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Harmoinen, Sari, The readiness of Northern Ostrobothnia general upper 

secondary school students to take part in climate actions in the school context 

University of Oulu, Faculty of Education 

Acta Univ. Oul. E 17, 2021 

Oulu, Finland 

Abstract 

Climate change is a significant societal discourse in politics and education. Climate 

change is being discussed in schools in increasing amounts and the prevention of 

climate change has become a key element in the foundational values and transversal 

competencies of the curriculum of general upper secondary school, which is 

coming into effect in the year 2021. The prevention of climate change is also 

brought up in the targeted learning outcomes of each subject. According to the 2018 

Youth Barometer, climate change is the most concern causing factor amongst the 

youth and the amount of concern related to climate change has increased during the 

past ten years. 

Climate Change in Upper Secondary Schools! -project funded by the Finnish 

National Agency for Education has produced this report on the readiness of 

Northern Ostrobothnia general upper secondary school students to take part in 

climate actions in the school context. The purpose of this project is to pick up the 

pace in general upper secondary schools’ climate work and to build a realistic, 

scientific research-based overview of climate change. The Faculty of Education of 

the University of Oulu has executed together with the project the survey analyzed 

in this report. Students (n = 1889) from 22 general upper secondary schools in the 

Northern Ostrobothnia area took part in the survey during January and February 

2020. The purpose of the survey was to inquire about general upper secondary 

school students’ readiness to take part in different kinds of climate action. 

This report compares the survey answers of general upper secondary school 

students of Oulu to the rest of the Northern Ostrobothnia area. The participants of 

the survey were divided into groups based on the physical location of the schools. 

The results indicate that students are generally willing to take part in climate actions. 

Students in Oulu seem to be slightly more willing to take part in climate actions in 

school context compared to the students of other areas of Northern Ostrobothnia. 

Keywords: climate change, curriculum of general upper secondary school, general 

upper secondary school teaching 
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Tiivistelmä 

Ilmastonmuutos on merkittävä yhteiskunnallinen keskustelunaihe niin politiikassa 

kuin koulutuksessa. Ilmastonmuutokseen liittyviä aiheita käsitellään myös 

kouluissa yhä enemmän. Vuonna 2021 voimaan astuvan Lukion 

opetussuunnitelman perusteissa ilmastonmuutoksen hidastaminen on osa 

koulutuksen arvoperustaa ja laaja-alaista osaamista. Ilmastonmuutoksen 

hidastamisen näkökulma tuodaan esille myös oppiainekohtaisissa tavoitteissa. 

Vuoden 2018 nuorisobarometrin mukaan ilmastonmuutos on eniten huolta 

aiheuttava tekijä nuorten keskuudessa ja huoli ilmastonmuutoksesta on kasvanut 

kymmenen viime vuoden aikana. 

Opetushallituksen rahoittama Ilmastonmuutos lukioihin! -hanke on tuottanut 

tämän raportin lukiolaisten valmiuksista toimia ilmaston puolesta koulun 

viitekehyksessä. Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa lukioiden ilmastotyötä ja 

rakentaa lukioissa realistista, tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tilannekuvaa 

ilmaston lämpenemisestä. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta on 

tuottanut yhdessä hankkeen kanssa tässä raportissa analysoidun kyselyn, johon 

vastasi lukiolaisia (n = 1889) 22 eri lukiosta Pohjois-Pohjanmaan alueelta vuoden 

2020 tammi- ja helmikuun aikana. Kyselyn tarkoituksena oli pyrkiä selvittämään 

lukiolaisten valmiuksia erilaisiin ilmastotekoihin. 

Tässä raportissa vertaillaan Oulun ja muun Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisten 

kyselyvastauksia ilmaston puolesta toimimisen näkökulmasta. Kyselyyn 

osallistuneiden jako näihin kahteen ryhmään tehtiin lukioiden fyysisen sijainnin 

perusteella. Yleisellä tasolla lukiolaisilla on tulosten perusteella halukkuutta ja 

valmiutta toimia ilmaston puolesta. Oulun lukiolaisilla näyttää olevan muihin 

Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisiin verrattuna hieman enemmän valmiutta 

ilmastotekoihin koulun viitekehyksessä. 

Asiasanat: ilmastonmuutos, lukio-opetus, lukion opetussuunnitelma 
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1 Johdanto 

Ilmastonmuutos on yksi merkittävistä yhteiskuntaa koskettavista tieteellisistä ja 

poliittisista ilmiöistä. Ilmiön merkittävyyden vuoksi ilmastonmuutoksen käsittely 

on jalkautunut vahvemmin myös osaksi koulutusta. Ilmastonmuutos koskettaa 

erityisesti nuoria sukupolvia, ja monet heistä kokevat sen uhaksi ja huolta 

aiheuttavaksi seikaksi. Nuorisobarometrin 2018 (Pekkarinen & Myllyniemi, 2019) 

mukaan kymmenen viime vuoden aikana ilmastonmuutoksen aiheuttama huoli on 

lisääntynyt voimakkaasti nuorten keskuudessa. Vuoden 2018 nuorisobarometrissä 

kysyttiin kolmentoista eri asian osalta, kuinka paljon turvattomuutta tai 

epävarmuutta kysytyt asiat nuorissa aiheuttivat. Kyselyn mukaan eniten huolta 

nuorten keskuudessa aiheutti ihmisestä johtuva ilmastonmuutos (Pekkarinen & 

Myllyniemi, 2019, s. 5, 74–76). 

Tässä raportissa käsitelty kysely on toteutettu yhteistyönä Ilmastonmuutos 

lukioihin! -hankkeen ja Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa. 

Hankkeen tarkoituksena on edesauttaa ilmastonmuutoksen käsittelyä lukio-

opetuksessa (ks. Ilmastonmuutoslukioihin.fi, n.d.). Tämä kyselyaineisto on kerätty 

20.1.2020 ja 21.2.2020 välisenä aikana. Kyselyaineiston pohjalta on tuotettu myös 

kaksi pro gradu -tutkielmaa: Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisten valmiudet muuttaa 

toimintaansa kuluttamisen ja matkustamisen osalta ilmastosyistä (Aarinen & 

Wilén, 2021) ja Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisten tyttöjen ja poikien halukkuus 

osallistua ilmastonmuutosta ehkäisevään toimintaan yhteiskunnassa (Hokkanen, 

2021). Kysely lähetettiin 42 toisen asteen oppilaitokseen Pohjois-Pohjanmaan 

alueella, ja kyselyyn vastasi 1889 lukio-opiskelijaa (n[miehet] = 663, n[naiset] = 

1199, n[muut] = 27) 22 lukiosta. Kysely koostui 31 kysymyksestä, joista 22 Likert-

asteikollista kysymystä tarkastellaan tässä raportissa (ks. Liite 2). Lisäksi raportissa 

on analysoitu kuutta avointa kysymystä, joihin lukiolaiset ovat kirjoittaneet 

käsiteltävistä aiheista. Tähän raporttiin valittiin ne kyselyn kysymykset, jotka 

liittyivät ilmastonmuutoksen puolesta toimimiseen koulun viitekehyksessä. 

Suurimpaan osaan kysymyksistä vastaukset annettiin 5-portaisella Likert-

asteikolla (1 = En lainkaan valmis, 2 = En kovinkaan valmis, 3 = En osaa sanoa, 4 

= Melko valmis, 5 = Erittäin valmis). Joihinkin kysymyksiin vastattiin 6-portaisella 

Likert-asteikolla, jossa kuudes vastausvaihtoehto oli 6 = Teen jo niin. Raportin 

toinen luku käsittelee liikennettä ja matkustamista koulun viitekehyksessä, kolmas 

luku kouluruokailua, neljäs luku kierrätystä ja koulun energiankäyttöä ja viides 

luku yhteiskunnallista vaikuttamista koulun viitekehyksessä. 
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Nuorisobarometrin 2018 (Pekkarinen & Myllyniemi, 2019) mukaan suurin osa 

nuorista ymmärtää ihmisten vaikutukset ilmastonmuutokseen, ja on huolissaan 

ympäristöasioista. Kuitenkin kaupunkilaisnuoret ja varsinkin pääkaupunkiseudun 

nuoret ovat ilmastonmuutoksesta enemmän huolissaan, kuin muualla asuvat nuoret 

(Pekkarinen & Myllyniemi, 2019, s. 78). Näin ollen tässä raportissa esitetty data 

on jaettu vastaavanlaisesti: tarkoituksena on pyrkiä selvittämään, näkyykö Oulun 

lukiolaisten ja muiden Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisten ilmastoasenteiden välillä 

eroja. Kyselyyn osallistuneet 22 lukiota jaettiin fyysisen sijaintinsa perusteella 

Oulun lukioihin ja muun Pohjois-Pohjanmaan lukioihin. Rajaus tehtiin vuoden 

2012 lopun kuntarajoja noudattaen. Vuoden 2013 alun kuntaliitoksissa syntyneen 

Suur-Oulun sijaan luokituksessa on siis käytetty niin sanotun vanhan Oulun aluetta 

(ks. Liite 1). 

Ilmastonmuutos on huomioitu merkittävällä tavalla uudistuneessa Lukion 

opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2019). Lukiokoulutuksen 

arvoperustaan sisältyy kestävän elämäntavan välttämättömyys. Arvoperustassa 

mainitaan myös, että lukiolaiset tunnistavat yksilöllisen ja maailmanlaajuisen 

vastuun tärkeyden siinä, että luonnon monimuotoisuus turvataan, luonnonvaroja 

hyödynnetään kestävästi ja ilmastonmuutosta pyritään hillitsemään (Opetushallitus, 

2019, s. 17). 

