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Itämeren alueen korkeakouluilla on velvollisuus edistää kestävää kehitystä, mikä 
asettaa niille uusia haasteita ja lisää paineita verkostoitumiseen. Tietoverkot ja 
alati kehittyvät sosiaalisen median palvelut auttavat yhteistyön lisäämisessä ja sy-
ventämisessä. Verkko-opetusmateriaalin yhteiskäyttö on yksi yhteistyön muoto, 
jonka yleistymisen tiellä ovat kuitenkin tekniset ja viestinnälliset esteet. Erityi-
sesti englanninkielisen verkko-opetusmateriaalin yhteiskäytön lisääminen olisi 
toivottavaa myös siksi, että siitä on pulaa monessa korkeakoulussa. 

Käsillä olevaan raporttiin on koottu tiedot niistä englanninkielisistä kestävään 
kehitykseen liittyvistä virtuaalikursseista, jotka on löydetty vuosina 2007 ja 2010 
tehdyissä kyselyissä. Yhteensä löydettiin 38 kurssia. Kurssit kattavat muuten hy-
vin kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet, mutta kulttuurinen ulottuvuus 
saa muita vähemmän huomiota. Kurssimateriaalit ovat pääsääntöisesti vapaasti 
myös muiden korkeakoulujen hyödynnettävissä, mutta todennäköisesti tekniset 
seikat estävät joidenkin aineistojen siirrettävyyttä. Kyselyistä kävi ilmi myös se, 
että virtuaalikursseilla käytettäviä oppimisalustoja on paljon erilaisia. Hyödyn-
nettävyys muissa korkeakouluissa tulisi huomioida jo kurssia suunniteltaessa ja 
suosia vapaasti saatavilla olevia sosiaalisen median palveluita.  

Vastaajat toivovat jatkossa saavansa tiedon kestävään kehitykseen liittyvistä vir-
tuaalikursseista Baltic University Programme -verkoston verkkosivuilta, jonne 
voisi kerätä muutakin tietoa ja ohjeistusta kestävän kehityksen verkko-opetuk-
seen liittyen. Verkkosivuille kerätty tieto edistäisi verkko-opetuksen laatua ja 
määrää.

Verkkosivustolle voitaisiin kerätä mm. seuraavat asiat:

• linkkilista niistä kansallisista verkkosivustoista, joihin on koottu tiedot 
alueen virtuaalikursseista

• tiedot opetuksen kehittämiseen tarkoitetuista rahoituslähteistä
• kurssien toteuttajien päivitettävissä oleva lista kestävään kehitykseen 

liittyvistä englanninkielisistä virtuaalikursseista
• ohjeet ja suositukset virtuaalikurssin suunnitteluun ja toteutukseen
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1 JOHDANTO

Itämeren alueen korkeakouluilla on monesta suunnasta tulevia velvoitteita edis-
tää kestävää kehitystä, mikä asettaa merkittäviä haasteita korkeakouluissa oleval-
le asiantuntijuudelle. Nykypäivänä monet ongelmat edellyttävät verkostomaista 
työskentelyä, sillä haasteet ovat monimutkaisia ja epämääräisiä eivätkä yksittäiset 
ihmiset tai edes organisaatiot pysty niitä ratkomaan (Murtonen 2004, 77). Myös 
kestävän kehityksen edistäminen onnistuu parhaiten lisäämällä asiantuntijoi-
den ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Itämeren alueella verkostomaista toi-
mintaa pitää yllä ja edistää mm. Baltic University Programme -verkosto, johon 
kuuluu noin 225 Itämeren alueen yliopistoa ja korkeakoulua (Baltic University 
Programme -verkoston verkkosivut). 

Tietoverkot antavat uusia mahdollisuuksia monipuolistaa ja syventää korkea-
koulujen asiantuntijoiden välistä yhteistyötä Itämeren alueella ja sen myötä tuot-
taa entistä monipuolisempaa opetusta. Kohtalaisin ponnisteluin toteutettava yh-
teistoiminnan muoto olisi kestävään kehitykseen liittyvän verkko-opetusmateri-
aalin jakaminen ja mahdollisesti myös tuottaminen alueen korkeakoulujen ke-
ken. 

Käsillä oleva raportti kertoo Turun ammattikorkeakoulun toteuttamasta hank-
keesta, jossa selvitettiin englanninkielisen kestävään kehitykseen liittyvän verk-
ko-opetusmateriaalin tämän hetkistä tarjontaa ja käyttömahdollisuuksia sekä 
ideoitiin mahdollisuuksia tuoda sitä yleiseen tietouteen ja yhteiseen käyttöön. 
Hankkeessa toteutetussa kyselyssä oltiin kiinnostuneita pelkästään englannin-
kielisestä materiaalista sen vuoksi, että siitä on korkeakouluissa jatkuva pula ja 
toisaalta siksi, että se on paremmin hyödynnettävissä koko Itämeren alueen kor-
keakouluissa.

Hankkeen aikana syntyi kooste Itämeren alueen korkeakouluissa toteutettavis-
ta kestävään kehitykseen liittyvistä englanninkielisistä virtuaalikursseista (liite 2 
ja 3). Koosteen toivotaan edistävän korkeakoulujen välistä yhteistyötä, auttavan 
uusien virtuaalikurssien suunnittelussa ja kannustavan verkko-opetusmateriaalin 
yhteiskäyttöön. Tuotoksia ovat myös luvussa 6 esitettävät huomiot, johtopäätök-
set ja toimenpidesuositukset.
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2 KESTÄVÄ KEHITYS      
 KORKEAKOULUTUKSESSA

Vuonna 1972 Tukholmassa pidetystä YK:n konferenssista alkoi maailmanlaajui-
nen poliittisen tason kiinnostus lisääntyä ympäristön hyvinvointia kohtaan. Jo 
tuolloin yhtenä käsiteltävänä aiheena konferenssissa oli ympäristöalan koulutus. 
Kestävä kehitys määriteltiin ensimmäisen kerran vuonna 1987 niin kutsutus-
sa Brundtlandin raportissa, joka johti moniin kansainvälisiin seurantakokouk-
siin ja prosesseihin. Riossa vuonna 1992 pidetyn huippukokouksen keskityttyä 
maailmanlaajuisten ympäristöongelmien määrittelyyn syntyi kymmenen vuotta 
myöhemmin pidetyssä Johannesburgin huippukokouksessa ehdotuksia niiden 
ratkaisemiseksi. Johannesburgin huippukokouksen merkittävintä antia oli to-
teutussuunnitelma, jossa nimettiin maailmanlaajuisen kestävän kehityksen kan-
nalta tärkeimmät avainstrategiat. Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksen 
avulla oli yksi näistä strategioista. (Melén-Paaso 2007, 111–112.)

