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informaatiorahoitus

Valtionavustukset
mm. opetustoimen 
henkilöstö-
koulutukseen

Tutkinnon ja 
koulutusten 
perusteet

Webinaarit,
ohjeet,
oppaat ym.

TUTKINNOT JA 
TUTKINNON OSAT

VERKKO-OPAS
KESTÄVÄÄN TULEVAISUUTEEN

KESTÄVÄN ELÄMÄNTAVAN
EDISTÄMINEN

AMMATTITAITOVAATIMUKSET

JA OSAAMISTAVOITTEET



Kestävä kehitys ammatillisissa tutkinnoissa
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Arvoperusta 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Tutkinnoittain määrittyvät ammatilliset tutkinnon osat ja 
ammattitaitovaatimukset 

Valinnainen 
tutkinnon osa 

Ilmasto-
vastuullinen 

toiminta 

15 osp

Ammatillisten perustutkintojen yhteiset 
tutkinnon osat

Kestävän kehityksen 
edistäminen 1 osp

Valinnainen kestävän 
kehityksen / vastuullisen 

ammattilaisen osaamispolku 



Logistiikan perustutkinnon perusteet valmisteilla, 
esimerkkejä ammattitaitovaatimuksista

Kuljetuspalvelujen, sisälogistiikan ja lentoasemapalvelujen osaamisalat:

Opiskelija toimii kestävän kehityksen mukaisesti työtehtävissään

• tunnistaa ja selvittää työpaikalla lajiteltavat jätelajit sekä kierrättää jätteet

• pyrkii arvioimaan ja hallitsemaan ympäristövaikutuksiin liittyviä riskejä

• tuntee eri käyttövoimaa käyttävien työvälineiden ympäristövaikutukset

• vertailee käyttämäänsä työvälinettä eri käyttövoimilla toimiviin muihin vastaaviin
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Opiskelija toimii työtehtävissään energiatehokkaasti 

• huolehtii työvälineen kunnosta ja siistiydestä

• jättää työvälineen turvalliseen paikkaan

• ilmoittaa työvälineessä mahdollisesti ilmenneet viat

• suorittaa tarvittavat työn lopetustoimet käyttämilleen työvälineille



Logistiikan perustutkinnon perusteet valmisteilla, 
esimerkkejä ammattitaitovaatimuksista

Kuljetuspalvelujen osaamisala:

Opiskelija

• ajaa turvallisesti, taloudellisesti ja ennakoivasti erilaisissa liikennetilanteissa ja olosuhteissa

• kuormaa kuormatilan kuljetustaloudellisesti parhaan täyttöasteen saavuttamiksi

• varmistaa kuorman purkujärjestyksen kuljetustaloudellisesti

• huomioi muun liikenteen ajaen ennakoivasti

• selvittää keinoja, joilla ilmastomuutosta voidaan hillitä ja siihen voidaan sopeutua toimialalla
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Yrittäjyyden ammattitutkinnon perusteet, voimaan 
1.1.2022

• Kestävä kehitys integroitu entistä vahvemmin mukaan

• Esimerkkinä tutkinnon osa Yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen 

• Ammattitaitovaatimus: Opiskelija rakentaa kestävän tulevaisuuden 
liiketoimintaa

- Opiskelija 

- tunnistaa oman toimialansa ekologisen, eettisen ja sosiaalisen vastuullisuuden 
näkökohdat

- arvioi kestävän kehityksen tulevaisuuden näkymiä ja sen pohjalta asiakkaiden 
tarpeiden muutosta

- tunnistaa omat vaikutusmahdollisuutensa yrittäjänä ilmastonmuutoksen, muiden 
ympäristökysymysten ja luonnonvarojen ylikulutuksen ehkäisemisessä

- arvioi ja kehittää liikeideaansa kestävän tulevaisuuden rakentamisen näkökulmasta
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Ilmastovastuullinen toiminta -tutkinnon osa

• Valinnaisena niissä perustutkinnon perusteissa, jotka tulleet voimaan 1.1.2021 ja 
siitä eteenpäin