Lukion opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteena on auttaa 

lukiolaisia käyttämään eri oppiaineiden avulla hankittuja tietoja ja taitoja 

käytännön elämässä. Yksi laaja-alaisen osaamisen tavoitteista on kestävän 

tulevaisuuden rakentaminen. Laaja-alainen osaaminen sisältää kuusi osa-aluetta, 

jotka ovat: globaali- ja kulttuuriosaaminen, hyvinvointiosaaminen, 

vuorovaikutusosaaminen, eettisyys ja ympäristöosaaminen, yhteiskunnallinen 

osaaminen sekä monitieteinen ja luova osaaminen (Opetushallitus, 2019, s. 10, 60). 

Laaja-alaisten tavoitteiden osa-alue eettisyys ja ympäristöosaaminen pyrkii 

siihen, että lukiolaiset oppivat toimimaan vastuullisuuden ja eettisyyden 

huomioiden. Eettisyyden ja ympäristöosaamisen osa-alue rakentuu kolmesta osasta: 

arvolähtöinen ja eettinen toiminta yhteiseksi hyväksi, luonnon monimuotoisuuden 

arvostaminen ja tutkimustietoon perustuva ilmasto-osaaminen sekä kiertotalouden 

ymmärtäminen ja kestävä kuluttajuus. Eettisyys ja ympäristöosaaminen -osa-

alueeseen kuuluu muun muassa perusteiden oppiminen kestävästä elämäntavasta, 

rajallisten luonnonvarojen ymmärtäminen sekä ilmastonmuutokseen liittyvään 

tutkimustietoon perehtyminen. Lukiolaiset pääsevät myös saman laaja-alaisen 

tavoitteen viitekehyksessä kehittämään omaa osuuttaan kestävän tulevaisuuden 

rakentamiseksi (Opetushallitus, 2019, s. 60, 64). 
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Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 laaja-alaisen osaamisen osio 

yhteiskunnallisesta osaamisesta esittää, että yhtenä lukio-opetuksen tavoitteena on 

antaa opiskelijalle tarvittavat tiedot, taidot, arvot, asenteet ja tahto kestävän 

tulevaisuuden rakentamiseen. Opiskelijaa ohjataan myös reflektoimaan 

ilmastonmuutokseen liittyvää tietoa yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmasta 

(Opetushallitus, 2019, s. 61–64). 

Tässä raportissa tarkastellaan lukiolaisten valmiutta ilmastotoimiin lukion 

viitekehyksessä. Käsiteltäviä teemoja ovat liikenne ja matkustaminen koulun 

viitekehyksessä, kouluruokailu, kierrätys ja koulun energiankäyttö sekä 

yhteiskunnallinen vaikuttaminen koulussa. Tavoitteena on tarkastella Oulun 

lukiolaisten ja muun Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisten valmiuksia ilmastotekoihin 

sekä selvittää, onko näiden ryhmien välillä eroja valmiudessa toimia ilmaston 

puolesta. Lisäksi tavoitteena on selvittää, vaihteleeko lukiolaisten valmius toimia 

ilmaston puolesta koulun viitekehyksessä teemasta riippuen, eli ovatko lukiolaiset 

esimerkiksi valmiimpia syömään ilmastoystävällisesti kuin matkustamaan 

ilmastoystävällisesti koulun viitekehyksessä. 
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2 Liikenne ja matkustaminen koulun 
viitekehyksessä 

Tässä luvussa tarkastellaan lukiolaisten valmiutta toimia liikenteen ja 

matkustamisen osalta ilmastoystävällisesti koulun viitekehyksessä. Tässä luvussa 

käsitellään ensiksi lukiolaisten valmiutta kulkea koulumatkansa ilmastosyistä 

esimerkiksi pyöräillen tai bussilla, jonka jälkeen tarkastelun kohteena on, kuinka 

valmiita lukiolaiset ovat vähentämään yksityisautoilua koulun ulkopuolisiin 

tapahtumiin, kuten opintomatkoihin liittyen. 

Kouluun ja matkustamiseen liittyen lukiolaisilta puolestaan kysyttiin, kuinka 

valmiita he ovat vaihtamaan koulun kansainväliseen toimintaan liittyvän 

matkustamisen virtuaalitapahtumiin ja kuinka valmiita he ovat vaihtamaan koulun 

toimintaan liittyvän lentomatkustamisen esimerkiksi junalla matkustamiseen 

ilmastosyistä. Sekä liikenne että matkustaminen sai lukiolaiset ottamaan kantaa 

aiheista puolin ja toisin, sekä perustelemaan valmiuttaan toimia tai olla toimimatta 

ilmaston puolesta. 

Kuvio 1. Lukiolaisten valmius liikkua koulumatka ilmastoystävällisesti. 

Kyselyn mukaan Oulun lukiolaisista yli puolet (55 %) oli valmiita kulkemaan yli 9 

kilometrin pituisen koulumatkan ilmastosyistä kävelemällä, pyöräilemällä, 

joukkoliikenteellä tai yhteiskuljetuksilla (ks. Kuvio 1). Muista Pohjois-

Pohjanmaan lukiolaisista 32 % oli valmiita kulkemaan yli 9 kilometrin pituisen 

koulumatkan edellä mainituilla tavoilla. Sekä Oulun että muun Pohjois-

Pohjanmaan lukiolaiset vastasivat vaihtoehdon 0 kilometriä kaikista harvimmin, ja 

2%
9%

20%
14%

55%

8%

23% 25%

12%

32%

0 km Enintään 3 km Enintään 6 km Enintään 9 km Yli 9 km

Minkä pituisen edestakaisen koulumatkan olisit ilmastosyistä 
valmis kulkemaan kävelemällä, pyöräilemällä, joukkoliikenteellä 
(esim. bussilla) tai yhteiskuljetuksilla (esim. kimppakyydein)?

Oulun lukiot muut Pohjois‐Pohjanmaan lukiot
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Oulun lukiolaisista jopa 89 % oli valmiita kulkemaan ainakin 6 kilometrin pituisen 

koulumatkan ilmastosyistä edellä mainituilla tavoilla ja muista Pohjois-

Pohjanmaan lukiolaisista 69 % oli valmiita toimimaan samoin. 

Tuloksia tulkittaessa on kuitenkin huomioitava, että Pohjois-Pohjanmaan 

alueella aktiivinen kaupungin sisäinen joukkoliikenne toimii vain Oulun alueella. 

Tämä voi vaikuttaa siihen, miksi Oulun lukiolaiset olivat valmiimpia kulkemaan 

koulumatkansa ilmastoystävällisesti. Liikkumiseen liittyen useat lukiolaiset 

kirjoittivat avovastauksissa, että pienemmillä paikkakunnilla ja maaseudulla auton 

käyttäminen on välttämätöntä huonojen tai puuttuvien julkisten kulkuyhteyksien ja 

pitkien välimatkojen takia. Kuitenkin myös Oulun julkista liikennettä kuvailtiin 

riittämättömäksi. Lukiolaiset kirjoittivat avovastauksissa aiheesta muun muassa 

seuraavanlaisesti: 

”Maaseudulla yksityisautoilu on välttämätöntä pitkien etäisyyksien sekä 

julkisen liikenteen puutteen takia.” V: 836, Mies 

”On vaikea vähentää yksityisautoilua, kun asun kaukana maaseudulla ja bussit 

kulkevat huonosti.” V: 177, Nainen 

Kuvio 2. Lukiolaisten valmius vähentää yksityisautoilua koulun viitekehyksessä. 

Oulun lukioiden opiskelijat olivat valmiimpia kuin muut Pohjois-Pohjanmaan 

lukiolaiset vähentämään yksityisautoilua koulun ulkopuolisiin tapahtumiin, kuten 

opintomatkoihin liittyen ilmastosyistä (ks. Kuvio 2). Oulun lukiolaisista 53 % oli 

melko tai erittäin valmiita vähentämään autoilua koulun ulkopuolisiin tapahtumiin, 

kun taas muun Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisten osalta vastaava osuus oli 32 %. 

6%

12%

29%
32%

21%

14%
17%

37%

23%

9%

En lainkaan valmis En kovinkaan valmis En osaa sanoa Melko valmis Erittäin valmis

Kuinka valmis olisit ilmastosyistä vähentämään 
yksityisautoilua koulun ulkopuolisiin tapahtumiin 

(opintomatkat, retket jne.)?

Oulun lukiot muut Pohjois‐Pohjanmaan lukiot
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Etenkin muun Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisten valmius vähentää yksityisautoilua 

koulun ulkopuolisiin tapahtumiin oli hajautunutta, koska 32 % oli valmiita 

vähentämään yksityisautoilua, kun taas 31 % vastaajista ei ollut kovinkaan tai 

lainkaan valmiita toimimaan samoin. Oulun lukiolaisten osalta vastaajat eivät olleet 

hajautuneet samalla tavoin, koska 53 % oli valmiita vähentämään yksityisautoilua 

koulun ulkopuolisiin tapahtumiin, ja huomattavasti pienempi osuus vastaajista 

(18 %) ei ollut lainkaan tai kovinkaan valmiita toimimaan samoin. 

Vaikuttaa siis siltä, että Oulun lukiolaiset ovat huomattavasti valmiimpia 

vähentämään yksityisautoilua koulun ulkopuolisiin tapahtumiin ilmastosyistä, kuin 

muut lukiolaiset Pohjois-Pohjanmaan alueella. On myös huomioitava, että sekä 

Oulun että muun Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista noin kolmannes vastasi 

kysymykseen en osaa sanoa. Avovastauksissa ei juurikaan mainittu tätä 

nimenomaista kysymystä, mutta eräs vastaaja kirjoitti: ”Kaikki kouluun liittyvä 

tapahtuu jo julkisella liikenteellä suurimmilta osin.” Yleisesti ottaen liikennettä 

koskevissa avoimissa vastauksissa korostui kuitenkin huonot julkiset 

kulkuyhteydet, jonka takia yksityisautoilua on lukiolaisten vastausten mukaan 

vaikeaa vähentää. Toisaalta avovastukset sisälsivät myös useita näkökulmia, joiden 

kirjoittajat kannattivat yksityisautoilun vähentämistä ja esimerkiksi pyörällä 

kulkemista. 

