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ALUKSI 
Tämän Pro Gradun työstäminen ja tekeminen on ollut prosessi, joka on kaiken innon ja ilon 

kautta tekemisen lisäksi kysynyt ponnisteluja, kärsivällisyyttä, ymmärrystä ja tahtoa. 

Ponnisteluja tämä työ on vaatinut monelta taholta - Ympäristökoulu Polun Anu Kaila ja Anu 

Hakala ovat tukeneet ja auttaneet aina kun olen apua tarvinnut. Kotona aviomieheni on 

joustanut, ymmärtänyt ja ponnistellut, jotta saisin keskittymisrauhan. Lisäksi tämän työn 

tekeminen on kysynyt kärsivällisyyttä kolmelta pieneltä lapselta, jotka ovat kotona ilta toisen 

perään odottaneet, että äiti tulee kirjoitushommista kotiin. Vanhempani ovat olleet suureksi 

avuksi, kun ovat pystyneet tarvittaessa tulemaan hoitamaan lapsiamme. Ohjaajani Jan Hjort on 

joustanut ja tehnyt mahdolliseksi sen, että pystyn tekemään työtä etänä sekä valmistumaan, 

vaikka en ole päässyt ulkopaikkakuntalaisena paikan päälle Ouluun.  

 

Haluan siksi kiittää teitä kaikkia, jotka ovat mahdollistaneet tämän työn onnistumisen.  

Kiitos Anut, Jan, Matias, Niilas, Elna, Alvar, äiti ja isä. 

  



 

 

  



 

JOHDANTO 
“Ympäristöasiat kuuluvat kaikille, kehitysasiat kuuluvat kaikille, elämä ja eläminen kuuluvat 

kaikille. Uskon ratkaisun löytyvän siitä, että ihmisiä kannustetaan hankkimaan sankoin joukoin 

tietoa ympäristöasioista, niin että päätökset voivat perustua demokratiaan ja tietoon. Jos 

nimittäin päätöksentekoon osallistuu vain muutama ihminen ilman että suuren yleisön ja 

etenkin kansalaisjärjestöjen mielipidettä otetaan huomioon, on varsin todennäköistä, etteivät 

kehityshankkeet onnistu.” 

Joseph Oma 

Ympäristötieteiden laitoksen dekaani, Moi-yliopisto 

Maailmankomission keskustelutilaisuus 

Nairobi 23. 9. 1986.  

 

Kestävä kehitys ja ympäristökasvatus ovat jo vuosien aja olleet pinnalla ja tärkeitä, jokaista 

meitä koskevia asioita. Ne ovat siksi myös kiinteä osa koulujen opetussuunnitelmaa ja yhä 

enenevässä määrin oman ympäristön tilaan ja kestävään kehitykseen kiinnitetään huomiota. 

Lapset halutaan jo pienestä pitäen kasvattaa ympäristövastuullisiksi, jotta he voisivat omalta 

osaltaan toimia niin, että luonnonvaroja riittäisi tulevaisuudessa myös heidän lapsilleen. 

Peruskouluikäisiä opastetaan eri tavoin kierrättämään, suojelemaan luontoa sekä ajattelemaan 

ja toimimaan kestävästi. Näin pystymme turvaamaan puhtaan luonnon ja kestävän maapallon 

myös tuleville sukupolville. 

“Koulutus ja tiedon jakaminen ovat ratkaisevia tekijöitä yritettäessä saada yksittäiset ihmiset 

uskomaan siihen, että maapallon tulevaisuus on heidän vastuullaan. Paras tapa saada 

opiskelijat oivaltamaan heidän toiminnallaan olevan merkitystä, on se, että joko koulu tai 

ympäröivä yhteisö järjestää hankkeita, joihin opiskelijat voivat osallistua. Kun ihmiset 

vakuuttuvat siitä, että heistä voi olla apua, he muuttavat yleensä sekä asenteitaan että 

käytöstään. “ 

Bernice Goldsmith 

North Toronto Collegiate -koulun oppilas 

Maailmankomission keskustelutilaisuus 

Ottawa, 26.-27. 5. 1986 
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2016:ssa (myöh. POPS2016) sanotaan: 

”Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen 

välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan 

omaksumiseen. Lapsena opitut toimintamallit ja tiedot ovat ensiarvoisen tärkeitä 

ympäristövastuullisuuden syntymiselle.” 