• Tulossa kaikkiin 1.8.2022; sisältöä hieman muokattu lausuntojen pohjalta

• Tutkinnon osa

• mahdollistaa osaamisen hankkimisen ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen 
kysymyksistä toimialalla

• antaa valmiuksia pohtia ilmastoratkaisuja sekä viestiä ja kannustaa muita 
ilmastovastuulliseen toimintaan

• antaa mahdollisuuden suuntautua esimerkiksi omien työtehtävien resurssitehokkuuteen, 
työyhteisön ilmastovastuulliseen toimintaan, tuotteen elinkaareen tai vaikkapa 
ilmastonmuutoksen sopeutumisen kysymyksiin
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Ilmastovastuullinen toiminta, 15 osp
• Opiskelija

• ymmärtää ilmastomuutoksen ilmiönä ja ihmisen toiminnan vaikutuksen siihen sekä ratkaisujen 
tarpeen

• selvittää keinoja, joilla ilmastomuutosta voidaan hillitä ja siihen voidaan sopeutua toimialalla

• selvittää organisaation toiminnan, tuotteen tai palvelun ilmastovaikutuksia

• ehdottaa ja ideoi käytännön ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen

• viestii ilmastoratkaisuista työyhteisössään

• organisoi toimintaa, joilla kehitetään ilmastotietoisuutta ja -asioita työyhteisössä

• kannustaa omalla toiminnaltaan muita ilmastovastuuseen.

• Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla 
ilmastovastuullisena toimijana. Osaaminen voidaan osoittaa organisaation, työyhteisön, hankinnan, 
prosessin, tuotteen tai palvelun, oppilaitoksen tai muun vastaavan ilmastotoiminnan tehtävissä.
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Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset 
osaamistavoitteet: kestävän kehityksen sisältöjä
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Vastuullisuus viestinnässä
Osa-alue: Viestintä ja 

vuorovaikutus äidinkielellä 

Luonnon kiertokulku ja 
ympäristökysymykset

Osa-alue: Fysikaaliset ja 
kemialliset ilmiöt ja niiden 

soveltaminen  

Kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

Osa-alue: Yhteiskunnassa 
ja kansalaisena toimiminen

Kiertotalouden 
liiketoimintamahdollisuudet

Osa-alue: Yrittäjyys ja 
yrittäjämäinen toiminta

Kestävän kehityksen 
edistäminen

Osa-alue: Kestävän 
kehityksen edistäminen

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta
/#/fi/ammatillinen/7381023/tiedot

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7381023/tiedot


Kestävän kehityksen osaamisen kehittämisen 
kokonaisuus 
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Kestävän kehityksen 
substanssiosaaminen

Kestävän 
kehityksen 

yleinen 
osaaminen

Pedagogiset 
ratkaisut

Johtamis-
käytännöt

Arvot

Toiminta-
kulttuuri 

Oppimisympäristöt 

Opettajien ja ohjaajien osaaminen

Kokonaisvaltainen ymmärrys 

Systeemiajattelu 

Ongelmanratkaisu 

Globaali tarkastelu

sosiaalinen kestävyys
kulttuurinen kestävyys

ekologinen kestävyys

taloudellinen kestävyys
Tulevaisuusajattelu 

Eettinen osaaminen

Arvioijien osaaminen



Kestävän tulevaisuuden verkko-opas

• Sivustolla esitellään näkökulmia koulujen ja oppilaitosten 
toimintakulttuuriin, arkikäytäntöihin ja kestävän elämäntavan oppimiseen

• Sisältöä varhaiskasvatuksesta vapaaseen sivistystyöhön

• www.oph.fi/fi/kestava-tulevaisuus
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Lisätietoa tutkinnon perusteista

• Löytyvät ePerusteet-palvelusta: eperusteet.opintopolku.fi

• Valmisteilla olevat perusteet: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-
tutkinnot/uudistettavat-tutkinnon-perusteet

• Lausuntopyynnöt julkaistaan lausuntopalvelussa
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https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/uudistettavat-tutkinnon-perusteet


Kiitos!

anne.liimatainen@oph.fi
ammatillinenkoulutus@oph.fi

mailto:anne.liimatainen@oph.fi
mailto:ammatillinenkoulutus@oph.fi