Kuvio 3. Lukiolaisten valmius vaihtaa koulun kansainväliseen toimintaan liittyvä 

matkustaminen virtuaalitapaamisiin. 

Kysyttäessä lukiolaisten valmiutta vaihtaa koulun kansainväliseen toimintaan 

liittyvää matkustamista virtuaalitapahtumiin ilmastosyistä, lähes 40 % Oulun ja 

20% 22%

38%

8%
12%

26%
19%

39%

8% 8%

En lainkaan valmis En kovinkaan valmis En osaa sanoa Melko valmis Erittäin valmis

Kuinka valmis olisit ilmastosyistä vaihtamaan koulun 
kansainväliseen toimintaan (esim. Erasmus) liittyvän 

matkustamisen virtuaalitapaamisiin?

Oulun lukiot muut Pohjois‐Pohjanmaan lukiot
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muun Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista vastasi kysymykseen en osaa sanoa (ks. 

Kuvio 3). Oulun lukiolaisista 42 % ei ollut lainkaan tai kovinkaan valmiita 

vaihtamaan matkoja virtuaalitapaamisiin, ja muista Pohjois-Pohjanmaan 

lukiolaisista 45 % vastasi samoin. Lukiolaiset, jotka olivat valmiita vaihtamaan 

matkat virtuaalitapaamisiin, olivat selvässä vähemmistössä sekä Oulun että muun 

Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisten keskuudessa. Oulun lukiolaisista vain 20 % oli 

melko tai erittäin valmiita vaihtamaan koulun kansainväliseen toimintaan liittyvät 

matkat virtuaalitapaamisiin ja muista Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista 16 % oli 

valmiita toimimaan samoin. Vastauksissa ei ole nähtävissä juurikaan 

eroavaisuuksia Oulun ja muun Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisten välillä, vaan 

lukiolaiset sekä Oulun että muun Pohjois-Pohjanmaan alueella vastasivat 

kysymykseen lähes samoin. 

Tulosten valossa vaikuttaakin siltä, että suurin osa lukiolaisista ei ole 

halukkaita vaihtamaan koulun kansainväliseen toimintaan liittyviä matkoja 

virtuaalitapaamisiin ilmastosyistä. Lähes kaikki tähän kysymykseen liittyvät 

avovastaukset sisälsivät näkökulman siitä, ettei koulun kansainväliseen toimintaan 

liittyvää matkailua tulisi korvata virtuaalitapaamisilla. Lukiolaiset perustelivatkin 

valmiuttaan olla vaihtamatta koulun kansainväliseen toimintaan liittyviä matkoja 

virtuaalitapaamisiin muun muassa sillä, että aito kulttuurinen kohtaaminen ei 

onnistu virtuaalisesti, vaan vaatii konkreettisen tapaamisen. Lukiolaiset kirjoittivat 

koulun kansainväliseen toimintaan liittyvästä matkustamisesta ja matkustamisen 

vaihtamisesta virtuaalitapaamisiin esimerkiksi näin: 

”Matkustamiseen ja esimerkiksi koulun kansainväliseen toimintaan liittyvää 

(vaihto-opiskelu jne.) aitoa, uuteen kulttuuriin tutustumisen kokemusta ei voi 

korvata virtuaalitapaamisilla.” V: 638, Mies 

”…Erasmus projektien vaihtaminen virtuaalitapaamisiin kumoaa koko 

Erasmus projektin idean. Erasmus projektien ideana on kansainvälistyminen 

ja muiden kulttuurien kokeminen. Miten voisit maistaa esim. Portugalilaisten 

tekemiä ruokia tietokoneen näytön kautta.” V: 864, Nainen 
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Kuvio 4. Lukiolaisten valmius vaihtaa koulun toimintaan liittyvä matkustaminen juna- 

tai bussikuljetuksiin. 

Kysyttäessä lukiolaisten valmiutta vaihtaa koulun toimintaan liittyvää 

lentomatkustamista juna- tai bussikuljetuksiin ilmastosyistä, Oulun lukiolaisista 

jopa 71 % oli melko tai erittäin valmiita vaihtoon, ja muista Pohjois-Pohjanmaan 

lukiolaisista 49 % oli valmiita samaan (ks. Kuvio 4). Sekä Oulun että muun 

Pohjois-Pohjanmaan lukiolaiset, jotka eivät olleet kovinkaan tai lainkaan valmiita 

vaihtamaan koulun toimintaan liittyvää lentomatkustamista juna- tai 

bussikuljetuksiin, olivat selvässä vähemmistössä. Vain 12 % Oulun lukiolaisista ja 

21 % muista Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista ei ollut lainkaan tai kovinkaan 

valmiita vaihtamaan koulun toimintaan liittyvää lentomatkustamista juna- tai 

bussikuljetuksiin ilmastosyistä.  

Sekä Oulun että muun Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista enemmistö oli 

valmiita vaihtamaan lentomatkustamisen juna- tai bussikuljetuksiin ilmastosyistä, 

mutta Oulun lukiolaiset olivat kuitenkin muutokseen huomattavasti valmiimpia, 

kuin muut Pohjois-Pohjanmaan lukiolaiset. On kuitenkin huomioitava, että muun 

Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista lähes joka kolmas vastasi kysymykseen en osaa 

sanoa. Yleisesti ottaen matkustamista koskevista avovastauksista selvisi, että useat 

lukiolaiset kritisoivat lentämistä, ja kannattivat ilmastoystävällisempiä 

matkustusmuotoja. Myös useat lukiolaiset kirjoittivat, että kouluun liittyvien 

matkojen tulisi tapahtua muuten, kuin lentämällä. Lukiolaiset kirjoittivat aiheesta 

muun muassa seuraavanlaisesti: 
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”Ysiluokkalaisia lennätetään Helsinkiin käymään museossa???Ei kovin 

järkevää.” V: 95, Nainen 

”…Koulun järjestämillä kotimaan matkoilla olisi mukava käyttää bussin 

sijasta junaa ja ulkomaan matkoilla etsiä vaihtoehtoja lentäen 

matkustamiselle.” V: 687, Nainen 

”Koulujen ei tulisi matkustaa lentokoneella ulkomaille. Jos matkoja halutaan 

järjestää, kyyditykset tulisi olla pyöräillen, junalla tai bussilla. 

V: 671, Nainen 

Yhteenveto 

Enemmistö kyselyyn vastanneista lukiolaisista oli valmiita liikkumaan 

ilmastoystävällisesti. Oulun lukiolaiset olivat kuitenkin valmiimpia toimimaan 

ilmastoystävällisesti kuin muut Pohjois-Pohjanmaan lukiolaiset liikenteen osalta, 

mutta tähän tulokseen on voinut vaikuttaa se, että julkiset kulkuyhteydet ovat 

keskittyneet Pohjois-Pohjanmaalla Ouluun. Myös avovastauksissa korostui 

näkökulma, että erityisesti maaseudulla ja pienemmillä paikkakunnilla 

yksityisautoilua on vaikea vähentää pitkien etäisyyksien ja puutteellisen julkisen 

liikenteen takia. 

Tässä luvussa tarkasteltiin myös lukiolaisten valmiutta korvata koulun 

kansainväliseen toimintaan liittyvät matkat virtuaalitapaamisilla ja valmiutta 

vaihtaa koulun toimintaan liittyvä lentomatkustaminen juna- tai bussikuljetuksiin 

ilmastosyistä. Suurin osa lukiolaisista ei ollut valmiita korvaamaan koulun 

kansainväliseen toimintaan liittyvää matkustamista virtuaalitapaamisilla, mutta 

kuitenkin suurin osa lukiolaisista oli valmiita vaihtamaan koulun viitekehyksessä 

tapahtuvan lentomatkustamisen juna- ja bussikuljetuksiin ilmastosyistä. 

Lukiolaiset vaikuttavatkin olevan valmiita matkustamaan ilmastoystävällisesti, 

mutta eivät luopumaan koulun kansainväliseen toimintaan liittyvistä matkoista. 

Seuraava avovastaus kiteytti lukiolaisten vastaukset aiheesta: 

”Mielestäni matkustaminen ja koulujen väliset vaihdot ovat mahtava 

mahdollisuus. En haluaisi luopua niistä, mutta jos olisi mahdollista esim. 

mennä yöjunalla Tukholmaan ja jatkaa siitä eripuolille eurooppa, valitsisin 

mielelläni sen tyylisen matkustustavan”. V: 761, Nainen 
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3 Kouluruokailu 

Tässä luvussa käsitellään lukiolaisten valmiutta muuttaa ruokailutottumuksiaan 

kouluruoan osalta ilmastosyistä. Kysely sisälsi ruoan osalta kysymyksiä 

esimerkiksi siitä, kuinka valmiita lukiolaiset ovat kasvisruoan saatavuuden sekä 

kausi- ja riistaruoan lisäämiseen koulussa ilmastosyistä. Myös lukiolaisten 

valmiutta vähentää ruokahävikkiä koulun viitekehyksessä kartoitettiin kahden 

kysymyksen avulla. Kysymykset koskivat lukiolaisten valmiutta vähentää 

ruokahävikkiä omalla lautasellaan ja valmiutta syödä hävikkiruoasta valmistettua 

kouluruokaa. 

Kouluruokailuun liittyvät kysymykset selvästikin kiinnostivat lukiolaisia, 

koska lukiolaiset ottivat vahvasti kantaa avoimeen kysymykseen kouluruoan 

muuttamisesta ilmastoystävällisempään suuntaan. Etenkin kasvisruokaan ja 

ruokahävikkiin liittyvät kysymykset keräsivät runsaasti avoimia vastauksia. 

Kuvio 5. Lukiolaisten valmius lisätä kasvisruoan saatavuutta koulussa. 

