva oppilaskunta.

• Koululla on yhteisiä siivouspäiviä (esim. koulun piha-alueen siivouspäivä).



17 sisällys



1918sisällys

Peltopyy-taso 
(aiemman viiden lisäksi 5 seuraavista)

• Koululle on valittu kestävän kehityksen tiimi.
• Oppikirjoja kierrätetään yhteistyössä muiden koulujen kanssa.
• Koululla hyödynnetään kaupungin keskusvarastoa esimerkiksi kalustehankinnoissa.
• Koululla on kummilapsitoimintaa.
• Koulun toimintakulttuuriin kuuluu kiusaamisen vastaisessa työssä systemaattisesti vertaissovittelun, kaveriparlamentin tai Kiva 

 Koulu-menetelmän käyttö.
• Oppilaita ja huoltajia osallistetaan koulun tilojen ja ulkoalueiden suunnittelussa (esimerkiksi vuosittain).
• Koululla vierailee vuosittain järjestöjen kouluvierailijoita (esimerkiksi Plan Suomi, YK-kouluvierailijat, 4H, Luontoliitto, seura  

 kuntien lähetystyöntekijät, MTK, ProAgria, Martat tai paikalliset toimijat).
• Koulu tekee muuta systemaattista yhteistyötä yhden tai useamman kansalaisjärjestön kanssa (esimerkiksi  SPR).
• Koulu osallistuu kansainvälisiin hankkeisiin.
• Koululla on oma, itsenäinen opintoretkiä koskeva suunnitelma (tai se on osa jotain muuta kokonaissuunni telmaa).
• Laaja-alaisen osaamisen tavoite osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)    

 on erityisesti huomioitu koulun omassa opetussuunnitelmassa ja yhdessä tai useammassa seuraavista: koulun toimintakulttuu 
 ri, koulun monialaiset oppimiskokonaisuudet ja valinnaisainetarjotin.

• Hankinnoissa huomioidaan lähiajattelu, luontoystävällisyys, kierrätettävyys ja tuotantotavat siten, kuin se on mahdollista.
• Koulussa huolehditaan kalusteiden ja muun materiaalin huollosta ja korjauksista.
• Koulu on sitoutunut YK-koulun periaatteisiin (YK-koulu, jolla on oikeus käyttää logoa nettisivullaan) tai koululla on oma   

 globaalikasvatuksen suunnitelma.
• Vaarallisten aineiden ja ongelmajätteiden hävittäminen hoidetaan koulussa asiaankuuluvalla tavalla.
• Koululla on Kouluruokadiplomi®.
• Koululla on oma kulttuurikasvatuksen suunnitelma, joka täydentää kaupungin yhteistä suunnitelmaa.
• Koulu hyödyntää digitaalisia globaalikasvatuksen oppimisalustoja 
 (esimerkiksi Petran Planeetta tai Dream do Schools).
• Koulu osallistaa maahanmuuttajataustaisia oppilaita ja heidän huoltajiaan kansainvälisyyskasvatuksen projekteissa. 
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Kärppä-taso
• Edellisiltä tasoilta toteutuu vähintään 14 kriteeriä 

• Koululla on oma kestävä kehityksen ohjelma 
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LIITE 2: Koulun ympäristökatselmus Seinäjoen 
perusopetuksessa -lomake
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Kärppä-diplomi
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LIITE 4: YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteet ja toimintaohjelma 2030
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