Jo kaksi vuotta aikaisemmin vuonna 2000 Itämeren alueella valmisteltiin Baltic 
21 -ohjelmaa, kun alueen opetusministerit hyväksyivät Hagan julistuksen (Iso-
aho 2002, 31). Julistuksessa koulutus määriteltiin osaksi Baltic 21 -ohjelmaa 
ja yhdeksi kriittiseksi tekijäksi Itämeren alueen kestävän kehityksen edistämi-
sen kannalta (Isoaho 2002, 56). Ohjelman lopullista hyväksymistä edelsi mm. 
kestävään kehitykseen liittyvän koulutuksen kartoitus kussakin Itämeren alueen 
valtiossa (Isoaho 2002, 31). Lopulta Baltic 21 -ohjelma hyväksyttiin käyttöön 
vuonna 2002 (Melén-Paaso 2007, 3). 

Baltic 21 -ohjelman yliopistoille ja muille korkeakouluille asettamia tavoitteita 
ovat tukeneet kaksi verkostoa: Baltic University Programme (BUP) ja Baltic Sea 
Sustainable Development Network (BSSDN). Verkostojen tavoitteena on ollut 
lisätä kansainvälistä ja alueellista yhteistyötä opetuksessa ja sitä kautta vaikuttaa 
Itämeren alueen ympäristön tilaan. Kestävään kehitykseen liittyvien haasteiden 
on ajateltu olevan niin isoja, että niiden ratkaisemiseksi tarvitaan kansainvälisissä 
verkostoissa olevaa asiantuntemusta. (Lindroos 2007, 96–99.) Tässä hankkeessa 
on tehty yhteistyötä BUP:n ja aikaisemmin myös BSSDN:n kanssa, joka lopetti 
toimintansa vuonna 2007. Verkostoon kuuluneet korkeakoulut siirtyivät sittem-
min BUP-verkostoon.  
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3  VIRTUAALIKURSSIT YHTEISTYÖN  
  TUKENA

Edellisessä luvussa todettiin, että kansainväliset verkostot auttavat kehittämään 
korkeakouluopetusta ja antavat sen myötä paremmat mahdollisuudet vastata 
kestävän kehityksen haasteisiin (Lindroos 2007, 98). Verkostojen sisällä ja mah-
dollisuuksien mukaan myös niiden välillä kannattaisi muun yhteistoiminnan 
ohella pyrkiä kurssimateriaalien yhteiskäyttöön, sillä se voisi entisestään lisätä 
korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Kurssimateriaalien vapaa hyödynnettävyys ja 
liikuteltavuus eri korkeakoulujen välillä voisi samalla auttaa tuottamaan entistä 
laadukkaampaa ja monipuolisempaa opetusta. Yhteistyön syventyessä voidaan 
verkon avulla lisätä myös korkeakoulujen yhdessä toteuttamien kurssien määrää.

Yhteiskäytön lisääminen on nopeinta ja edullisinta aloittaa virtuaalikurssien op-
pimateriaalista eli verkko-opetusmateriaalista. Verkko-opetuksella tarkoitetaan 
yleensä kaikkea sitä opetusta, joka tapahtuu ainakin osittain verkkoa hyödyntäen 
(Silander & Koli 2003, 7). Verkko-opetuksen lisäksi aiheeseen liittyviä käsitteitä 
ovat mm. virtuaalioppiminen ja etäopiskelu, joilla kaikilla kuitenkin tarkoitetaan 
lähes samaa asiaa vain näkökulman muuttuessa. Verkko-opetuksen toteuttamiseen 
liittyy yleensä aina jokin oppimisalusta tai verkko-opetusympäristö, joka mahdol-
listaa ajasta tai paikasta riippumattoman opiskelun (Silander & Koli 2007, 102). 

Kestävään kehitykseen liittyvän verkko-opetusmateriaalin jakaminen ja yhteis-
käyttö on yksi keino lisätä kestävää kehitystä edistävää yhteistyötä. Jatkuvasti 
kehittyvät sosiaalisen median palvelut antavat uusia mahdollisuuksia aineiston 
jakamiseen ja oikein käytettynä poistavat tekniseen yhteensopivuuteen liittyvät 
ongelmat. Kuten monissa organisaatioissa on jo tehty, myös korkeakouluissa tu-
lisi selvittää mahdollisuudet tuottaa sisältöä yhteisöllisesti sekä korkeakoulun si-
sällä että yhdessä muiden korkeakoulujen kanssa verkkoa hyödyntämällä (Hei-
nonen 2009, 8). Se antaisi asiantuntijoille mahdollisuuden entistä syvempään 
yhteistyöhön.

Turun ammattikorkeakoulun tekemän selvityksen perusteella verkko-opetusma-
teriaalin yhteiskäytön merkittävimmät esteet ovat lähinnä teknisiä ja viestinnäl-
lisiä, kuten on esitetty luvussa 6. Joissakin tapauksissa esteenä saattavat olla myös 
ihmisten asenteet ja vanhoihin toimintatapoihin juuttuminen. Käsillä olevassa 
raportissa kerrotaan tulokset hankkeesta, jossa selvitettiin englanninkielisen kes-
tävään kehitykseen liittyvän verkko-opetusmateriaalin tämän hetkistä tarjontaa. 
Kurssien tietoja analysoidaan luvussa 5.1 etsimällä tarjonnassa mahdollisesti ole-
via aukkopaikkoja sekä selvittämällä mahdollisuuksia aineiston hyödyntämiseen 
muissa Itämeren alueen korkeakouluissa. 
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4 HANKKEEN TAUSTA JA       
 TAVOITTEET

Kestävään kehitykseen liittyvää englanninkielistä verkko-opetusmateriaalia kar-
toitettiin jo vuonna 2007, kun Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityk-
sen koulutusohjelma sai rahoitusta Baltic 21 E -verkostolta asian selvittämiseksi. 
Erinäisistä syistä johtuen työ viivästyi ja se valmistui vasta helmikuussa 2010. 
Luvussa 4.1 kerrotaan hankkeen taustasta ja projektin vaiheista. Luku 4.2 käy 
läpi hankkeelle asetetut tavoitteet ja odotettavissa olleet tuotokset.