Yläkoulun osalta porrastetusti vuosien 2017-2019 aikana voimaan astuvassa uudessa 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kestävä kehitys ja ympäristökasvatus ovat 

saaneet suuren roolin. POPS2016 päätavoitteena on oppilaan ihmisenä ja kansalaisena 

kasvaminen. Tämä sisältää yhtenä osa-alueena osallistumisen, vaikuttamisen ja kestävän 

tulevaisuuden rakentamisen. Opetussuunnitelman perusteissa on myös mainittu, että 

kasvaminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että oppilas tiedostaa olevansa osa luontoa ja täysin 

riippuvainen siitä. Perusteissa mainitaan myös ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys ja 

kestävän elämäntavan omaksuminen. 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy on voittoa tavoittelematon, yhteiskunnallinen yritys, 

joka tekee tavoitteellista työtä kestävän kehityksen ja ympäristön puolesta. Se tarjoaa 

merkityksellisiä työtehtäviä ja matalan kynnyksen väylän työelämään työllistämällä työttömiä 

ja valmentamalla kohti avoimia työmarkkinoita. Kierrätyskeskus tarjoaa mahdollisuuden 

vapaaehtoistyöhön. Sen toiminta sisältää käytettyjen tavaroiden, vaatteiden ja esineiden, 

kierrättämistä, huoltamista ja uusiokäyttöä, peräkärryjen ja astioiden lainaamista, lasten, 

nuorten ja kasvattajien neuvomista ja opettamista ympäristöasioissa. Kierrätyskeskus tarjoaa 

myös yrityksille monenlaisia palveluita. 

Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polku on mukana koulujen kasvatustyössä tukemalla niitä 

eri tavoin ympäristökasvatuksellisissa asioissa. Polulla on kattavasti palveluita, joita koulut ja 

päiväkodit voivat hyödyntää lasten ja nuorten kasvatustyössä. Helsingin seudun 

ympäristöpalvelut (myöh. HSY) ostaa Kierrätyskeskukselta koulutuspalveluita, joten osa 

palveluista on maksuttomia Helsingin, Espoon, Vantaan, Kirkkonummen ja Kauniaisten alueen 

kouluille ja päiväkodeille. Myös muualle Suomeen Polku tarjoaa apua opetukseen, mutta tämä 

on tilaajille maksullista toimintaa. Suurin osa Polun asiakkaista on tällä hetkellä alakouluista 

ja päiväkodeista. Yläkoulun opettajia ja yläkouluja on asiakkaina vähemmän. 
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Tämän Pro Gradun tarkoituksena on kartoittaa yläkoulun opettajien ajatuksia ja mielipiteitä 

siitä, millaisista Polun tarjoamista palveluista ja yhteistyöstä olisi heille hyötyä ja apua omassa 

opetustyössään. Millä tavoin Ympäristökoulu Polku pystyy olla tukemassa yläkouluja 

ympäristökasvatuksellisessa opetuksessa POPS2016 tavoitteiden saavuttamiseksi? Lisäksi 

tämän työn tarkoituksena on kartoittaa niitä kanavia ja keinoja, joilla Polku pystyy 

saavuttamaan opettajia ja saamaan lisää näkyvyyttä. Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Millä tavoin Ympäristökoulu Polku voi tukea yläkouluja ympäristökasvatuksellisessa 

opetuksessa POPS2016 tavoitteiden saavuttamiseksi? 

2. Minkälaisia ympäristökasvatuksen palveluita (opetusta ja materiaaleja) koulut 

tarvitsevat ja toivovat saavansa? 

 3. Mikä kanava on paras opettajien saavutettavuuden kannalta? 

 Työ on toteutettu webropolin kautta tehdyllä empiirisellä kyselytutkimuksella. Kyselyn 

tarkoituksena on saavuttaa opettajia ympäri Suomen, eikä keskittyä vain pääkaupunkiseudulle, 

vaikka Ympäristökoulu Polku toimiikin sieltä käsin. Kuka tahansa opettaja asuinpaikasta 

riippumatta voi hyödyntää Polun palveluita. Aineisto on kerätty internetkyselynä. Kysely on 

luonteeltaan puolistrukturoitu, eli se koostuu sekä monivalintakysymyksistä että avoimista 

kysymyksistä. Avoimien kysymysten rooli on pienempi, ne lähinnä täydentävät 

monivalintakysymyksiä. Aineisto on käsitelty sekä määrällisesti että laadullisesti, painottuen 

kuitenkin kvantitatiiviseen tutkimukseen. Kvalitatiivinen osuus liittyy lähinnä avoimiin 

kysymyksiin, tosin niitäkin on tarkasteltu myös kvantitatiivisesti. 

Innostuksen tähän työhön olen saanut omasta läheisestä suhteestani luontoon. Olen aina ollut 

kiinnostunut luonnosta ja pienestä pitäen tottunut liikkumaan metsissä ympäristöä tarkkaillen. 

Olen kulkenut isoveljeni ja isäni mukana metsissä tarkkailemassa lintuja ja perhosia. Läheisen 

luontosuhteeni kautta myös kiinnostukseni kestävään kehitykseen ja ympäristönsuojeluun on 

herännyt ja kasvanut vuosien myötä. Haluaisin tämän työn avulla olla opastamassa lapsia ja 

nuoria niin ikään kiinteään suhteeseen lähiympäristönsä kanssa tarjoamalla heille oikeanlaiset 

eväät ympäristötietoisuuden heräämiseen ja vahvistumiseen. 
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YMPÄRISTÖKASVATUKSEN HISTORIALLINEN TAUSTA JA 

KÄSITTEET 
Ympäristökasvatuksen käsitteistö on laaja ja käsitteet usein tulkinnanvaraisia. Tässä työssä 

haluan nostaa määriteltäviksi käsitteiksi ympäristökasvatuksen, ympäristön, kestävän 

kehityksen, kestävän elämäntavan, kestävän kehityksen kasvatuksen, ympäristöherkkyyden, 

ekososiaalisen sivistyksen, sekä ympäristövastuullisuuden ja -tietoisuuden. Lisäksi 

ympäristökasvatuksellisista malleista käytän tässä työssä Palmerin puumallia sekä Jerosen ja 

Kaikkosen talomallia. 