Oulun lukiolaiset ovat huomattavasti valmiimpia lisäämään kasvisruoan 

saatavuutta koulussa ilmastosyistä, kuin muut lukiolaiset Pohjois-Pohjanmaan 

alueella (ks. Kuvio 5). Oulun lukiolaisista reilusti yli puolet (58 %) oli erittäin 

valmiita kasvisruoan saatavuuden lisäämiseen koulussa. Oulun lukiolaisista 

yhteensä 77 % oli melko tai erittäin valmiita lisäämään kasvisruoan saatavuutta 

koulussa ilmastosyistä, kun taas muista Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista 53 % oli 

valmiita samaan. Myös vastaajien osalta, jotka ilmoittivat, etteivät he ole lainkaan 

tai kovinkaan valmiita kasvisruoan saatavuuden lisäämiseen koulussa, erot olivat 
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selkeät Oulun ja muun Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisten välillä. Oulun lukiolaisista 

14 % ei ollut lainkaan tai kovinkaan valmiita muutokseen, kun taas muiden Pohjois-

Pohjanmaan lukiolaisten osalta vastaava osuus oli kaksinkertainen (28 %). 

Kasvisruoasta kirjoitettiin avovastauksissa paljon verrattuna muihin 

kouluruokaan liittyviin kysymyksiin, ja kasvisruoka selvästikin herätti lukiolaisissa 

mielipiteitä. Useat lukiolaiset korostivat kasvissyönnin tärkeyttä, mutta myös 

kriittisesti kasvisruokaan suhtautuneita vastauksia oli useita. Monet lukiolaiset 

kirjoittivat kuitenkin toivovansa enemmän kasvisruokaa kouluruokailuun, mutta 

useat myös mainitsivat, että kasvisruokaan tulisi panostaa enemmän, jotta se 

maistuisi oppilaille ja pitäisi kylläisenä. Lukiolaiset kirjoittivat avovastausosiossa 

kasvisruoasta esimerkiksi näin: 

”Koulussa voisi olla kaksi kertaa viikossa kasvisruokapäivä.” 

V: 95, Nainen 

”Syön melko useasti koulussa kasvisruokaa, enkä syö kauheasti lihaa silloin…” 

V: 348, Nainen 

”Olen aina järkyttynyt koulun kasvisruoasta: joskus se on pelkkää peruna-

porkkana-silppua. Halutaanko nuorille todella antaa tällainen kuva 

kasvisruoasta? Monet lukiolaiset lähtevät kasvisruokapäivänä pizzalle tai 

kauppaan…” V: 687, Nainen 

”Sillä ei ole mitään merkitystä ilmastoon syökö rehuja vai lihaa” 

V: 1777, Mies 
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Kuvio 6. Lukiolaisten valmius lisätä riistan käyttöä kouluruoassa. 

Sekä Oulun että muun Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista yli puolet oli melko tai 

erittäin valmiita lisäämään riistan käyttöä kouluruoassa ilmastosyistä (ks. Kuvio 6). 

Oulun lukiolaisista 65 % oli valmiita riistan käytön lisäämiseen kouluruoassa, ja 

muun Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisten osalta vastaava osuus oli 56 %. Lukiolaiset, 

jotka eivät olleet lainkaan tai kovinkaan valmiita riistan käytön lisäämiseen 

kouluruoassa ilmastosyistä olivat selkeässä vähemmistössä. Sekä Oulun että muun 

Pohjois-Pohjanmaan lukiolaiset vastasivat kysymykseen samantyyppisesti, eivätkä 

erot vastaajajoukkojen välillä olleet suuret. Oulun lukiolaiset olivat kuitenkin 

hieman valmiimpia riistan käytön lisäämiseen kouluruoassa ilmastosyistä, kuin 

muut lukiolaiset Pohjois-Pohjanmaan alueella. On kuitenkin huomioitava, että noin 

kolmannes kaikista vastaajista vastasi kysymykseen en osaa sanoa. 

Useat lukiolaiset kirjoittivat avoimeen kysymykseen, että heidän kotonaan 

syödään riistaruokaa. Riistaruoan käytön lisäämiseen kouluruoassa ei kuitenkaan 

tullut juurikaan avoimia vastauksia, mutta lähes kaikki riistan käyttöä yleisellä 

tasolla koskevat avoimet vastaukset kuitenkin pitivät riistan käyttöä ruokana 

hyvänä asiana. Avovastaukset tukevat yllä olevia tilastollisia tuloksia, jotka 

osoittavat, että lukiolaiset ovat valmiita riistan käytön lisäämisen kouluruoassa. 
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Kuvio 7. Lukiolaisten valmius lisätä kotimaisen kalan käyttöä kouluruoassa. 

Selvä enemmistö Oulun ja muun Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista on valmiita 

lisäämään kotimaisen kalan käyttöä kouluruoassa ilmastosyistä (ks. Kuvio 7). 

Oulun lukiolaisista 84 % oli melko tai erittäin valmiita kotimaisen kalan käytön 

lisäämiseen kouluruoassa ja muun Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista 77 % oli 

melko tai erittäin valmiita samaan. Molempien ryhmien osalta useimmin valittu 

vastausvaihtoehto kysymykseen Kuinka valmis olisit ilmastosyistä lisäämään 

kotimaisen kalan käyttöä kouluruoassa? oli vaihtoehto erittäin valmis. Vain 5 % 

Oulun lukiolaisista ja 7 % muun Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista ei ollut lainkaan 

tai kovinkaan valmiita kotimaisen kalan käytön lisäämiseen kouluruoassa 

ilmastosyistä.  

Kotimaisen kalan käytön lisäämistä kouluruoassa ei juurikaan mainittu 

avoimissa vastauksissa, mutta yleisesti ottaen kotimaista ja lähellä tuotettua ruokaa 

kannatettiin useissa avoimissa vastauksissa. Kaukana tuotettua ruokaa puolestaan 

kritisoitiin, muun muassa kuljetuksen aiheuttamien ilmastopäästöjen takia. Osa 

vastaajista kuitenkin kertoi, että ainakin heidän kotonaan syödään kotimaista kalaa. 

Lukiolaiset kirjoittivat kotimaisesta ruoasta esimerkiksi näin: 

”…Kannattaa mieluummin syödä kotimaisia tuotteita ja välttää/vähentää 

ulkomailta tuotuja elintarvikkeita.” V: 1435, Mies 

”Tärkeintä olisi käyttää kotimaisia tuotteita ja mielellään lähiruokaa…” 

V: 680, Nainen 
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Kuvio 8. Lukiolaisten valmius lisätä kausiruoan käyttöä kouluruoassa. 

Suurin osa sekä Oulun että muun Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista oli kyselyn 

perusteella erittäin valmiita lisäämään kausiruoan, kuten marjojen, käyttöä 

kouluruoassa ilmastosyistä (ks. Kuvio 8). Oulun lukiolaisista jopa 93 % oli melko 

tai erittäin valmiita kausiruoan lisäämiseen kouluruoassa, ja 81 % muun Pohjois-

Pohjanmaan lukiolaisista oli valmiita samaan. Vain 3 % Oulun lukiolaisista ja 7 % 

muun Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista ei ollut lainkaan tai kovinkaan valmiita 

kausiruoan lisäämiseen kouluruoassa ilmastosyistä. 

Lukiolaiset eivät maininneet kausiruoan käyttöä tai sen lisäämistä 

kouluruoassa ilmastosyistä avovastausosiossa, vaikka vastausprosentit 

osoittavatkin, että lukiolaiset ovat hyvinkin valmiita lisäämään kausiruoan käyttöä 

kouluruoassa ilmastosyistä. Kuitenkin kotimaista ruokaa kannatettiin useissa 

avoimissa vastauksissa, ja kaukana tuotettua ruokaa ja ruoan kuljetuksen 

aiheuttamia ilmastopäästöjä puolestaan kritisoitiin. Tästä voi päätellä, että 

lukiolaiset ovat mahdollisesti juuri tästä syystä valmiita lisäämään kausiruoan 

käyttöä kouluruoassa. Lukiolaiset kirjoittivat lähiruoasta esimerkiksi näin: 

”Omasta maasta saatava ruoka olisi hyvä lisä kouluruokaan…” 

V: 483, Mies 

”Tärkeintä olisi käyttää kotimaisia tuotteita ja mielellään lähiruokaa. Kaikki 

kaukaa kuskatut elintarvikkeet kuten soija, riisi ja eksoottiset hedelmät tulisi 

kieltää kokonaan.” V: 680, Nainen 
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Kuvio 9. Lukiolaisten valmius vähentää ruokahävikkiä omalla lautasellaan. 

Oulun ja muun Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista suurin osa oli kyselyn perusteella 

erittäin valmiita vähentämään ruokahävikin määrää omalla lautasellaan 

ilmastosyistä (ks. Kuvio 9). Oulun lukiolaisista jopa 95 % oli melko tai erittäin 

valmiita vähentämään ruokahävikkiä omalla lautasellaan ja muun Pohjois-

Pohjanmaan lukiolaisista 88 % oli valmiita toimimaan samoin. Vain 2 % Oulun 

lukiolaisista ja 4 % muun Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista ei ollut lainkaan tai 

kovinkaan valmiita ruokahävikin vähentämiseen omalla lautasellaan ilmastosyistä. 

Myös avovastaukset korostivat lukiolaisten valmiutta vähentää ruokahävikkiä. 

Yleisesti ottaen ruokahävikin merkitystä ja hävikin vähentämisen tärkeyttä 

korostettiin laajalti avoimissa vastauksissa. Lukiolaiset vastasivat avoimeen 

kysymykseen ruokahävikin vähentämisestä omalla lautasellaan tyypillisesti 

seuraavalla tavalla: 

”Sama vanha saanto pätee: ''Ei lautaselle enempää kuin aikoo syödä''.” 

V: 813, Mies 

”…Hävikki on myös ongelma ja mielestäni jokainen voisi välttää helposti 

hävikin syntymistä ottamalla ruokaa vain sen verran mitä tietää syövänsä.” 

V: 326, Nainen 

”…Syön aina lautasen tyhyjäksi.” V: 1302, Nainen 
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Kuvio 10. Lukiolaisten valmius syödä hävikkiruoasta tehtyä kouluruokaa. 