4.1  HANKKEEN VAIHEET

Korkeakoulujen Baltic 21 E -verkoston ohjausryhmä teki 23.1.2007 pitämäs-
sään kokouksessa päätöksen, että korkeakoulujen kestävään kehitykseen liittyvät 
virtuaalikurssit tulisi koota yhteen ja levittää niistä tietoa. Samassa kokouksessa 
hyväksyttiin Turun ammattikorkeakoulun tekemä hanke-esitys, jossa luvattiin 
tehdä kooste korkeakoulujen kestävään kehitykseen liittyvistä virtuaalikursseista. 

Vuoden 2007 aikana Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen kou-
lutusohjelma teki kyselytutkimuksen, jossa kartoitettiin kestävään kehitykseen 
liittyvää englanninkielistä verkko-opetusmateriaalia. Kysely lähetettiin BSSDN-
verkostoon (Baltic Sea Sustainable Development Network) kuuluneille korkea-
kouluille. Valitettavasti kyselyn vastausprosentti jäi pieneksi, eikä kriteerit täyt-
täviä kursseja löytynyt kuin kahdeksan kappaletta. Kerätyn aineiston analysointi 
jäi projektipäällikön eläkkeelle siirtymisen vuoksi kesken, jonka vuoksi Turun 
ammattikorkeakoulu haki vuodeksi 2008 lisärahoitusta projektin loppuunsaat-
tamiseksi. Rahoitus kuitenkin siirrettiin yhteisymmärryksessä rahoittajan kanssa 
vuodelle 2009. Lopulta työ saatiin valmiiksi helmikuussa 2010. Aikataulun vii-
västymiseen vaikuttivat Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen kou-
lutusohjelmassa tapahtuneet henkilövaihdokset. 

Koska vuonna 2007 kerättyä aineistoa ei ole vielä analysoitu, on se otettu mu-
kaan tähän loppuraporttiin. Vuosina 2007 ja 2010 tehdyt kyselylomakkeet 
poikkeavat toisistaan siinä määrin, että suoranainen vertailu ei ole mahdollista 
tai edes mielekästä. Vertailua vaikeuttaa myös kyselyiden eri kohderyhmät, sil-
lä BSSDN-verkostoa ei ole enää olemassa. Verkostoon kuuluneet korkeakoulut 
siirtyivät BUP:iin (Baltic University Programme) vuosien 2007 ja 2008 aikana, 
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minkä vuoksi vuonna 2010 tehty kysely osoitettiin BUP:n jakelulistalle. Vuoden 
2007 kyselystä saatua aineistoa käytetäänkin vain soveltuvin osin täydentämään 
vuonna 2010 kerättyä aineistoa. 

4.2   TAVOITTEENA VERKKO-OPETUSMATERIAALIN    
 YHTEISKÄYTTÖ

Englanninkielisestä relevantista ja ajankohtaisesta opetusmateriaalista on jatkuva 
pula monessa korkeakoulussa. Tämän hankkeen tavoitteena oli saada mahdolli-
simman suuri osa jo olemassa olevasta englanninkielisestä kestävään kehitykseen 
liittyvästä verkko-opetusmateriaalista yleiseen tietouteen ja yhteiseen käyttöön. 
Hankkeen tuotoksena onkin korkeakoulujen käyttöön soveltuva kooste olemas-
sa ja hyödynnettävissä olevasta englanninkielisestä verkko-opetusmateriaalista 
kestävän kehityksen eri osa-alueilta. 

Liitteissä 2 ja 3 kunkin kurssin yhteydessä esitetään mm. tieto kurssin järjestäväs-
tä oppilaitoksesta, kurssin kestävän kehityksen mukainen näkökulma ja kurssista 
saatavien opintopisteiden määrä, mikä helpottaa kurssin hyödyntämistä toisis-
sa korkeakouluissa. Kurssien tietojen esittäminen kootusti voi vaikuttaa myön-
teisesti myös opetusyhteistyön lisääntymiseen Itämeren alueen korkeakouluissa. 
Luvussa 5.1 osoitetaan kurssitarjonnassa mahdollisesti olevat kehittämiskohteet 
eli aukkopaikat, joihin nykyinen materiaali ei riittävästi vastaa. Samalla analysoi-
daan muita kyselystä esille nousseita aiheita.
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5 KYSELYN TULOKSET

Vuonna 2010 suoritetun kyselyn lomake (liite 1) tehtiin Webropolilla, joka 
on internetin välityksellä toimiva kyselysovellus. Kysely otsikoitiin nimellä 
“Questionnaire of e-learning courses on sustainable development”. Lomakkeella 
käytettiin niin sanottuja hyppykysymyksiä, joiden avulla vastaajia ei rasiteta 
kysymyksillä, jotka eivät koske heitä. Tässä kyselyssä hyppykysymyksillä säädeltiin 
niiden sivujen määrää, joilla kysyttiin kursseja koskevia kysymyksiä. Valintojensa 
perusteella vastaaja pääsi antamaan tiedot vähintään yhdestä ja enintään viidestä 
kurssista. Kaikille vastaajille näytettiin ainakin seuraavat kyselyn kohdat:

• vastaajan yhteystiedot
• ensimmäistä kurssia koskevat tiedot (mm. kurssin nimi ja opintopis-

teet)
• internet-osoite, josta haluaisi löytää tietoa englanninkielisistä kestä-

vään kehitykseen liittyvistä virtuaalikursseista
• mahdolliset kommentit kyselyyn

Kyselyn jakelussa tehtiin yhteistyötä Uppsala Centre for Sustainable Develop-
ment -keskuksen (CSC Uppsala) kanssa, jossa toimii Baltic University Program-
me (BUP) -verkoston sihteeristö. Keskus lähetti kyselyn linkin ja saateviestin 
29.1.2010 BUP:n käytössä olevalle jakelulistalle, joka tavoittaa noin 750 vas-
taanottajaa. Lisäksi samana päivänä keskus julkaisi saateviestin ja kyselyn lin-
kin BUP:n verkkosivuilla. Turun ammattikorkeakoulu lähetti kyselyn muistu-
tusviestin BUP:n jakelulistalle 8.2.2010 ja vielä toisen kerran kyselyn viimeisenä 
päivänä, 10.2.2010. 

Vuonna 2007 suoritetun kyselyn toteutustavasta on tietoa saatavilla rajoitetusti, 
mutta tulokset on kuitenkin dokumentoitu ja niitä käsitellään luvussa 5.1.