YMPÄRISTÖKASVATUKSEN HISTORIA 
Ympäristökasvatus on uudenlainen opetuksen muoto. Sen synty ajoittuu 60-70-luvuilla, jolloin 

alettiin pitää kansainvälisiä ympäristökonferensseja. Tällöin teollistuminen oli jo pitkällä ja 

maailmansodat ohi. Ihmiset heräsivät huomaamaan globaalit ympäristömuutokset ja -

kysymykset sekä ihmisten eriarvoisuuden. Luultavasti nyt vasta oli aikaa huomata myös 

ympäristön tila ja ihmisten mahdolliset vaikutukset siihen. Tuolloin oli myös aikaa huomata 

se, miten erilaisissa oloissa maapallon eri puolilla eletään. Tätä aikaisemmin 

ympäristökysymysten globaalia merkitystä ei oltu nähty (Palmer 1998: 4-7, Cantell 2004: 12). 

Ensimmäisen kerran environmental education -käsite määriteltiin vuonna 1970, kun Maailman 

luonnonsuojeluliitto IUCN:n kasvatus- ja viestintäkomissio otti käsitteen käyttöön. Erilaiset 

hallitusten ja valtioiden väliset tasot ovat niin ikään edistäneet ympäristökasvatuksen kehitystä 

ja yleistymistä. Esimerkiksi Unescon rooli on ollut merkittävä jo 60-luvulta asti (Palmer 1998: 

6-7, Wolff 2004: 18-19). 

 Ensimmäinen konkreettinen tapahtuma kohti globaalia ympäristökasvatusta oli vuonna 1972 

Tukholmassa järjestetty YK:n ympäristökonferenssi. Tapahtumassa oli mukana edustajia niin 

teollisuusmaista kuin kehitysmaistakin. Konferenssin tarkoituksena oli kehittää keinoja, joiden 

avulla ihmiskunta oppisi elämään maapallolla tuhoamatta sitä (UN 1972: 3-5). 

Vuonna 1975 UNEP ja UNESCO asettivat Belgradissa ympäristökasvatukselle päätavoitteet 

(Belgrade Charter on Environmental Education), jotka hyväksyttiin YK:n 

ympäristökonferenssissa Tbilisissä vuonna 1977. Tavoitteita on kaikkiaan viisi. Yhden 

tavoitteen pyrkimyksenä on kasvattaa ihmisiä ”selvään tietoisuuteen ja huoleen taloudellisten, 

sosiaalisten, poliittisten ja ekologisten tekijöiden riippuvuudesta toisistaan kaupunki- ja 
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maalaisympäristössä.”  Toinen tavoite taas haluaa ”mahdollistaa jokaiselle ihmiselle sellaisten 

tietojen, arvojen, asenteiden, sitoutumisen ja taitojen saamisen joita tarvitaan ympäristön 

suojeluun ja parantamiseen”. Kolmannessa tavoitteessa halutaan ”luoda yksilölle, ryhmille ja 

koko yhteiskunnalle ympäristöön liittyviä toimintamalleja”.  Nämä tavoitteet ovat olleet 

perustana ympäristökasvatuksessa nykypäivään asti (Wolff 2004: 18-19, Palmer 1998: 7-10). 

1970-luvun loppupuolella kansainvälinen yhteistyö ympäristökasvatuksen saralla alkoi 

rakoilla, mutta Tbilisin hengessä pidettiin kuitenkin useita tapaamisia eri puolilla maailmaa. 

1980-luvulla ympäristönsuojelun ja ympäristökasvatuksen rinnalle tulivat laaja-alaisemmat 

kestävän kehityksen teemat sekä kansainväliset tavoitteet. Kehitysmaiden ja teollisuusmaiden 

väliset suhteet muuttuivat tuolloin, kun kehitysmaiden asema muuttui merkittävästi sekä 

taloudellisesti että poliittisesti (Ympäristöministeriö 1992: 9). 

Vuonna 1983 YK asetti “Ympäristön ja kehityksen maailmankomission”, jonka tavoitteena oli 

tehostaa kansainvälistä monenkeskistä yhteistyötä ympäristökysymyksissä ja 

ympäristönsuojelussa maapallon kansojen kaikkien yhteisenä päämääränä. Puheenjohtajaksi 

valittiin Norjan silloinen pääministeri Gro Harlem Brundtland, jonka mukaan komissio myös 

nimettiin Brundtland-komissioksi. Vuonna 1987 komissio käsitteli myös ensimmäisen kerran 

kestävää kehitystä. Sen mukaan kestävä kehitys on sellaista, että se “tyydyttää nykyhetken 

tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa”. Komission 

tarkoitus ei ollut ehkäistä taloudellista kasvua, vaan toteuttaa talouskasvu niin, että myös 

tulevat sukupolvet voisivat hyötyä siitä (Yhteinen tulevaisuutemme 1988: 26, Wolff 2004: 20-

21). 