Kun lukiolaisilta kysyttiin valmiutta syödä hävikkiruoasta tehtyä kouluruokaa 

ilmastosyistä, vastaukset jakaantuivat Oulun ja muun Pohjois-Pohjanmaan 

lukiolaisten osalta (ks. Kuvio 10). Oulun lukiolaisista yli puolet (58 %) oli melko 

tai erittäin valmiita syömään kouluruokaa, joka on valmistettu hävikkiruoasta, kun 

taas muista Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista lähes puolet vähemmän (30 %) oli 

valmiita samaan. Myös huomattavasti suurempi osuus muun Pohjois-Pohjanmaan 

lukiolaisista (38 %) ei ollut lainkaan tai kovinkaan valmiita toimimaan kysymyksen 

mukaisesti, kun taas Oulun lukiolaisista vastasi samoin puolet pienempi osuus 

(19 %). Oulun lukiolaisista suurin osa oli siis valmiita syömään hävikkiruoasta 

tehtyä kouluruokaa, kun taas enemmistö muun Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista ei 

ollut valmiita toimimaan samoin. On kuitenkin huomioitava, että verrattain suuri 

prosentti sekä Oulun (23 %) että muun Pohjois-Pohjanmaan (31 %) lukiolaisista 

vastasi kysymykseen en osaa sanoa.  

Lukiolaiset kirjoittivat avovastausosiossa valmiudestaan syödä hävikkiruoasta 

tehtyä kouluruokaa eri näkökulmista. Noin puolissa aihetta käsittelevistä 

avovastauksista kannatettiin hävikkiruoasta valmistettua kouluruokaa, ja osa taas 

kritisoi sitä vahvasti. Kuitenkin osa opiskelijoista kirjoitti, että he eivät halua 

esimerkiksi syödä biojätettä tai kerran syötyä ruokaa. Osa lukiolaisista vaikutti 

ymmärtäneen kysymyksen niin, että hävikkiruoka tarkoittaisi lautasilta jääneen 

ruoan uudelleen syömistä, mikä saattoi vaikuttaa myös tutkimuksen tuloksiin tästä 

aiheesta. Lukiolaiset ottivat kantaa hävikkiruoasta tehtyyn kouluruokaan 
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tyypillisesti joko selvästi sitä kannattaen, tai vahvasti kritisoiden. Esimerkkejä 

lukiolaisten avoimista vastauksista: 

”Kouluissa voisi hyvin kokeilla eilisten jämäruokien tarjoamista useammin. 

Eilisen keitetyistä perunoista saa paistamalla uudenlaisen ruokalajin!” 

V: 141, Nainen 

”Hävikkikouluruoan myyminen opiskelijoille olisi kaikille osapuolille 

mahtavaa, jos laki sen sallisi” V: 736, Nainen 

”Jo valmiiksi syödystä ruuasta ei tule tehdä seuraavana päivänä ruokaa.” 

V: 903, Mies 

”minä en biojätettä syö” V: 292, Mies 

Yhteenveto 

Kyselyn perusteella suurin osa lukiolaisista on valmiita siihen, että kouluruokaa 

muutetaan ilmastoystävällisempään suuntaan. Kuitenkin Oulun lukiolaiset olivat 

hieman valmiimpia tähän muutokseen, kuin muut lukiolaiset Pohjois-Pohjanmaan 

alueella. Lukiolaiset olivat esimerkiksi valmiita lisäämään kasvisruoan saatavuutta 

ja lisäämään kotimaisen kalan käyttöä kouluruoassa ilmastosyistä, ja noin 90 % 

lukiolaisista oli myös valmiita vähentämään ruokahävikkiä omalla lautasellaan.  

Kuitenkin erityisesti hävikkiruoasta tehty kouluruoka jakoi mielipiteitä, koska 

enemmistö Oulun lukiolaisista oli valmiita syömään hävikkiruoasta tehtyä 

kouluruokaa, kun taas enemmistö muista Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista ei ollut 

valmiita toimimaan samoin. Avovastauksissa lukiolaiset korostivat ja kannattivat 

kotimaista ruokaa, mutta keskustelua puolesta ja vastaan herätti puolestaan 

erityisesti hävikkiruoasta tehty kouluruoka ja kasvisruoka. 
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4 Kierrätys ja koulun energiankäyttö 

Tässä luvussa tarkastellaan lukiolaisten valmiutta edistää kierrätystä ja jätteiden 

lajittelua omassa koulussaan ilmastosyistä, sekä lukiolaisten valmiutta siihen, että 

koulun energiankäyttöä muutettaisiin ilmastoystävällisempään suuntaan 

esimerkiksi säätämällä luokkien lämpötilaa. Luvun kaksi ensimmäistä kysymystä 

käsittelevät jätteiden lajittelua ja kierrätystä koulun viitekehyksessä, ja loput kolme 

kysymystä liittyvät koulun energiankäyttöön. 

Kuvio 11. Lukiolaisten valmius edistää jätteiden lajittelua omassa koulussaan. 

Suurin osa sekä Oulun että muun Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista on valmiita 

edistämään jätteiden lajittelua omassa koulussaan ilmastosyistä (ks. Kuvio 11). 

Jätteiden lajittelun edistämisen osalta omassa koulussaan molemmat ryhmät 

vastasivat prosentuaalisesti eniten vastausvaihtoehdon erittäin valmis. Oulun 

lukiolaisista 79 % oli melko tai erittäin valmiita edistämään jätteiden lajittelua 

omassa koulussaan ja 65 % muun Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista oli valmiita 

toimimaan samoin. Lukiolaiset, jotka eivät olleet lainkaan tai kovinkaan valmiita 

toimimaan kysymyksen mukaisesti olivat selvässä vähemmistössä sekä Oulun (5 %) 

että muun Pohjois-Pohjanmaan (10 %) lukiolaisten osalta. 

Tulokset osoittavat, että lukiolaisista suurin osa on valmiita edistämään 

jätteiden lajittelua omassa koulussaan ilmastosyistä, ja myös avovastauksissa useat 

lukiolaiset kirjoittivat toivovansa kierrätyspisteitä kouluille ja kokivat tärkeäksi, 

että kouluilla olisi mahdollisuus kierrättää esimerkiksi lasia ja muovia. 
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Avovastauksissa korostui näkökulma siitä, että koulun kierrätysmahdollisuuksia 

tulisi kehittää. 

”Kierrätyspisteet kouluille olisi kova juttu!” V: 141, Nainen 

”Koululla pitäisi olla oppilaiden ulottuvilla kierrätyspisteitä, sillä oppilailla 

saattaa olla esim. lasipurkissa olevaa pilttiä tai muovipurkissa olevaa jugurttia, 

elmukelmussa leipää jne. -- esim metalli, pahvi ja muovi, nämä yleisimmät 

voisivat tulla meidän oppilaidenkin ulottuville.” V: 234, Nainen 

Kuvio 12. Lukiolaisten valmius materiaalien, tarvikkeiden ja koneiden kierrätykseen 

omassa koulussaan. 

Oulun lukiolaisista 79 % oli melko tai erittäin valmiita materiaalien, tarvikkeiden 

ja koneiden kierrätykseen omassa koulussaan (ks. Kuvio 12). Muista Pohjois-

Pohjanmaan lukiolaisista 62 % oli vastaavasti melko tai erittäin valmiita toimimaan 

samoin. Oulun lukioiden vastaajista 16 % ei osannut ottaa asiaan kantaa muiden 

Pohjois-Pohjanmaan lukioita käyvien prosentuaalisen osuuden ollessa vastaavasti 

28 %. Oulun lukiolaisista 5 % ei ollut kovinkaan tai lainkaan valmiita materiaalien, 

tarvikkeiden ja koneiden kierrättämiseen omassa koulussaan, ja muiden Pohjois-

Pohjanmaan lukiolaisten osuus oli vastaavasti 10 %. Avointen vastausten valossa 

vastaajien korkeaa myönteisyyttä kierrätystä kohtaan voitaneen selittää 

kierrätyksen yksinkertaisuudella sekä tavaroiden uudelleenkäytön hyödyllisenä 

pitämisellä. Erittäin suuri osa vastaajista kertoi kierrättävänsä, mutta muista kuin 

ilmastosyistä. Tyypillisiä kierrätykseen ja asioiden uusiokäyttöön liittyviä 

vastauksia olivat esimerkiksi oheiset vastaukset: 
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“Tavaroiden uudelleen kierrättäminen on parhaita tapoja ehkäistä 

ilmastonmuutosta, sillä tuotteen uudelleenkäyttö ei aiheuta lisäpäästöjä. 

Tähän toivoisin ehkä jotain koulujohtoista verkostoa, jonka kautta opiskelijat 

voisivat kaupata/lahjoittaa käytettyjä tavaroitaan.” V: 318, Mies 

“Mielestäni on suoraan sanottuna typerää olla kierrättämättä, sillä se on tehty 

meille niin helpoksi ja on myös ilmaista.” V: 326, Nainen 

“Teen joitain listattuja asioita, mutta en ilmastosyistä.” V: 41, Mies 

Kuvio 13. Lukiolaisten valmius luokkien lämpötilan säätämiseen välille 20–21°C. 

Oulun lukiolaisista melko tai erittäin valmiita lämpötilan asettamiseen välille 20–

21°C koululuokissa oli 63 % vastaajista, ja muista Pohjois-Pohjanmaan 

lukiolaisista 54 % (ks. Kuvio 13). Ero ryhmien välillä oli suurin tämän 

vastausvaihtoehdon kohdalla. Muissa vastausvaihtoehdoissa erot olivat verrattain 

pienet: Oulun lukiolaisista 20 % eivät olleet lainkaan tai kovinkaan valmiita 

lämpötilamuutokseen muiden Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisten vastaavien tulosten 

ollessa 24 %. Oulun lukiolaisista 17 % ja muista Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista 

22 % ei osannut ottaa kantaa kysymykseen. 
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Kuvio 14. Lukiolaisten valmius energiatehokkaampien ja kestävämpien laitteiden 

hankintaan koulussa. 

