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Sosiaalinen kestävyys ja työsuojelu oppilaitoksessa 

–koulutus Helsingissä 5-11/2008 
 

 
KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ 
 
Koulutusohjelma on suunnattu kouluille ja oppilaitoksille, jotka haluavat parantaa sosiaalisen kestävyyden 
huomioon ottamista omassa toimintakulttuurissaan ja -ympäristössään. Koulutuksella tuetaan työsuojelun ja 
sosiaalisen kestävyyden näkökulmien yhdistämistä oppilaitosten johtamiseen ja toimintakäytäntöihin. 
Koulutukseen voivat osallistua opettajat, oppilaitoksen johto ja muu henkilöstö. Koulutus on osallistujille 
maksutonta Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta ja sen järjestää Suomen ympäristöopisto 
SYKLI. 
 
Koulutus soveltuu erityisen hyvin täydennyskoulutukseksi sellaisille oppilaitoksille, joissa on laadittu 
ympäristöohjelma tai rakennettu ympäristöjärjestelmää ekologisen kestävyyden edistämiseksi ja joissa 
halutaan laajentaa kehittämistyötä kattamaan myös sosiaalisen kestävyyden näkökohdat. Koulutus sopii 
kuitenkin myös sellaisille oppilaitoksille, joissa kestävän kehityksen toimintaa vasta aloitellaan. 
Koulutusohjelma soveltuu niin yleissivistäviin kuin ammatillisiinkin oppilaitoksiin. 
 
Koulutusohjelman tavoitteena on, että osallistujat 

• saavat käsityksen työsuojelun ja sosiaalisen kestävyyden sisällöstä ja merkityksestä oppilaitoksen 
toiminnassa.  

• oppivat organisaation järjestelmällisen kehittämisen perusteet ja saavat työkaluja oman 
oppilaitoksensa toiminnan kehittämiseen. 

• tekevät omassa työyhteisössään sosiaalisen kestävyyden kartoituksen.  
• ymmärtävät koko oppilaitosyhteisön osallistumisen merkityksen sosiaalisesti kestävän 

toimintakulttuurin luomisessa ja siten koulu- ja työhyvinvoinnin edistämisessä. 
• tunnistavat oman organisaationsa kehittämistarpeet ja laativat toimenpide-ehdotukset johtamisen ja 

työympäristön käytäntöjen kehittämiseksi. 
 

Koulutusohjelman rakenne on pitkäkestoinen monimuotokoulutus (n. 6 kk), joka sisältää lähiopetusjaksoja ja 
niiden välissä omalla työpaikalla tapahtuvaa kehittämistyötä, johon muutkin kuin koulutuksessa olevat 
oppilaitosyhteisön jäsenet osallistuvat. Kehittämistyötä ohjaavat lähiopetusjaksoilla annettu teoriatieto, 
käytännön esimerkit sekä ohjeistetut projektityöt.  
 
KOULUTUKSEN SISÄLLÖT 
 
Moduuli 1: Sosiaalinen kestävyys ja työsuojelu oppilaitoksessa 

 
• Sosiaalinen kestävyys osana kestävän kehityksen kokonaisuutta 
• Työ- ja oppimisympäristön ulottuvuudet ja toimintakulttuuri, oppilaitoksen toimintaprosessit 
• Oppilaitosten henkilöstön työsuojelu ja oppilaiden hyvinvoinnista huolehtiminen  

 
Moduuli 2: Oppimis- ja työympäristön suunnittelu 

 
• Toimintajärjestelmät sosiaalisen kestävyyden työvälineenä 
• Sosiaalisesti kestävän oppimis- ja työympäristön suunnittelu 
• Ensimmäisen projektitehtävän esittely ja ohjeistus  



 

 

Suomen ympäristöopisto 
SYKLI 
Kalevankatu 5-11 
11100 Riihimäki 
Puh. (019) 764 200 
Fax (019) 764 2021 

Suomen ympäristöopisto 
SYKLI 
Malminkaari 5 
00700 Helsinki 
Puh. (019) 764 200 
Fax (019) 764 2021 

  

Moduuli 3: Säännösten vaatimukset 
 
• Sosiaaliseen kestävyyteen ja työsuojeluun liittyvät säännökset 
• Työsuojeluorganisaatio ja vastuut 
• Lakisääteiset ja muut kartoitukset, esitellään erilaisia kartoitusmenetelmiä 
• Riskien arviointi oppilaitoksissa ja tunnistettujen riskien hallinta 
• Ajankohtaiset ja alueelliset oppilaitosten työsuojelun kysymykset 

 
Moduuli 4: Työ- ja oppimisympäristön kunto, viihtyisyys, turvallisuus ja terveellisyys 

 
• Fyysinen työ- ja oppimisympäristö: kunto, viihtyisyys, turvallisuus ja terveellisyys 
• Osallistavia kartoitusmenetelmiä fyysisen toimintaympäristön arvioimiseen  
• Parannustarpeiden raportointi ja yhteistyö ylläpitäjän kanssa 
• Toisen ja kolmannen projektitehtävän esittely ja ohjeistus 

 
Moduuli 5: Hyvinvointi, osallistuva ja hyväksyvä toimintakulttuuri 

   
• Psykososiaalinen työ- ja oppimisympäristö 
• Psykososiaalisen ympäristön kartoitus- ja kehittämismenetelmiä  
• Toimintakulttuurin kehittäminen – hyvät käytännöt 
• Neljännen ja viidennen projektitehtävän esittely ja ohjeistus 

 
Moduuli 6: Seuranta, arviointi ja kehittäminen 

 
• Sosiaalisen kestävyyden mittaaminen ja arviointi oppilaitoksessa 
• Seurannan ja arvioinnin tasot, mittareiden ja indikaattoreiden soveltaminen 
• Itsearvioinnit ja sisäiset auditoinnit 
• Sosiaalisen kestävyyden jatkuva parantaminen 
• Koulutuksen palaute ja loppuarviointi 

 
 

KOULUTUSPAIKKA JA AJANKOHTA 
 
Koulutus järjestetään Helsingissä, Suomen ympäristöopisto Syklin toimipisteessä, os. Malminkaari 5, 3. krs.  
Koulutusjaksot ovat toukokuussa 7.-8.5., elokuussa 20.-21.8., lokakuussa 9.10 ja marraskuussa 13.11.. 
 
LISÄTIEDOT 

 
Kati Lundgren, p. 050 572 7771, kati.lundgren@sykli.fi, www.sykli.fi 
 
ILMOITTAUTUMINEN  
 
Tiina Mursula, p. (019) 764 200, 050 387 3667 tai tiina.mursula@sykli.fi  25.4 mennessä. 
 
Koulutusohjelma on suunniteltu Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiön ja Suomen 
ympäristöopisto SYKLI:n yhteishankkeessa ”Sosiaalinen kestävyys ja työsuojelu oppilaitoksissa” (2006-
2007). Koulutus rakentuu pitkälti samassa hankkeessa kehitettyihin vaatimuksiin sosiaalisesti kestävälle 
työympäristölle kouluissa ja oppilaitoksissa.  Työsuojelurahaston osittain rahoittaman hankkeen 
yhteistyötahoina ovat olleet Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n ja Helsingin kaupungin työsuojelu-
asiantuntijat. 