Ympäristöasioiden käsittely kansainvälisellä tasolla sai jatkoa Rio De Janeiron UNCED-

konferenssilla, joka järjestettiin vuonna 1992. Konferenssiin osallistui edustajia 118 eri maasta. 

Osallistujat sopivat kestävän kehityksen periaatteista, jotka vahvistettiin Rion julistuksessa 

sekä toimintaohjelma Agenda 21:n raportissa. Agenda 21 määrittelee toimintaohjeet 2000-

luvulle. Raportissa nousee esille kasvatuksen merkitys ympäristö- ja kehityskysymyksissä. 

Valtioita kehotettiin tekemään strategioita ympäristön ja kehityksen liittämiseksi 

kouluopetukseen (Ympäristöministeriö 1992, Wolff 2004: 20-21). 

Vuonna 2002 järjestetyssä Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksessa jouduttiin 

toteamaan, että useat Riossa asetetuista päämääristä jäivät toteuttamatta. Nyt tämän uuden 

kokouksen tavoitteena olikin edistää Riossa asetettujen ympäristötavoitteiden saavuttamista. 

Huippukokouksessa nousi myös esille kestävän kehityksen kolme pääteemaa; taloudellinen 
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kehitys, sosiaalinen kehitys ja ympäristönsuojelu. Johannesburgissa hyväksyttiin myös jo 

YK:ssa hyväksytty Millenium-julistus maailman tulevaisuudesta vuonna 2015.  Tällä 

vuosituhatjulistuksella oli kahdeksan päämäärää kestävään kehitykseen liittyen. Tavoitteet 

käsittelevät köyhyyden ja nälänhädän poistamista, peruskoulun turvaamista kaikille, tasa-arvon 

edistämistä, lapsikuolleisuuden vähentämistä, odottavien äitien terveyden parantamista, 

HIV:n, AIDS:n ja muiden tarttuvien tautien vastaista taistelua, ympäristön kestävää kehitystä 

sekä globaalia kumppanuutta kehitykselle (UN 2002, UN 2003). 

YMPÄRISTÖKASVATUS SUOMESSA 
Suomen ensimmäinen kansallinen strategia ympäristökasvatukselle valmistui vuonna 1992. Se 

sisältää ohjesuositukset eri kouluasteiden ympäristökasvatukselliseen työhön ja sen tavoitteena 

on sisällyttää ympäristö ja kehitys kaikkiin koululaitoksiin Suomessa (Wolff 2004, 21).  

Itämeren alueen valtioiden opetusministerit hyväksyivät vuonna 2002 Itämeren alueen oman 

Kestävän kehityksen ohjelman, “An Agenda 21 for Education in the Baltic Sea Region  -

Baltic 21E” (Opetusministeriö 2002). Ohjelman tavoitteena on koulutuksen osalta toteuttaa 

Riossa aiemmin tehtyä Agenda 21 -toimintaohjelmaa sekä Johannesburgin toimintaohjelmaa. 

Suomen opetusministeriö laati Baltic 21E -ohjelman pohjalta oman Kansallisen kestävän 

kehityksen koulutuksen käynnistämissuunnitelman vuosille 2005-2014 (Opetusministeriö 

2006, Rohweder 2008: 18-22). 

Vuonna 2004 hyväksyttiin Århusin sopimus, joka on yleissopimus siitä, että jokaisella 

kansalaisella on mahdollisuus vaikuttaa ympäristöasioihin. Sopimuksessa sitoudutaan 

edistämään ympäristökasvatusta sekä lisäämään kestävää kehitystä sekä tietoisuutta 

ympäristöasioihin vaikuttavista päätöksistä sekä päätöksentekoon osallistumisen 

mahdollisuuksista (Tasavallan presidentin... 2004).  
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YMPÄRISTÖ 
Ympäristö on keskeinen käsite ympäristökasvatuksesta puhuttaessa. Ympäristökasvatuksen 

näkökulmasta käsite on laaja. Kokkosen (2013: 35) mukaan ympäristö koostuu sekä fyysinen, 

sosiaalinen, ekologinen että inhimillinen ympäristö. Ihminen on ympäristönsä aktiivinen 

toimija, joka on vuorovaikutuksessa sen kaikkien eri osien välillä. Fyysinen todellisuus koostuu 

luonnon- ja rakennetuista ympäristöistä, sosiaalinen taas ihmisistä, yhteisöistä ja instituutioista 

jotka kuuluvat ympäristöömme. Ekologinen ympäristö -käsitteen osa tarkoittaa kaikkia niitä 

tekijöitä ja ilmiöitä, jotka ovat luonnon lakien alaisuudessa. Inhimillisen ympäristön ulottuvuus 

on muita abstraktimpi käsite; se sisältää ympäristön psyykkiset, kulttuuriset sekä 

yhteiskunnalliset elementit. 