Oulun lukion vastaajista 86 % oli melko tai erittäin valmiita siihen, että omaan 

kouluun hankittaisiin energiatehokkaampia ja kestävämpiä laitteita (ks. Kuvio 14). 

Vastaavasti muista Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista 76 % oli tähän melko tai 

erittäin valmiita. Oulun ja muun Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista 11 % ja 18 % 

eivät osanneet ottaa kysymykseen kantaa. Ei kovinkaan tai lainkaan valmiita 

energiatehokkaampien ja kestävämpien laitteiden hankintaan omalle koululleen 

kertoi olevansa 3 % Oulun lukioiden vastaajista ja 5 % muun Pohjois-Pohjanmaan 

lukioiden vastaajista. 

Selvä enemmistö kummankin ryhmän vastaajista kannatti uusiutuvan energian 

käyttöä kouluissa. Oulun lukiolaisista 90 % oli melko tai erittäin valmiita 

kannattamaan uusiutuvan energian käyttöä kouluissa muiden Pohjois-Pohjanmaan 

lukiolaisten vastaavan osuuden ollessa 79 %. Oulun lukiolaisista 8 % ja muista 

Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista 17 % ei osannut ottaa kysymykseen kantaa. Vain 

3 % kaikista vastaajista ei ollut kovinkaan tai lainkaan valmiita uusiutuvan energian 

käyttöön koulussa. 

Yhteenveto 

Tulosten valossa vaikuttaa siltä, että suurin osa lukiolaisista on valmiita edistämään 

jätteiden lajittelua omassa koulussaan ilmastosyistä. Avovastauksissa korostuivat 

vastaukset, joissa toivottiin parempia kierrätysmahdollisuuksia kouluille, ja 
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esimerkiksi lasin- ja muovinkeräyspisteitä toivottiin koulun tiloihin. Vaikuttaa siltä, 

että lukiolaiset ovat innokkaita kierrättämään, ja että he toivovat myös konkreettisia 

mahdollisuuksia toimia ilmaston puolesta kierrättämällä koulussa. 

Kaikki vastaajat suhtautuivat pääosin hyvin myönteisesti materiaalien, 

tarvikkeiden ja koneiden kierrätystä kohtaan, kestävämpien ja 

energiatehokkaampien laitteiden hankkimista kohtaan sekä uusiutuvan energian 

käyttöä kohtaan koulussa. Koulun lämpötilan säätäminen välille 20–21°C jakoi 

mielipiteitä enemmän, mutta sitäkin kohtaan oltiin pääosin myönteisiä. On 

huomionarvoista, että tämän luvun jokaisessa kysymyksessä Oulun lukiolaiset 

olivat tulosten perusteella erittäin valmiita mainittuihin ilmastotoimiin muita 

Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisia enemmän. 
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5 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen koulussa 

Tässä luvussa tarkastellaan lukiolaisten valmiutta ja halukkuutta sellaisiin toimiin, 

jotka liittyvät yhteiskunnalliseen ilmastovaikuttamiseen koulun viitekehyksessä. 

Kysymykset käsittelevät lukiolaisten halukkuutta vaikuttaa omiin koulukavereihin, 

ja koulun henkilökuntaan, lukiolaisten asenteita ilmastonmuutoksen näkyvyyttä ja 

opiskelua kohtaan koulussa sekä heidän suhtautumistaan oman koulun 

ilmastopäätöksiä ja -toimia kohtaan. Tulosten tulkinnassa on käytetty kyselyyn 

osallistuneiden avoimia vastauksia sen mukaan, kuin niitä on ollut 

tarkoituksenmukaista käyttää. 

Kuvio 15. Lukiolaisten valmius palautteen antamiseen ilmastosyistä. 

Kysyttäessä lukiolaisten valmiutta antaa ilmastosyistä palautetta koulun 

henkilökunnalle, asuinpaikkakunnalle tai työnantajalle, kyselyyn osallistuneiden 

vastaukset jakautuivat selvästi vastausasteikon keskialueelle (ks. Kuvio 15). Oulun 

lukiolaisista 50 % oli melko tai erittäin valmiita palautteen antamiseen 

ilmastosyistä tai teki jo niin. Vastaavasti 35 % muista Pohjois-Pohjanmaan 

lukiolaisista oli melko tai erittäin valmiita palautteen antamiseen tai teki jo niin. Ei 

kovinkaan tai lainkaan valmiita oli Oulun lukiolaisista 20 % ja muista Pohjois-

Pohjanmaan lukiolaisista 26 %. Oulun lukioita käyvistä 29 % ja muita Pohjois-

Pohjanmaan lukioita käyvistä 40 % ei ottanut kysymykseen kantaa. Tulos kertonee 

siitä, ettei koulun henkilökunnalle, työnantajalle tai asuinpaikkakunnalle palautteen 

antaminen ilmastosyistä ole vastaajien mielestä olennaista, tai että heillä ei ole 

riittävän selkeää henkilökohtaista kantaa ilmastonmuutokseen liittyen, jotta asia 
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uskallettaisiin ottaa esille. Kyselyyn osallistuneiden avoimista vastauksista voitiin 

nähdä runsaasti tähän suuntaan viittaavia ajatuksia: 

“Kaikki tämä ilmastosta puhuminen tuntuu hyvin paapovalta ja epäpyhältä. 

Tiedämme että ilmasto muuttuu lämpimäksi ihmisen tekojen takia mutta 

ilmasto on hyvin kompleksi asia, emme mitenkään voi tietää täysin miksi se 

muuttuu, miten se tulee vaikuttamaan ja tämän takia tämä ilmastoaktivismi 

tuntuu pääosin lasipulloon huutamiselta.” V: 346, Mies 

“Koen että ilmastonmuutos on väistämätöntä siksi meidän ei auta taistella sitä 

vastaan loputtomasti ja elää kurjuudessa vaan valmistautua tuleviin 

muutoksiin tehokkaammin” V: 1304, Mies 

“Lisäksi aikuisten pitäisi osata tehdä päätökset ja pitää lapset erillään asioista 

joita he eivät vielä ymmärrä.” V: 1297, Mies 

“Tulee muistaa, että kyseessä on monimutkainen ilmiö, josta kaikki 

tutkijatkaan eivät ole samaa mieltä.” V: 727, Nainen 

Kuvio 16. Lukiolaisten valmius vaikuttaa koulukavereihin ilmastosyistä. 

Kysyttäessä vastaajien valmiuksista vaikuttaa ilmastosyistä omiin koulukavereihin, 

vastaukset jakautuivat varsin tasaisesti kaikille vastausvaihtoehdoille (ks. Kuvio 

16). Oulun lukiolaiset olivat myönteisissä vastausvaihtoehdoissa muita Pohjois-

Pohjanmaan lukiolaisia ilmastomielisempiä: heistä 58 % vaikutti jo kavereihin 

ilmastosyistä tai oli melko tai erittäin valmiita kavereihin vaikuttamiseen. Muista 

Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista 35 % vaikutti jo kavereihin ilmastosyistä tai oli 
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melko tai erittäin valmiita kavereihin vaikuttamiseen. Oulun lukiolaisista 21 % ja 

muista Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista 32 % ei osannut ottaa kysymykseen 

kantaa. Muut Pohjois-Pohjanmaan lukiolaiset antoivat kysymykseen enemmän 

kielteisiä vastauksia Oulun lukiolaisiin nähden: ei lainkaan tai ei kovinkaan 

valmiita kavereihin vaikuttamiseen oli muista Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista 33 % 

kun vastaavasti Oulun lukiolaisista 21 % oli tätä mieltä. 

Omiin koulukavereihin vaikuttaminen ilmastosyistä edellyttäisi sitä, että 

yksilöllä on oltava ilmastonmuutokseen liittyvistä ilmiöistä riittävän syvälliset 

tiedot ja itsevarmuus omasta näkökulmasta. Yhteiskunnallista vaikuttamista 

koulussa käsittelevän kysymysosion avoimissa vastauksissa kävi useasti ilmi, että 

monilla vastaajilla ei ole tarvitun kaltaista syvää tietämystä ja varmuutta 

ilmastonmuutoksen monimutkaisuudesta. Tämä selittää vastaajien muihin 

kysymyksiin verrattuna heikohkoa halukkuutta vaikuttaa ilmastosyistä omaan 

ystäväpiiriin. Lisäksi avoimista vastauksista kävi usein ilmi vastaajien kokemus 

siitä, että ilmastoasiat koetaan toisinaan araksi aiheeksi, eikä kavereihin haluta siitä 

syystä pyrkiä vaikuttamaan: 

“En ala saarnaamaan kavereille ilmastoteoista” V: 1186, Nainen 

“Monilla nuorilla saattaa olla vahvoja mielipiteitä ilmastonmuutoksesta 

hyvällä tai huonolla tavalla, jonka takia sitä kannattavat eivät uskalla puhua 

siitä. Olen todistanun aiheesta käytyjä keskusteluja joissa ilmastonmuutoksen 

vakavasti ottavia nuoria ihmetellään ja kiusataan.” V: 1073, Nainen 

Huomioon tulisi ottaa myös monen vastaajan usein kokema voimattomuuden tunne 

ilmastonmuutokseen liittyen. Avoimissa vastauksissa oli hyvin tyypillistä, että 

vastaajat kokivat ilmastonmuutoksen pysäyttämisen olevan oman vaikutuspiirin 

ulkopuolella: 

“Tuntuu ettei yhdellä ihmisellä ole mitään mahdollisuuksia saada muutosta 

aikaiseksi -- On toisaalta tullut vähän semmonen hälläväliä olo, koska mitään 

ei näytä tapahtuvan.” V: 326, Nainen 

“Kouluissa vaikuttamista vaikeuttaa nuorten "ei siihen voi enää vaikuttaa" 

asenne.” V: 54, Nainen 

“No vaikka pieni Suomi menisi päästöistä nollaan, niin se ei näy edes 

prosenttina esim. Kiinaan verrattuna.” V: 26, Mies 
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Kuvio 17. Lukiolaisten valmius ilmastonmuutoksen näkyvyyden lisäämiseen eri 

oppiaineissa. 