Vuonna 2010 toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 34 vastaajaa eli noin joka 20. 
kyselyn vastaanottaja. Kun mukaan lisätään tiedot vuoden 2007 kyselystä niin 
nähdään, että vastauksia tuli lähes kaikista Itämeren alueen valtioista (taulukko 
1). Vuoden 2007 kyselyn vastaajista lähes kaikki olivat Suomesta, mutta vuonna 
2010 kyselyyn vastauksia saatiin melko tasaisesti lähes koko Itämeren alueelta.
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Vuonna 2010 käytetyn kyselyohjelman tilastojen mukaan 34 vastaajan lisäksi 
163 vastaanottajaa avasi kyselyn linkin, mutta ei vastannut siihen. Syitä vastaa-
mattomuuteen voi olla useita, kuten esimerkiksi kiire, halu vain vilkaista loma-
ketta tai tunne, että kysely ei sovellu vastaajalle. Eräästä vastauksesta kävi ilmi, 
että kaikki BUP:n jakelulistalla olevat eivät toimi korkeakoulussa, mikä rajasi 
osan kyselyn vastaanottajista pois. Toinen lähestymistapa vastausten vähyyteen 
on se, että kyselyn kriteerit täyttäviä kursseja ei ylipäätään ole kohdealueen kor-
keakouluissa paljoa löydettyä enempää. Kyselyssä oltiin kiinnostuneita pelkäs-
tään englanninkielisestä kestävään kehitykseen liittyvästä verkko-opetusmateri-
aalista.

TAULUKKO 1. Vastaajien kansallisuus.

Projektipäällikkö sai kyselyn aikana sähköposteja, joissa mm. perusteltiin vas-
taamattomuutta ja ilmaistiin kiinnostus kyselyn tuloksiin. Kyselylomakkeen vii-
meinen kysymys antoi vastaajille mahdollisuuden kommentoida kyselylomaket-
ta. Sähköpostien kautta saatua tietoa ja lomakkeella annettuja kommentteja ana-
lysoidaan luvussa 5.2.

5.1 KURSSIMATERIAALIA KOSKEVAT VASTAUKSET

Vuonna 2010 tehtyyn kyselyyn vastanneet nimesivät yhteensä 30 sellaista vir-
tuaalikurssia, joiden materiaali on englanniksi ja jotka liittyvät heidän mieles-
tään kestävään kehitykseen. Vastaajia pienempi kurssimäärä selittyy sillä, että 
osa kursseista oli tullut kahteen kertaan (kahdelta eri vastaajalta), osa vastaajista 
ilmoitti useamman kurssin ja osa taas ei yhtään kurssia. Liitteessä 2 on esitetty 
kootusti tiedot kursseista, jotka on mainittu vuonna 2010 tehdyssä kyselyssä. 
Vuoden 2007 kyselyssä mainitut kurssit on esitetty liitteessä 3. 

Valtio Vastaajia (n = 42)

Suomi 13

Valko-Venäjä 6

Latvia 5

Ruotsi 4

Puola 4
Venäjä 4
Liettua 3
Tanska 1

Ukraina 1

Viro 1
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Liitteet 2 ja 3 on tarkoitettu opettajille ja muista asiasta kiinnostuneille apuväli-
neiksi sopivan verkko-opetusmateriaalin löytämiseksi. Osa vuoden 2010 kyselyn 
kysymyksistä esitettiin alun perin juuri sen vuoksi, että ne helpottavat sopivien 
materiaalien löytämistä. Tämän vuoksi kaikkia kyselyssä esitettyjä kysymyksiä ei 
ole tarkoituksenmukaista analysoida tässä luvussa.  Vuoden 2007 kyselyn tulok-
sia tarkasteltaessa tulee huomioida, että kyselystä on jo muutama vuosi aikaa eikä 
ko. kursseja enää välttämättä toteuteta. Tässä luvussa tehtävään analyysiin ne on 
kuitenkin otettu mukaan eli yhteensä analysoidaan 38 (30 + 8) kurssia.

Kestävän kehityksen ulottuvuudet virtuaalikursseilla

Lomakkeella pyydettiin kertomaan, mihin kestävän kehityksen ulottuvuuteen 
kukin vastaajan ilmoittama virtuaalikurssi liittyy. Kysymys esitettiin monivalin-
takysymyksenä eli vastaaja pystyi valitsemaan yhden tai useamman vaihtoehdon. 
Vastaukset on esitetty taulukossa 2. 

TAULUKKO 2. Kurssien näkökulma kestävän kehityksen ulottuvuuksien mukaan jaotel-
tuna.

Puolet kursseista eli 19 oli liitetty vain yhteen kestävän kehityksen ulottuvuuteen, 
useimmiten ekologiseen. Merkille pantavaa on, että kulttuurinen ulottuvuus oli 
valittu aina jonkin muun ulottuvuuden lisäksi, ei koskaan yksin. Kursseista vii-
dessä oli mainittu kaikki neljä ulottuvuutta, kuudessa kolme ulottuvuutta ja niin 
ikään kuudessa kaksi ulottuvuutta. Tarkastelun perusteella kestävän kehityksen 
eri ulottuvuudet ovat kohtalaisen hyvin mukana kyselyssä ilmoitetuissa kursseis-
sa. Ainoastaan kulttuurinen ulottuvuus saa vähemmän huomiota. 

Verkko-opetusmateriaalin hyödynnettävyys muissa korkeakouluissa

Kyselyssä kysyttiin, miten vapaasti hyödynnettävää kursseihin kytkeytyvä verk-
komateriaali on. Kyselylomakkeella vaihtoehtoja annettiin kuusi, mutta taulu-
kossa 3 kaksi samankaltaista vaihtoehtoa on yhdistetty. Kahteen vaihtoehtoon 
liittyi lyhyt avoin tekstikenttä verkko-osoitteen ja perustelun antamista varten. 
Vuonna 2007 tehdyssä kyselyssä ei selvitetty verkkomateriaalin käytettävyyttä eli 
vastaukset koskevat pelkästään vuonna 2010 ilmoitettuja kursseja. 

Ulottuvuus Mainintojen määrä (n = 81)

Egologinen 24

Taloudellinen 23

Sosiaalinen 22

Kulttuurinen 12
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TAULUKKO 3. Kurssimateriaalien hyödynnettävyys muissa korkeakouluissa.