Suomela ja Tani (2004: 46-5) jakavat käsitteen lähestymistavat kolmeen ryhmään. 

Ensimmäinen lähestymistapa kuvaa ympäristöä ihmisen ulkopuoliseksi kokonaisuudeksi, jota 

tarkastellaan objektiivisesti etäisyyden päästä. Käsityksen mukaan ihminen ei itse vaikuta 

ympäristöön, vaan ainoastaan kokee ja havainnoi sitä. Tällainen lähestymistapa on tyypillinen 

luonnontieteilijöille. Toinen tapa ympäristön määrittämiselle on käsittää se yksilön omana 

elinpiirinä. Sitä kautta ympäristöä tarkastellaan henkilökohtaisten kokemusten, näkemysten ja 

elämysten kautta. Tällaisen ajattelun mukaan jokaiselle ihmisellä on oma ympäristönsä, joka 

rakentuu ja muokkautuu ajatusten, kokemusten, tunteiden ja toiminnan pohjalta. Tällainen 

lähestymistapa on tyypillinen maantieteen humanisteille, ympäristöpsykologeille sekä 

ympäristöesteetikoille. Kolmas lähestymistapa hahmottaa ympäristön sosiaalisesti tai 

yhteiskunnallisesti tuotetuksi kokonaisuudeksi.  Tällöin käsitteeseen liitetään vahvasti 

ympäristöpolitiikka ja ympäristönsuojelu. Erilaiset ympäristöongelmat ja niiden vaikutus 

ihmisiin ovat keskeisiä aiheita tässä lähestymistavassa.  

KESTÄVÄ KEHITYS 
Kehitys-sanan juuret ovat maailmansodan jälkeisessä ajassa, jolloin sana yleistyi ihmisten 

arkikäytössä. Aluksi sanan merkitys liittyi pelkästään taloudelliseen kehitykseen. Kestävä 

kehitys -käsite sai alkunsa vuonna 1987, kun huoli ympäristön tilasta lisääntyi. 1980-luvulla 

sattui useita ympäristöonnettomuuksia, joiden myötä ihmiset valveutuivat huomaamaan, että 

ympäristöstä pitäisi huolehtia enemmän. IUCN, UNEP ja WWF ottivat sanan käyttöönsä 

ympäristösuojelustrategiassaan vuonna 1980.  

Yleiseen käyttöön ja tietoisuuteen kestävä kehitys -käsite nousi vasta, kun Brundtlandin 

raportti ”Our common future” julkaistiin vuonna 1988. Raportissa kestävä kehitys määritellään 
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kehitykseksi, joka ”tyydyttää nykyisten sukupolvien tarpeet vaarantamatta kuitenkaan tulevien 

sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa” (Yhteinen tulevaisuutemme 1988: 26). 

Lisäksi raportissa mainitaan, että kestävän kehityksen liittyvää arvo- ja asennekasvatusta tulisi 

tukea koulutuksella, julkisella keskustelulla ja osallistuvalla demokratialla. Tuolloin kestävä 

kehitys kulki käsi kädessä ympäristöasioiden kanssa. 

Brundtlandin komissio sai jatkoa vuonna 1992 Rio de Janeirossa, kun YK:n järjestämässä 

ympäristö- ja kehityskonferenssissa julkaistiin Agenda 21, tavoiteohjelma kestävän kehityksen 

toteutukselle. Rion konferenssin myötä kestävästä kehityksestä tuli pysyvästi poliittinen käsite 

ja tavoitteiden toteutumista varten perustettiin YK:n kestävän kehityksen komissio valvontaa 

varten. Agendan luvun 36 mukaan koulutus on ensisijaisen tärkeää kestävän kehityksen 

edistymiselle (Ympäristöministeriö 1992, Palmer 1988: 17-21). 

Vuonna 2002 järjestetyssä YK:n huippukokouksessa Johannesburgissa kestävän kehityksen 

käsite laajeni. Kokouksessa nostettiin ympäristöasioiden sekä taloudellisen toiminnan rinnalle 

myös sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys osaksi kestävän kehityksen käsitettä. Osasyynä 

tähän oli 1990-luvulta lähtien nopeasti kehittynyt informaatiotekniikka, joka mahdollisti 

nopean tiedonkulun maailman laidalta toiselle (Rohweder 2008). Nykyään tiedämme yhä 

enemmän globalisaation myötä lisääntyneestä ihmisten eriarvoisuudesta, sekä nälänhädästä, 

taudeista, köyhyydestä, sodista ja koulutuksen sekä terveydenhuollon puutteesta. 