Suurin osa vastaajista oli vähintään melko valmiita ilmastonmuutoksen 

näkyvyyden lisäämiseen eri oppiaineissa (ks. Kuvio 17). Ero tarkasteltavien 

kahden ryhmän välillä oli kuitenkin kaikista suurin asteikon yläpäässä: Oulun 

lukiolaisista 38 % kertoi olevansa erittäin valmiita näkyvyyden lisäämiseen, kun 

muista Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista 16 % kertoi olevansa erittäin valmiita 

näkyvyyden lisäämiseen. Melko valmiita muutokseen Oulun lukiolaisista oli 30 % 

ja muista Pohjois-Pohjanmaan lukioista 31 %. Oulun lukiolaisista 14 % ja muista 

Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista 26 % ei osannut vastata kysymykseen. Ei 

kovinkaan tai lainkaan valmiita näkyvyyden lisäämiseen Oulun lukiolaisista oli 18 % 

ja muista Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista vastaavasti 27 %. Vastaajat korostivat 

usein opiskelun valinnaisuutta ilmastonmuutoksen näkyvyyden lisäämisessä 

koulussa, oheisten esimerkkien mukaisesti: 

“Lisätiedon opiskelu ilmastonmuutoksesta on yleissivistävää ja siitä voitaisiin 

järjestää verkko-oppitunteja. Niiden tulisi olla ainoastaan valinnaisia.” 

V: 204, Mies 

“Valinnaisia kursseja ilmastonmuutokseen liittyen voisi olla.” 

V: 429, Nainen 
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Kuvio 18. Lukiolaisten valmius ilmastonmuutoksen näkyvyyden lisäämiseen koulun 

muussa toiminnassa. 

Vastaajat olivat yleisesti ottaen myönteisiä ilmastonmuutoksen näkyvyyden 

lisäämistä kohtaan koulun muussa toiminnassa (ks. Kuvio 18). Ryhmien välinen 

ero oli myös tässä tapauksessa suurin asteikon yläpäässä. Oulun lukiolaisista 38 % 

oli erittäin valmiita ilmastonmuutoksen näkyvyyden lisäämiseen koulun muussa 

toiminnassa ja muista Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista 15 % kertoi olevansa tätä 

mieltä. Kummastakin ryhmästä 31 % kertoi olevansa melko valmiita 

ilmastonmuutoksen näkyvyyden lisäämiseen. Oulun lukiolaisista 15 % ja muun 

Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista 30 % ei osannut vastata kysymykseen. Oulun 

lukiolaisista ei kovinkaan tai lainkaan valmiita näkyvyyden lisäämiseen oli 16 % 

ja muista Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista vastaavasti 24 %. 
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Kuvio 19. Lukiolaisten valmius oman koulun kehittämiseen edelläkävijäksi 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

Vastaajat olivat suurimmilta osin myönteisiä ajatusta kohtaan siitä, että heidän 

omasta koulustaan kehitettäisiin edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä 

(ks. Kuvio 19). Oulun lukiolaiset olivat myös tässä kysymyksessä selkeästi 

ilmastomyönteisimpiä muihin vastaajiin nähden asteikon yläpäässä. Heistä 77 % 

kertoi olevansa kyseiseen koulun kehittämiseen melko tai erittäin valmiita ja muista 

Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista 50 % vastasi samoin. Oulun lukiolaisista 13 % ja 

muista Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista 34 % ei osannut vastata kysymykseen. Ei 

kovinkaan tai lainkaan valmiita koulun kehittämiseen oli Oulun lukiolaisista 10 % 

ja muista Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista 16 %. 
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Kuvio 20. Lukiolaisten valmius syventää omia tietoja ilmastonmuutoksesta verkko-

opintoina. 

Lukiolaisilla oli verrattain vähän mielenkiintoa omien ilmastonmuutokseen 

liittyvien tietojen syventämiseen verkko-opintoina (ks. Kuvio 20). Oulun 

lukiolaisista 36 % kertoi olevansa melko tai erittäin valmiita tietojen syventämiseen 

ja muista Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista 29 % vastasi samoin. Huomattavan 

suuri osa ei osannut ottaa kysymykseen kantaa: Oulun lukiolaisista 27 % ja muista 

Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista 34 % ei osannut vastata kysymykseen. Oulun 

lukiolaisista ei kovinkaan tai lainkaan valmiita tietojen syventämiseen oli 37 % ja 

muista Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista 47 % koki vastaavasti. 

Tuloksia selittänee useiden lukio-opiskelijoiden kyllästyminen 

ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa. Lähes kaikki kysymykseen liittyvät 

avoimet vastaukset korostivat näkökulmaa, jonka mukaan koulussa 

ilmastonmuutos on esillä liian monessa oppiaineessa ja että opiskelijoilla ei ole 

enempää energiaa tai mielenkiintoa aihetta kohtaan: 

“Ilmastonmuutos tulee korvista ulos koulussa. Se on ainoa asia josta puhutaan 

ja jos jatkossa siitä puhutaan entistä enemmän niin lopetan opiskelun kesken.” 

V: 464, Mies 

“ilmastonmuutos on uhka, muttei sitä silti tarvitse tuputtaa kouluarjessa 

kaikkeen” V: 569, Nainen 
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“Omassa koulussani ilmastonmuutos on puheena ja käsiteltävänä lähes 

jokaisella kurssilla.” V: 756, Nainen 

“Ilmastonmuutoksesta puhutaan jo nyt ihan liikaa. Ei yhtään enempää, kiitos.” 

V: 787, Mies 

Kuvio 21. Lukiolaisten valmius vastaanottaa tietoa ilmastonmuutoksen näkyvyydestä 

eri ammateissa. 

Kyselyyn vastanneilla oli selvästi suurta kiinnostusta tietää, millä tavoin 

ilmastonmuutos näkyy eri ammateissa (ks. Kuvio 21). Oulun lukiolaisista 73 % 

kertoi olevansa melko tai erittäin valmiita vastaanottamaan aiheesta lisää tietoa ja 

muista Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista 51 % vastasi samoin. Oulun lukiolaisista 

15 % ja muun Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista 30 % ei osannut vastata 

kysymykseen. Oulun lukiolaisista 12 % ei ollut kovinkaan tai lainkaan valmiita 

vastaanottamaan tietoa ilmastonmuutoksen näkyvyydestä eri ammateissa ja 

vastaavasti muun Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisista 19 % vastasi samoin. 

Yhteenveto 

Yhteiskunnallisella vaikuttamisella koulussa on yleisellä tasolla muutama 

huomionarvoinen seikka: ensiksi, lukiolaiset näyttivät tulosten perusteella 

kannattavan innokkaasti ilmastotoimia omissa kouluissaan silloin, kun mainitut 

toimet eivät vaadi heiltä itseltään konkreettisia toimia. Esimerkiksi uusiutuvan 

energian käyttöä koulussa, energiatehokkaampien laitteiden hankintaa kouluihin ja 
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ilmastonmuutoksen näkyvyyden lisäämistä koulussa kannatettiin vahvasti. Myös 

tässä luvussa on huomionarvoista, että jokaisessa kysymyksessä Oulun lukiolaiset 

olivat tulosten perusteella useammin erittäin valmiita mainittuihin ilmastotoimiin 

kuin muut Pohjois-Pohjanmaan lukiolaiset. 

Tätä vastoin lukiolaiset olivat muihin kysymyksiin verrattuna vähemmän 

valmiita vaikuttamaan esimerkiksi koulukavereihin, asuinpaikkakuntaan ja koulun 

tai työpaikan henkilökuntaan sekä opiskelemaan ilmastonmuutokseen liittyvää 

lisätietoa. Yksi esille noussut syy oli lukiolaisten heikko usko siihen, etteivät he itse 

tai Suomi valtiona kykenisi saamaan aikaiseksi toivottuja muutoksia 

ilmastonmuutoksen hidastamisessa. 
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6 Johtopäätökset 

Lukion opetussuunnitelman perusteissa 2019 ilmastonmuutos ja kestävä kehitys 

kytkeytyy laaja-alaisen osaamisen osa-alueisiin. Näistä osa-alueista erityisesti 

eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä yhteiskunnallinen osaaminen keskittyvät 

ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvien teemojen käsittelyyn. 

Eettisyyden ja ympäristöosaamisen osa-alue rakentuu kolmesta osasta: 

arvolähtöinen ja eettinen toiminta yhteiseksi hyväksi, luonnon monimuotoisuuden 

arvostaminen ja tutkimustietoon perustuva ilmasto-osaaminen sekä kiertotalouden 

ymmärtäminen ja kestävä kuluttajuus. 

Tulokset osoittivat yleisesti ottaen kaikkiin kouluun liittyvien kysymysten 

kohdalla, että lukiolaisille ilmaston puolesta toimiminen on tärkeä ja keskeinen 

arvo. Lähes kaikkien kysymysten kohdalla vastausjakaumat painottuivat 

lukiolaisten myönteisyyteen toteuttaa ilmastotoimia. Kyselyn avointen vastausten 

perusteella selvisi, että lukiolaisilla on joitain tutkimustiedon valossa virheellisiä 

käsityksiä ilmastonmuutokseen liittyen. Eräiden kyselyyn osallistuneiden 

käsitysten mukaan esimerkiksi henkilökohtaisilla ruokavalinnoilla ei ole 

merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Lisäksi avovastausten perusteella 

nähtiin, että osalla lukiolaisista oli virheellisiä käsityksiä siitä, mitä hävikkiruoka 

tarkoittaa. Tästä syystä tähän aihepiiriin lienee tarpeellista tutustua tarkemmin 

myös koulun viitekehyksessä. Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 laaja-

alaisen osaamisen osion eettisyys ja ympäristöosaaminen mukaisesti opiskelijan 

tulee tutustua tutkittuun tietoon ilmastonmuutoksesta (Opetushallitus, 2019, s. 64). 