Yhdistämällä kaksi samankaltaista vaihtoehtoa eniten vaihtoehtoja sai kanta, 
jonka mukaan kurssimateriaali on vapaasti saatavilla joko yhteyshenkilöltä tai 
ilmoitetusta verkko-osoitteesta. Toiseksi eniten valintoja sai vaihtoehto, jonka 
mukaan kurssimateriaali on hyödynnettävissä vain kurssin suunnittelijan omas-
sa korkeakoulussa. Tämä johtuu todennäköisesti teknisistä seikoista kuten sii-
tä, että kurssimateriaali sijaitsee jollakin oppimisalustalla eikä sitä pysty helposti 
siirtämään organisaation ulkopuolelle. Tarkkaa syytä ei kuitenkaan kysytty eli 
syitä voi olla muitakin.

Paljon vastauksia sai myös vaihtoehto, jossa vastaajan mielipidettä ei vastannut 
mikään annetuista vaihtoehdoista. Tämä kysymys oli kuitenkin ymmärretty mo-
nessa tapauksessa hieman väärin, sillä lähes kaikki vaihtoehtoon liittyneet avoi-
met vastaukset olisivat olleet sijoitettavissa johonkin muuhun annettuun vaih-
toehtoon. Jos nämä vastaukset sijoitetaan muihin kyselyn kohtiin, saa kurssima-
teriaalin vapaasta hyödynnettävyyttä kertonut vaihtoehto vielä enemmän valin-
toja.

Vain kaksi mainintaa sai vaihtoehto, jonka mukaan verkko-opetusmateriaali 
on muiden korkeakoulujen käytettävissä tietyin ehdoin. Ehtoja ei kysytty tällä 
lomakkeella eli ne on selvitettävä ottamalla yhteyttä kurssin yhteyshenkilöön. 
Huomioitava on myös, että kukaan vastaajista ei ilmoittanut kurssimateriaalin 
olevan myytävänä.

Itämeren alueen korkeakoulujen virtuaalikurssit kokoava sivusto

Vuonna 2010 tehdyssä kyselyssä kysyttiin, miltä verkkosivustolta vastaajat ha-
luaisivat löytää tiedon kaikista niistä Itämeren alueen virtuaalikursseista, jotka 
liittyvät kestävään kehityksen ja jotka toteutetaan englanniksi. Kysymys esitet-
tiin avoimena kysymyksenä, mutta vastaukset luokiteltiin taulukossa 4 esitetyllä 
tavalla.

Vaihtoehto Valintojen määrä (n = 33)

Vapaasti saatavana internetissä/ottamalla 
yhteyttä

13

Vain omalle organisaatiolle 11

Ei mikään annetuista vaihtoehdoista 7
Saatavilla tietyillä ehdoilla 2
Saatavilla maksua vastaan 0
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TAULUKKO 4. Sopivin verkkosivusto virtuaalikurssien kokoamiseen.

Eniten valintoja sai Baltic University Programme -verkoston verkkosivut, joiden 
käytettävyyttä kiiteltiin ja joihin eräs vastaaja kertoi toivovansa ylipäätään lisää tie-
toa virtuaalioppimisesta. Myös korkeakoulun omia verkkosivuja pidettiin hyvänä 
alustana virtuaalikurssien kokoamiseen. Eräs vastaaja toivoi saavansa tiedon virtuaa-
likursseista sähköpostitse. 

Kestävään kehitykseen liittyvistä virtuaalikursseista kiinnostuneen kannalta voisi 
olla yksinkertaisinta, jos tiedot kerättäisiin Baltic University Programme -verkos-
ton verkkosivuille. Tieto uusista virtuaalikursseista voisi saapua kiinnostuneille eh-
dotuksen mukaisesti sähköpostitse, lisäämällä verkoston sivuille niin sanottu vah-
tikoirapalvelu. Tietojen päivittyessä palveluun kirjautuneet saisivat automaattisesti 
tiedon asiasta sähköpostiinsa.

Verkkokurssien laajuus

Sekä vuonna 2007 että vuonna 2010 tehdyissä kyselyissä esitettiin kysymys, miten 
monta opintopistettä opiskelija voi kurssilta saada. Vuonna 2007 kyselyssä opin-
topisteiden määrä kysyttiin avoimena kysymyksenä, jonka vuoksi tuolloin annetut 
vastaukset yhdistettiin vuonna 2010 käytettyyn luokitteluun. Tulokset on esitetty 
taulukossa 5. Tuloksista nähdään, että eniten ilmoitetuissa kursseissa oli yli kymme-
nen opintopisteen kokonaisuuksia. Voidaan kuitenkin todeta, että tarjonnassa ei ole 
todettavissa mitään selviä aukkopaikkoja, joihin tulisi kiinnittää jatkossa erityistä 
huomiota.

Sivusto Mainintojen määrä (n = 18)

Baltic University Programme -verkoston 
verkkosivut

7

Korkeakoulun omat verkkosivut 6

Mikä tahansa muu sopiva verkkosivusto 3
Joku muu tapa 2
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TAULUKKO 5. Verkkokursseista saatavat opintopisteet.

Virtuaalikursseilla käytettävä oppimisalusta

Sekä 2007 että 2010 vuoden kyselyissä vastaajia pyydettiin nimeämään oppimis-
alusta, jolla kurssi on toteutettu. Kysymyksessä esitetyistä 21 vaihtoehdosta eni-
ten valintoja sai ”joku muu” (9 kpl), kun toiseksi eniten valintoja sai ”Moodle” 
(6 kpl). Muut oppimisalustat saivat vain lähinnä yksittäisiä mainintoja. Vastauk-
sista voidaan päätellä, että joko kysymyksessä ei osattu esittää tarpeeksi kattavaa 
listaa markkinoilla olevista oppimisalustoista tai sitten läheskään kaikkia kursseja 
ei toteuteta varsinaisilla oppimisalustoilla. Materiaali on voitu kerätä esimerkiksi 
korkeakoulun omille verkkosivuille. Myös jatkuvasti kehittyvät sosiaalisen media 
palvelut antavat mahdollisuuden verkkokurssin toteuttamiseen, mikä sekin saat-
taa selittää vastausten jakaantumista. 

5.2  MUUT HUOMIOT KYSELYSTÄ

Kyselyn saatekirjeessä mainittiin hankkeen yhteyshenkilö, johon voi tarpeen 
mukaan ottaa yhteyttä. Sähköpostiviestejä saatiin yhteensä 18 ja näistä 12:ssa 
kerrottiin, että vastaajalla ei ole kyselyyn sopivia kursseja. Samassa yhteydessä 
moni kuitenkin ilmaisi kiinnostuksensa kyselyn tuloksia kohtaan ja osa myös 
kertoi, että heillä on suunnitteilla virtuaalikursseja, jotka toteutetaan englannik-
si ja jotka liittyvät kestävään kehitykseen. Eräässä viestissä toivottiin kyselyn tu-
loksista olevan tukea virtuaalikurssien suunnittelussa. Eräässä toisessa viestissä 
painotettiin, että verkko-opiskelu vaatii opettajalta paljon aikaa erityisesti niiden 
opiskelijoiden motivointiin, joilla on heikko itsekuri.