Johannesburgin kokouksen myötä YK on halunnut yhä enemmän osallistaa valtioita ja kouluja 

mukaan kestävän kehityksen toimintaan. Se julisti vuodet 2005-2014 kestävän kehityksen 

edistämisen vuosikymmeneksi koulutuksessa. YK:n jäsenvaltioiden tuli sisällyttää kestävä 

kehitys osaksi koulujen opetussuunnitelmia siten, että tärkeimmässä roolissa ovat paikalliset 

sosiaaliset, kulttuuriset taloudelliset ja ympäristölliset olot, mutta myös globaalit ulottuvuudet 

tulee ottaa huomioon (Rohweder 2008: 18-22). Johannesburgin kokouksessa laadittu 

määritelmä kestävästä kehityksestä on edelleen voimassa. Kestävä kehitys jaetaan neljään eri 

ulottuvuuteen (kuva 1): 
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Ekologinen kestävyys: 

Ekologisen kestävyyden tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden suojelu, luonnonvarojen 

käyttö kestävästi sekä kaikenlaisen ihmistoiminnan sopeuttaminen luonnon kantokykyyn. 

Sosiaalinen kestävyys: 

Sosiaalisen ulottuvuuden ydinajatus on hyvinvoinnin edellytysten siirtäminen sukupolvelta 

seuraavalle. Sosiaalinen kestävyys painottaa ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Lisäksi 

sosiaaliseen ulottuvuuteen kuuluu ihmisten perusoikeuksien toteutuminen sekä mahdollisuus 

osallistua ja vaikuttaa.  

Kulttuurinen kestävyys: 

Kulttuurinen ulottuvuus nostaa esille erilaisten kulttuurien kehittymisen ja säilyttämisen 

tärkeyden sukupolvelta toiselle. Lisäksi kulttuurisesti kestävään kehitykseen kuuluu jokaisen 

oman henkisen ja eettisen kasvun mahdollisuus. 

Taloudellinen kestävyys: 

Taloudellinen kestävyys puolestaan pitää sisällään talouden tasapainoisen kasvun, joka ei 

perustu velkaantumiseen tai luonnonvarojen liikakäyttöön. Tämä tarkoittaa käytännössä 

ekotehokkuuden lisäämistä ja luonnonvarojen käytön vähentämistä. Kestävä talous on myös 

edellytys sosiaaliselle kestävyydelle.  

 

Kuva 1. Kestävän kehityksen ulottuvuudet. 
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Syyskuussa 2015 YK:n jäsenmaat hyväksyivät kestävän kehityksen toimintaohjelman agenda 

30:n. Ohjelmassa on seitsemäntoista tavoitetta, jotka yhdistävät kaikki neljä kestävän 

kehityksen ulottuvuutta (taloudellisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja ekologisen). Suomi on 

aloittanut vuoden 2016 alussa toimintaohjelman, joka sisältää muun muassa kestävän 

kehityksen yhteiskuntasitoumuksen. Pääministerin vetämä kestävän kehityksen toimikunta 

pitää yllä yhteistyötä eri tahojen välillä, jotta tavoitteet saavutettaisiin. 

KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA 
Uudessa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään termiä kestävä elämäntapa. 

Loukolan (2007: 6-7) mukaan kestävän kehityksen kasvatuksen päämäärä on kestävän 

elämäntavan syntyminen. Kasvatus ja koulutus mahdollistavat sen, että ympäristötietoisuus 

lisääntyy ja lapset ja nuoret omaksuvat kestävän elämäntavan itselleen: 

“Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen visiona on kestävään elämäntapaan 

sitoutuneet kansalaiset, joiden tietoja, taitoja ja motivaatiota kartutetaan kaikkeen 

kasvatukseen ja koulutukseen sisäänrakennetulla kestävän kehityksen kasvatuksella. “ 

Kestävän elämäntavan omaksunut henkilö osaa toimia eettisesti oikein kaikilla kestävän 

kehityksen osa-alueilla (ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävällä 

tavalla). Hän on tulevaisuuden rakentaja, joka osaa arvioida muutostarpeita ja kantaa vastuuta 

ihmisten oikeuksista ja tasa-arvosta. Kestävään elämäntapaan tarvitaan 

ongelmanratkaisutaitoa, tiedonhankintataitoa, sosiaalisia taitoja, kriittisyyttä ja 

innovatiivisuutta sekä kykyä ratkoa ristiriitoja ja selviytyä ongelmatilanteista (Loukola 2007: 

7). 

Finto-palvelun Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia (2005, myöh. KEKO) määrittelee 

kestävän elämäntavan hyvin samalla tavoin. Sen mukaan kestävään elämäntapaan sitoutunut 

henkilö tekee koko elämänsä ajan kestäviä valintoja siten, että hän ottaa valintoja tehdessään 

huomioon taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset seikat. Näin hän noudattaa 

kaikissa askareissaan kestäviä toimintatapoja. 