Tämä tulos nostaakin esille tutkimustietoon paneutumisen tärkeyden lukio-

opetuksessa silloin, kun ilmastonmuutokseen liittyviä aiheita opiskellaan. Lukio-

opiskelijat kannattavat myös vahvasti monipuolisempia kierrätysmahdollisuuksia 

kouluihin. Lukiolaisten kulutustottumuksia on tarkasteltu syvemmin saman 

aineiston pohjalta tuotetussa pro gradu -tutkielmassa (Aarinen & Wilén, 2021). 

Tämän raportin tulosten perusteella ei saatu tietoa lukiolaisten kiertotalouden 

ymmärtämisen tasosta. 

Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 laaja-alaisen osaamisen osio 

yhteiskunnallisesta osaamisesta esittää, että yhtenä lukio-opetuksen tavoitteena on 

antaa opiskelijalle tarvittavat tiedot, taidot, arvot, asenteet ja tahto kestävän 

tulevaisuuden rakentamiseen. Opiskelijaa ohjataan myös reflektoimaan 

ilmastonmuutokseen liittyvää tietoa yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmasta 

(Opetushallitus, 2019, s. 61–64). Tässä raportissa havaittiin, että monessa 

tapauksessa vastaajat eivät perustelleet toimintansa syitä, vaan kertoivat 
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yksinkertaisesti, millä tavoin he toimivat. Esimerkiksi lukiolaiset kirjoittivat 

syövänsä silloin tällöin kasvisruokaa asiaa sen enempää perustelematta. Tämän 

raportin tulosten perusteella näyttää siis siltä, että on tärkeää ohjata lukiolaisia 

reflektoimaan toimintaansa tutkimustiedon valossa, kuten lukion 

opetussuunnitelma ohjeistaa toimimaan. 

Tässä raportissa esitettyjen tulosten perusteella lukiolaiset ovat valmiita 

ilmastosyistä tapahtuviin muutoksiin koulussa, mutta selvästi vähemmän silloin, 

kun muutosten aikaansaaminen vaatii heiltä itseltään toimia vaikuttaa muihin. 

Esimerkiksi lukiolaisilla oli muihin kyselyn osa-alueisiin verrattuna vähemmän 

valmiutta pyrkiä vaikuttamaan koulukavereihin, koulun henkilökuntaan, 

asuinpaikkakuntaan tai työnantajaan ilmastosyistä. Tulosta selitti 

ilmastonmuutoksen monimutkaisuus ilmiönä sekä vastaajien heikko usko yksilö- 

ja valtiotason ilmastotoimiin. Myös halukkuutta opiskella syventävästi 

ilmastonmuutokseen liittyviä aiheita oli melko vähän, mutta tähän vaikuttanee 

vahvasti opiskelijoiden kokemus siitä, että lukioissa ilmastonmuutoksesta 

puhutaan jo erittäin paljon useissa eri oppiaineissa. Tulokset viittaavat siis siihen 

suuntaan, että lukion opetussuunnitelman mukaisia taitoja sekä halukkuutta 

rakentaa kestävää tulevaisuutta koulun viitekehyksessä tulisi vahvistaa. 

Lukiolaisten valmiutta yhteiskunnalliseen ilmastovaikuttamiseen on tutkittu 

syvemmin aineiston pohjalta tuotetussa pro gradu -tutkielmassa (Hokkanen, 2021). 

On kuitenkin syytä ottaa huomioon, että tähän kyselyyn vastanneet opiskelijat eivät 

vielä olleet suorittaneet opintoja vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman 

perusteiden mukaisesti. Tulokset vahvistavat kuitenkin, että uuden 

opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi ja 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat ajankohtaisia ja tarpeellisia. Tässä 

raportissa tehtiin mielenkiintoinen havainto siitä, että lukiolaisilla on suurta 

kiinnostusta tietää ilmastonmuutoksen näkyvyydestä eri ammateissa. Tämä nostaa 

esiin vahvan mahdollisuuden opiskelijoiden motivointiin silloin, kun kestävän 

tulevaisuuden rakentamisen teemoja lähestytään opetuksessa. 

Yleisesti ottaen tämä tutkimus osoitti, että lukiolaisilla on valmiutta ja 

halukkuutta toimia ilmaston puolesta koulun viitekehyksessä. Tulokset osoittivat, 

että Oulun lukiolaiset olivat hieman ilmastomyönteisempiä verrattuna muihin 

Pohjois-Pohjanmaan lukioita käyviin opiskelijoihin. Tuloksiin vaikuttanee 

esimerkiksi kaupungin ulkopuolella asuvien tarve yksityisautoilulle julkisen 

liikenteen puutteen vuoksi. Useimpien kysymysten kohdalla muut Pohjois-

Pohjanmaan lukiolaiset vastasivat en osaa sanoa Oulun lukiolaisia useammin. 

Epäselväksi jää, mistä vastaajien epävarmuus johtuu. 
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Tutkimuksessa selvisi myös, että lukiolaisten valmius toimia ilmaston puolesta 

vaihteli teemoittain. Lukiolaiset olivat esimerkiksi selvästi valmiita koulun 

kierrätyksen ja energiankäytön muutoksiin, mutta vähemmän valmiita koulussa 

tapahtuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Myös teemojen sisällä saattoi 

nähdä huomattavia eroja kysymysten välillä. Esimerkiksi vastaajat olivat 

huomattavan valmiita vaihtamaan koulun toimintaan liittyvän lentomatkustamisen 

juna- tai bussikuljetukseen, mutta eivät puolestaan olleet valmiita vaihtamaan 

koulun kansainväliseen toimintaan liittyvää matkustamista virtuaalitapaamisiin. 

Tutkimus osoitti kokonaisuudessaan, että ilmaston puolesta toimiminen on 

lukiolaisille tärkeä arvo. Tämän tutkimuksen valossa Lukion opetussuunnitelman 

perusteiden 2019 ilmastotavoitteita toteutettaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, 

että ilmastonmuutokseen liittyviä aiheita käsiteltäessä opiskelijat olisivat kiinteästi 

yhteydessä tutkittuun tietoon, ja että heille annettaisiin mahdollisuuksia oppia 

ilmastonmuutoksen pysäyttämisen kannalta tärkeitä vaikuttamisen taitoja. Myös 

lukiolaisten uskoa omiin ja Suomen ilmastotoimien vaikuttavuuteen olisi 

vahvistettava tämän tutkimuksen tuloksiin nojaten. Tanin, Hilanderin ja Leivon 

(2020) tutkimuksen mukaan lukion maantieteen oppikirjoissa on olemassa selviä 

eroja sen suhteen, millä tavoin ilmastonmuutokseen liittyviä teemoja tuodaan esille. 

Esimerkiksi GEOS-kirjasarjassa ilmastonmuutosta käsitellään pääosin sen 

ympäristövaikutusten näkökulmasta, kun taas Manner-kirjasarjassa aihetta 

lähestytään ratkaisukeskeisemmin (Tani ym., 2020, s. 20–21). Jatkoa ajatellen olisi 

mielenkiintoista tutkia, millä tavoin oppikirjasarjan valinta vaikuttaa lukiolaisten 

valmiuksiin toimia ilmaston puolesta. 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta lisäävät useat eri tekijät. Tässä raportissa 

analysoituun kyselyyn osallistui lähes 2 000 lukiolaista (n = 1889), mikä vähentää 

satunnaismuuttujien vaikutusta tuloksissa. Lisäksi aineistoa on analysoitu 

määrällisin ja laadullisin keinoin, jotta tutkimuksen tulokset olisivat 

mahdollisimman objektiiviset. Esimerkiksi Creswellin (2012) mukaan tutkittavaa 

ilmiötä voidaan ymmärtää kokonaisvaltaisemmin silloin, kun määrällisiä ja 

laadullisia tutkimusmenetelmiä käytetään saman tutkimuksen yhteydessä. Raportti 

on laadittu tiiviissä yhteistyössä kahden henkilön kesken, jotka ovat työprosessin 

aikana saaneet ohjausta ja kehitysehdotuksia kolmelta yliopiston työntekijältä. 

Esimerkiksi Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan useamman henkilön 

osallistuminen tutkimukseen lisää tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen 

eettisyyden näkökulmasta on tärkeää huomioida, että tässä kyselyssä on otettu 

huomioon kyselyyn osallistuneiden anonymiteetti, eivätkä vastaukset ole 

yhdistettävissä yksittäisiin henkilöihin. 
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Liitteet 

Liite 1 

Lukioiden rajaus on tehty lukioiden fyysisen sijainnin perusteella vuoden 2012 

lopun kuntarajoja noudattaen: Vuoden 2013 alun kuntaliitoksissa syntyneen Suur-

Oulun sijaan luokituksessa on siis käytetty niin sanotun vanhan Oulun aluetta, jota 

nimitämme tässä raportissa Ouluksi. 

Raportissa tarkastelun alla olevat lukiot jaettiin sijaintinsa mukaan Oulun sekä 

muihin Pohjois-Pohjanmaan lukioihin. Oulun lukioihin rajattiin kuuluvaksi 

Kastellin lukio, Laanilan lukio, Oulun Lyseon lukio, Oulun normaalikoulun lukio, 

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio ja Svenka Privatskolan i Uleåborg. 

Muihin Pohjois-Pohjanmaan lukioihin rajattiin kuuluvaksi August Sahlsten-

lukio, Haapajärven lukio, Haapaveden lukio, Haukiputaan lukio, Iin lukio, 

Kalajoen lukio, Kempeleen lukio, Kiimingin lukio, Limingan lukio, Muhoksen 

lukio, Nivalan lukio, Oulaisten lukio, Oulunsalon lukio, Pyhäjoen lukio, 

Taivalkosken lukio ja Vaalan lukio. 
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