Sähköpostin kautta saatiin tieto verkkosivustosta, jonne kerätään tietoa Viron 
ammatti- ja korkeakouluissa toteutettavista virtuaalikursseista (http://www.e-
ope.ee/en). Samassa viestissä kerrottiin, että kursseja ei ole ryhmitelty ja että ai-
kapulan vuoksi he eivät pysty etsimään niiden joukosta kyselyn kriteerit täyttäviä 
kursseja eivätkä voi siten vastata kyselyyn. Tämän selvityksen toteuttajan tiedos-

Opintopisteet Mainintojen määrä (n = 27)

1 - 2 5

3 - 5 6

6 - 10 5

yli 10 11
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sa on myös Suomen virtuaaliammattikorkeakoulun verkkosivusto, joka koko-
aa yhteen tiedot Suomen ammattikorkeakoulujen tarjoamista virtuaalikursseista 
(http://www.amk.fi /en/index.html). Myös muita vastaavia sivustoja on varmasti 
olemassa Itämeren alueella ja niistä olisi jatkossa hyvä kerätä linkkilista Baltic 
University Programme -verkoston verkkosivuille.

Kyselylomakkeelle tulleista vastauksista osa oli sellaisia, jotka eivät suoraan vas-
tanneet esitettyyn kysymykseen, mutta jotka toivat esille jonkin aiheeseen liit-
tyvän seikan. Osalla vastaajista ei ollut nimetä mitään aiheeseen sopivaa virtu-
aalikurssia, mutta täyttivät osan kyselylomakkeesta saadakseen tietoonsa kyselyn 
tulokset. Osa vastaajista nimesi virtuaalikurssin ja sitä koskevat tiedot, mutta 
kertoi myöhemmin lomakkeella, että kurssi on vasta suunnitteilla. Eräässä vas-
tauksessa kerrottiin kestävään kehitykseen liittyvästä laajasta virtuaalikurssista, 
joka oli ollut tarkoitus toteuttaa myös englanniksi. Rahoitusongelmat olivat kui-
tenkin estäneet suunnitelmien toteuttamisen.

Kyselylomakkeen viimeisellä sivulla vastaajat saivat kommentoida kyselyloma-
ketta. Moni kertoi tässäkin yhteydessä kiinnostuksestaan kyselyn tuloksiin ja 
esitti toivomuksen, että kyselyn kautta selviävät virtuaalikurssit voisivat olla luet-
teloituna loppuraportissa. Osittain kommenttien johdosta kurssien tiedot kerät-
tiin liitteinä 2 ja 3 oleviin listoihin. Kyselyn tulokset haluttiin saada myös siksi, 
että niiden avulla voitaisiin löytää sopivia yhteistyökumppaneita. Kommenteissa 
tuotiin esiin myös se, miten tärkeä apu tällaiset selvitykset ovat niille, jotka vasta 
suunnittelevat omia virtuaalikurssejaan.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA     
 TOIMENPIDESUOSITUKSET

Tässä loppuraportissa on koottu yhteen tulokset Turun ammattikorkeakoulussa 
vuosina 2007 ja 2010 tehdyistä kyselyistä. Kyselyissä selvitettiin englanninkie-
listen kestävään kehitykseen liittyvien virtuaalikurssien sisältöä ja ominaisuuksia 
sekä pyrittiin löytämään mahdollisia aukkopaikkoja eli alueita, joihin tarjolla 
olevat kurssit eivät riittävästi vastaa. Tässä luvussa tehdään johtopäätöksiä kyse-
lyn tuloksista ja esitetään parannusehdotuksia verkko-opetusmateriaalin saatta-
miseksi yleiseen tietoon ja yhteiseen käyttöön. Ennen sitä esitetään muutamia 
huomioita toteutetusta hankkeesta.

Vuosina 2007 ja 2010 suoritettuihin kyselyihin saatiin yhteensä 42 vastausta 
(8+34). Vastausmäärät ovat keskenään niin erilaisia, että kyselyiden perusteella ei 
pystytty tekemään päätelmiä esimerkiksi siitä, mitkä aihealueet ovat lisääntymäs-
sä kestävän kehityksen virtuaalikursseilla ja mitkä vastaavasti vähenemässä. Tar-
jonnan mahdollisia aukkopaikkoja tarkasteltiin kursseilla olevien kestävän kehi-
tyksen näkökulmien mukaan sekä kurssien laajuuden mukaan. Vastausmäärät 
olivat kyselyissä liian pieniä, jotta kattavaa selvitystä olisi voitu tehdä. Syitä vasta-
usprosentin pienuuteen on käsitelty luvussa 5. Tämän selvityksen merkittävintä 
antia ovat ehdotukset siitä, miten tieto englanninkielisistä kestävään kehitykseen 
liittyvistä virtuaalikursseista saataisiin parhaiten palvelemaan asiasta kiinnostu-
neita. Tiedon määrän lisääntyminen voisi mm. kannustaa ja auttaa asiasta kiin-
nostuneita toteuttamaan uusia virtuaalikursseja.

Seuraavassa on listattu tämän selvityksen tärkeimmät löydökset, johtopäätökset 
ja ehdotukset. Kohdassa viisi on esitetty useita samaan aiheeseen liittyviä ehdo-
tuksia. 

1. Kestävän kehityksen ulottuvuudet ovat hyvin edustettuina tietoon 
tulleilla kursseilla. Monilla kursseilla on mukana monta eri ulottu-
vuutta. Kulttuurinen ulottuvuus jää tosin muita vähemmälle huo-
miolle.

2. Kurssien laajuus vaihtelee yhdestä aina yli kymmenen opintopisteen 
kokonaisuuksiin. Tarjonta on kuitenkin kurssien laajuutta ajatellen 
tasapainossa eikä selviä aukkopaikkoja ole olemassa.
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3. Kurssimateriaalit ovat enimmäkseen vapaasti myös muiden korkea-
koulujen hyödynnettävissä. Merkittävä määrä on materiaalista jää 
kuitenkin vain yhden korkeakoulun käyttöön teknisten tai muiden 
syiden vuoksi. Vapaasti saatavilla olevia (sosiaalisen median) palve-
luita hyödyntämällä tekniset esteet vähenisivät, mikä tulisi huomi-
oida jo kurssia suunniteltaessa. Tekijänoikeudet tulee luonnollisesti 
samalla ottaa huomioon.