YMPÄRISTÖKASVATUS JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUS 
Ympäristökasvatus ja kestävän kehityksen kasvatuksen määritelmien suhde on epäselvä. Ei ole 

olemassa mitään yleisesti hyväksyttyä näkemystä näiden kahden termin määritelmistä, vaan 

tutkijasta riippuen niitä käytetään toistensa synonyymeina, sisäkkäisinä tai toisistaan täysin 

erillisinä termeinä. Yksi tapa hahmottaa näiden kahden termin suhde on se, että kestävän 
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kehityksen kasvatus nähdään ikään kuin ympäristökasvatuksen edistyneenä ja 

kehittyneempänä muotona. Tämän käsityksen mukaan kestävän kehityksen kasvatus on ikään 

kuin luonnollinen jatkumo ympäristökasvatukselle (Hesselink ym. 2000, 12-14, Tani ym 

2007). Joka tapauksessa termit eivät ole ristiriidassa keskenään ja molemmilla on hyvin 

samankaltaiset tavoitteet (kuva 2). 

Kuva 2. Ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen suhde. A) Termit ovat 
toistensa synonyymeja. B) Termit ovat osittain samanlaisia. C) Termit ovat täysin erillisiä 
toisistaan. D) Ympäristökasvatus pitää sisällään kestävän kehityksen kasvatuksen. E) 
Ympäristökasvatus on yksi osa kestävän kehityksen kasvatusta. F) Kestävän kehityksen 
kasvatus on jatkumo ympäristökasvatukselle. (Muokattu lähteestä Tani 2007: 201) 

Suomeksi ympäristökasvatus ja kestävän kehityksen kasvatus ovat synonyymeja toisilleen. 

Käsitteiden väliset erot tulevat esille erilaisissa painotuksissa. Kestävän kehityksen kasvatus 

pitää sisällään kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet; ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen 

sekä kulttuurisen ulottuvuuden. Ensimmäinen näistä käsittelee ilmastonmuutosta ja luonnon 

monimuotoisuutta sekä luonnonvaroja ja niiden turvaamista, toinen tasapainoista talouden 

kasvua ympäristöä rasittamatta ja kolmas herättää tietoisuuteen ongelmista väestönkasvussa, 

köyhyydessä, koulutuksessa, nälänhädässä, terveydenhuollossa sekä sukupuolten välisessä 
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tasa-arvossa. Suomessa ympäristökasvatus painottuu eniten näistä ensimmäiseen, 

ekologisuuteen. 

KEKO:n mukaan (2015) termit määritellään yhteisesti kasvatukseksi, ”joka tukee elinikäistä 

oppimisprosessia siten, että yksilöiden ja yhteisöjen arvot, tiedot, taidot ja toimintatavat 

muuttuvat kestävän kehityksen mukaisiksi”. Käytän tässä työssä termejä toistensa 

synonyymeina, mutta painotan ympäristökasvatus-sanaa, sillä myös Polku käyttää enemmän 

tätä termiä. 

 YMPÄRISTÖKASVATUKSEN TAVOITTEET 

Tbilisin ympäristökonferenssissa määriteltiin vuonna 1977 ympäristökasvatuksen 

kansainväliset tavoitteet, jotka ovat yhä ajankohtaisia. Tavoitteet on jaettu viiteen osaan: 

tietoisuuteen, tietoon, asenteisiin, taitoihin ja osallistumiseen (taulukko 1). 

Taulukko 1. Ympäristökasvatuksen tavoitteet. (Muokattu lähteestä Cantell 2004). 

 

Ympäristökasvatuksen tavoitteena mainitaan useissa ympäristökasvatuksellisissa malleissa 

ympäristövastuullisuuden syntyminen. Ympäristökasvatus tarkoittaa kouluopetuksessa sitä 

elinikäistä oppimista, jonka aikana ihmiset oppivat tiedostamaan ja ymmärtämään 

ympäristöään, itseään suhteessa ympäristöön sekä erilaisia ympäristökysymyksiä. Ihmisillä 

herää tällöin halu hoitaa ja suojella ympäristöä. Keskeinen periaate on se, että 

ympäristökasvatus antaa ihmisille tarvittavat tiedot ja taidot demokraattisen yhteiskunnan 

kehitykseen ja johtamiseen (Wolff 2004: 19 Sytnikin ym. 1985 mukaan).  
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PALMERIN PUUMALLI 

Nykyään yksi sovelletuimmista ympäristökasvatusmalleista on niin sanottu Palmerin puu. 

Palmerin mallissa korostuu kolmen eri tason samanaikainen vaikutus. Jotta ympäristökasvatus 

voisi toteutua, on sen tapahduttava samanaikaisesti kaikilla kolmella eri tasolla; oppiminen 

ympäristössä, oppiminen ympäristöstä ja toimiminen ympäristön puolesta (kuva 3.) (Palmer & 

Neal 1994: 28-39, Cantell & Koskinen 2004: 67-69). 