4. Verkko-oppimisalustoja ja muita teknisiä ratkaisuja on olemassa lu-
kematon määrä, mikä vaikeuttaa verkko-opetusmateriaalin hyödyn-
nettävyyttä yli korkeakoulurajojen. Sosiaalisen median tarjoamia 
maksuttomia palveluja suosimalla verkko-opetusmateriaalit olisivat 
paremmin hyödynnettävissä myös muissa korkeakouluissa ja opetta-
jien liikkuvuus korkeakoulujen välillä helpottuisi.

5. a) Baltic University Programme -verkoston verkkosivuille tulisi ke-
rätä tietopaketti virtuaalikurssien suunnittelusta ja toteuttamisesta. 
Verkkosivuilla kannattaisi hyödyntää jotain sosiaalisen median väli-
nettä, jonka avulla tieto sivuston päivityksistä saavuttaisi palveluun 
kirjautuneet esimerkiksi sähköpostitse. Palvelu edistäisi mm. verkko-
opetuksen määrän lisääntymistä ja laadun kehittymistä.

b) Virtuaalikurssien suunnittelu ja toteutus koetaan haastavaksi ja 
siihen halutaan tukea. Tietopaketti auttaisi juuri siihen tarpeeseen.

c) Itämeren alueen maissa on olemassa verkkosivustoja, jotka ko-
koavat tiedon alueella toteutettavista virtuaalikursseista. Sivustoilla 
voi olla parhaimmillaan tiedot sadoista verkkokursseista. Näistä si-
vustoista voitaisiin kerätä linkkilista Baltic University Programme 
-verkoston verkkosivuille.

d) Rahoitusongelmat voivat olla esteenä verkkokurssien toteutta-
miselle. Tiedot mahdollisista opetuksen kehittämiseen tarkoitetuis-
ta rahastoista voisi kerätä yhteen ja esittää muun virtuaalikursseja 
koskevan tietopaketin yhteydessä.

e) Liitteissä 2 ja 3 esitetyt koosteet virtuaalikursseista ovat hyödyl-
lisiä kursseja suunnitteleville ja myös yhteistyökumppaneita etsivil-
le. Jatkossa on syytä pyrkiä siihen, että virtuaalikurssien toteuttajat 
voisivat itse päivittää kursseja koskevia tietojaan Baltic University 
Programme -verkoston sivuille.

f ) Virtuaalikurssit näyttäisivät jonkin verran keskittyneen tiettyihin 
maihin ja niiden korkeakouluihin. Monissa maissa virtuaalikursse-
ja vasta suunnitellaan. Tietopaketti voisi tasoittaa näitä alueellisia 
eroja.
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Jatkossa tavoitteeksi on asetettava englanninkielisen verkko-opetusmateriaalin 
laadun kehittäminen ja määrän lisääminen. Tärkeää on myös panostaa esteiden 
poistamiseen niin, että eri korkeakouluissa tuotetut englanninkieliset kestävään 
kehitykseen liittyvät verkko-opetusmateriaalit olisivat helposti ja nopeasti hyö-
dynnettävissä myös muissa korkeakouluissa. Edellä mainittujen tavoitteiden saa-
vuttaminen edistäisi kestävää kehitystä Itämeren alueella ja palvelisi kestävän ke-
hityksen teemoista kiinnostuneita opiskelijoita, sillä englanninkielisestä relevan-
tista ja ajankohtaisesta opetusmateriaalista on jatkuva pula.
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LIITTEET

LIITE 1. Vuoden 2010 kyselyssä esitetyt kysymykset.

QUESTIONNAIRE OF E-LEARNING COURSES ON SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 

1) Contact Information

- Respondents name
- Institution
- Faculty/ Department, Country

2) COURSE 1

- Name of the course
- Contact person
- Email address of the contact person

3) ECTS 

- 1–2
- 3–5
- 6–10
- over ten

4) Target group

- undergraduate
- master’s
- doctor’s

5) Aspect of the course (choose one or more)

- ecological
- social
- economical
- cultural

6) Level of virtuality

- completely
- mostly
- partly
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7) Learning management system

- ANGEL LMS
- ATutor
- Blackboard
- Claroline
- Desire2Learn
- Dokeos
- eFront
- ILIAS
- JoomlaLMS
- metacoon
- Moodle
- Pass-Port
- OLAT
- Optima
- Sakai-Project
- SharePointLMS
- StudyWiz
- University junction
- Scholaris Learning Gateway
- WebCT
- Some other

8) Is the e-learning material of the course (instructions, tasks, bibliography 
and other documents) only to be used at your organization or is it possible to 
utilize the material also at other Baltic University Programme organizations? 

- Th e material is only for our organization
- Th e material is freely available by contacting us
- Th e material is available on certain terms of use 
- Th e material is liable of charge
- Th e material is freely availabe on the internet. Th e address is:
- None of the listed options above, please explain:

9) – 40) COURSES 2-5

41) In which internet pages would you like to fi nd the information on the 
e-learning courses related to sustainable development and conducted in 
English? Please explain why.

42) Any comments on this questionnaire?
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ECTS       Target   Aspect         Virtuality     LMS           Availability

Environment and sustainable development: University of Latvia, Environmental Science (Latvia)

3-5       under-           ecol. soc. mostly           Moodle         freely available  by contacting us 
                   graduate                                                                                      

Integrated management / Climate change/ LA21: Union of Baltic Cities, Environmental Secretariat 

(Finland)

-         -                  ecol. soc.  mostly           some other    freely available on the internet: 
                                        cul. econ.                                                        www.localmanagement.eu
                                                                                                                
Baltic sea region. Cultures, societies, politics: Maria Curie Sklodowska University, International Relations 

(Poland)

3-5       under-            soc. cul.             partly           Blackboar       the material is only for our organization
                   graduate         econ             
            
Sustainable water management: Uppsala University, Dept of Earth Sciences (Sweden)

over ten      master’s   ecol. soc.  completely      some other     freely available by contacting us
                                         econ.

Environmental education  for sustainable development: International Sakharov Environmental University, 

UNESCO chair (Belarus)

6-10       master’s    ecol.              partly          some other     freely available by contacting us
 

European trans-border cooperation: Belarusian State University,

International Relations/International Economic Relations (Belarus)

1-2       under-              econ.              mostly           Univ.              freely available by contacting us
                   graduate                                                        junction
                     

Environment and health: Kaunas university of medicine, Department of environmental medicine 

(Lithuania)

6-10       under-              ecol.              partly             -          -
                   graduate 
    
Lakes as pedagogical tools: Erken Laboratory, Dept of Ecology and Evolution, Uppsala univ. (Sweden)

3-5       master’s     ecol.             partly            some other   the material is only for our organization

SWM: Russian Hydrometeorological University, Fishery oceanology (Russia)

3-5       under-               ecol.             partly            -                   the material is only for our organization
                   graduate 

Sustainable agriculture & rural development, SARG: Economics & Management, Agr. & For. (Finland)

over 10       under-             soc. econ.      mostly            ATutor      the material is only for our organization
                  graduate 

LIITE 2. Vuoden 2010 kyselyssä esiin tulleet englanninkieliset kestävään kehitykseen liit-
tyvät virtuaalikurssit niissä korkeakouluissa, jotka kuuluvat Baltic University Programme 
-verkostoon.
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Archipelago sea – Baltic sea: Turku University of Applied Sciences, R&D (Finland)

3-5              under-             ecol. soc.         completely         some other    freely available on the internet: 
                   graduate          cul. econ.                                                      http://www.vihreapolku.info/
                                                                                                             kestava_kehitys/in_english/study_
                                                                                                             materials/archipelago_sea_-_baltic_sea

Environmental management in the tropics: Technical University of Denmark, DTU Environment (Denmark)

6-10      master’s    ecol. soc.        partly           Moodle       please contact the contact person
                                          econ.

Sustainable water management in the Baltic region: Uppsala Univ., Earth Sciences (Sweden)

over 10      under-              ecol. soc.        completely         some other     freely available bycontacting us
                  graduate           econ. cul.  

The sustainable Baltic region: Kaliningrad State Technical University, ichthyology and Ecology Department 

(Russia)

                  under-              ecol. soc.        partly           some othe      the material is only for our organizatio
                  graduate           econ. cul.          

English in sustainable society: Ivan Franko National University of Lviv, International relations (Ukraine)

1-2      undergraduat    soc. cul.          partly           Univ. junction    freely available by contacting us

Sustainable water management: The Belarusian State University of Transport, Ecology and Water Resources 

(Belarus)

1-2       -                 ecol.            completely          -                    the material is only for our organization

Concepts of sustainability: Åbo Akademi University, Centre for Lifelong Learning (Finland)

3-5       master’s    ecol. soc.  -           Moodle       the material is available
                                          econ. cul.                                                       on certain terms of use

Analysis of soil and ambient air (in Latvian): University of Latvia, Faculty of Chemistry (Latvia)

3-5       master’s    ecol.            partly           some other     the material is only for our organization

Landscape ecology: International Sakharov Environmental University, Environmental management (Belarus)

1-2       master’s     -            mostly            ATutor       freely available by contacting us

Venture investment activity: BSU, International economic relations (Belarus)

-       under-             econ.            partly            -                    the material is only for our organization
                   graduate   

Sustainable Agriculture and Rural Development: University of Helsinki, Agriculture and Forestry, Department 

of Economics and Management (Finland)

3-5       under-             soc. econ.       partly            -                    the material is only for our organization
                   graduate 
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Introduction to special education: University of Jyväskylä, Open University (Finland)

6-10     under-             soc. cul.          completely          -                  -
                 graduate 

A Sustainable Baltic Region: St-Petersburg State Polytechnical University, Civil Engineering & Applied Ecology 

(Russia)

6-10     under-             ecol. soc.        partly         Moodle     freely available by contacting us
                 graduate          econ.                  

Sustainable Water Management: Uppsala University, The Baltic University Programme (Sweden)

over 10     master’s  ecol.          completely         some other     the material is available 
                                                                                                            on certain terms of use 

Mnor Programme: UniPID virtual studies: Åbo Akademi University, Centre for Lifelong Learning (Finland)

over 10     master’s  ecol. soc.        completel           Moodle          available on the internet: 
                                        econ. cul.                                                   http://www.unipidvirtualstudies.fi /
                                                                                                           content/minor-programme           
                                                                                                                                       
International economy: BSU, International economic relations (Belarus)

-     under-             econ.          mostly          -                  the material is only for our organization
                 graduate 

Sociology: University of Jyväskylä, Open University (Finland)

over 10     under-             soc. cul.          mostly          -                   -
                 graduate 

Psychology: University of Jyväskylä, Open University (Finland)

over 10      under-             soc.          completely          -                   -
                 graduate 

Gerontology: University of Jyväskylä, Open University (Finland)

over 10      under-             soc.          completely          -                   -
                 graduate 

Intercultural Studies: University of Jyväskylä, Open University (Finland)

over 10     under-             soc.                completely          -                   -
                 graduate  econ. cul.
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LIITE 3. Vuoden 2007 kyselyssä esiin tulleet kurssit niissä korkeakouluissa, jotka kuuluivat 
Baltic Sea Sustainable Development -verkostoon.

ECTS       Target   Aspect         Virtuality     LMS           Availability

Environmental sciences and education: Tallinn University, Natural Sciences (Estonia)

3       under-             -             50 %            -                    - 
                   graduate 

National Parks of Finland: Turku University of Applied Sciences, Degree Programme in Sustainable 

Development (Finland)

3       under-            ecol.             90 %            -                    -
                   graduate 

Globalisation and corporate responsibility: Turku School of Economics, Marketing, economic and geography 

(Finland)

5       under-            econ.             100 %           Moodle       -
                   graduate 

Pro healthy life: Turku University of Applied Sciences, Degree programme in sustainable development (Finland)

3       under-            ecol. soc. 
                   graduate,        econ.                100 %            -         -
                   master’s   

 Environmental marketing: Turku University of Applied Sciences, Economics (Finland)

3       under-            econ.             100 %            -                    -
                   graduate 

Environmental challenges: Turku University of Applied Sciences, Logistics (Finland)

3       under-            ecol.             100 %          Optima       -
                   graduate 

Environmental risk assessment and management: Lahti University of Applied Sciences (Finland)

-       under-             -             100 %            -                    -
                   graduate 

Life cycle perspective and materials effi ciency: Lahti University of Applied Sciences (Finland)

-        -                 -              -            -                    -
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