Tämä tarkoittaa sitä, että lapsi saa kokea luonnossa sen, mitä hänelle luokkahuoneen seinien 

sisällä opetetaan. Näiden yhteisvaikutus synnyttää kokemuksia, kun oppilas osaa yhdistää 

lukemansa tai kuulemansa näkemäänsä. Ympäristöasioista oppiminen yhdessä toiminnan 

kanssa herättävät taas nuoressa huolen ympäristöstä. Ympäristön puolesta toimiminen oikealla 

tietopohjalla siis herättää mallin mukaan lapsessa ympäristöherkkyyden. Ympäristössä 

oppiminen ja ympäristön puolesta toimiminen taas yhdessä synnyttävät nuoressa halun toimia 

ympäristövastuullisesti. Kaikkien näiden kolmen eri osa-alueen tulisi synnyttää oppilaassa 

oikeanlaiset tiedot, taidot, asenteet ja käsitteet (Cantell & Koskinen 2004: 69). 

Ympäristöstä oppiminen edesauttaa oppijaa saamaan kokemusten, huolenpidon ja 

ympäristötietoisuuden lisääntymisen myötä empiiristä sekä kriittistä tietoa ympäristöstä. 

Ympäristössä oppiminen puolestaan tarkoittaa niitä kokemuksia ja toimintoja, joita oppija 

havainnoi luonnossa. Ympäristössä oppimiseen liittyy toisin sanoen vahvasti esteettinen puoli. 

Ympäristön puolesta toimiminen sisältää arvokasvatuksellisen pohjan, joka johtaa oppijan 

eettiseen kasvuun huolenpidon, ympäristötietoisuuden lisääntymisen sekä toiminnan avulla 

(Palmer 1998: 267-279). 

Mallissa puun juuret toimivat kiinnityskohtana merkittäville kokemuksille. Toisin sanoen 

ympäristökasvatus pohjautuu mallin mukaan siihen, että merkittävät elämänkokemukset 

kussakin elämänvaiheessa, oppijan kehitysvaihe sekä aiemman tiedon taso huomioidaan 

toiminnassa. Palmerin mukaan lapsen tai nuoren osallistuminen yhteisölliseen 

ympäristökasvatukseen sekä hänen elämäntaitonsa ovat huomionarvoisia asioita (kuva 3). 
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Kuva 3. Palmerin puumalli. (Muokattu lähteestä Palmer 1998).  

JEROSEN JA KAIKKOSEN TALOMALLI 

Eila Jeronen ja Marjatta Kaikkonen (2001) ovat luoneet ympäristökasvatuksen kokonaismallin. 

Mallia pidetään yhtenä ympäristökasvatuksen kattavimmista malleista, sillä se ottaa huomioon 

lapsen ikätason. Talon perusta on rakennettu ympäristöherkkyydelle. Jerosen ja Kaikkosen 

mukaan ympäristöherkkyyden syntyminen on ympäristökasvatuksen keskeinen tavoite ja 

välttämättömyys ympäristövastuullisuuden syntymiselle. Sen takia ympäristöherkkyys luo 

pohjan koko mallille. 

Malli on jaettu neljään eri ulottuvuuteen: 

1.  Tavoitteet: Tavoitteet muuttuvat kasvatettavan iän myötä. Ensimmäinen tavoite on 

ympäristöherkkyyden syntyminen lapsuudessa. Nuoruudessa ja aikuisuudessa 
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tavoitteet painottuvat ympäristötietoisuuden lisääntymisen, toimintakyvyn sekä 

vastuullisen käyttäytymisen ympärille. 

2.  Ympäristö: Malli sisältää kaikki eri ympäristön ulottuvuudet, joiden kaikkien kuuluu 

sisältyä ympäristökasvatukselliseen toimintaan. Mallissa mainittavat ympäristön 

ulottuvuudet ovat esteettinen, sosiaalinen, rakennettu ja eettinen ympäristö sekä 

luontoympäristö. Näistä viimeinen on keskiössä, mutta kaikki muutkin on otettava 

huomioon. 

3.  Menetelmät: Mallin mukaan ympäristökasvatuksen menetelmät vaihtelevat niin ikään 

ikätason mukaan. Ensin käytetään herkkyyskasvatusta, jotta ympäristöherkkyys 

syntyisi lapsessa. Tiedekasvatus taas on tärkeää nuoruudessa, jotta tietojen 

syventymisen myötä myös vastuullinen toiminta olisi mahdollista. Aikuisiässä 

painotetaan taide- ja arvokasvatusta, jotta ihminen kokisi ympäristökasvatukselliset 

arvot omikseen ja synnyttäisi ympäristövastuullisen toiminnan. 

4.  Arviointi: Talomalli painottaa erilaisten arviointitapojen merkitystä. Arvioinnin tulee 

sisältää niin vanhempien ja opettajien arviointia kuin itse- ja vertaisarviointia. 

Nämä neljä ulottuvuutta tekevät talosta kokonaisen. Tavoitteet ovat talon päätyseinällä, 

ympäristö sivuseinällä, menetelmät muodostavat talolle katon ja arviointi katon päätykolmion. 

Malli rakentuu kokonaiseksi kolmiulotteiseksi taloksi, kun kaikki sen neljä eri sivua on 

ikävuosien myötä rakentunut (kuva 4). 
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Kuva 4. Jerosen ja Kaikkosen talomalli. (Muokattu lähteestä Jeronen ja Kaikkonen 2001) 

YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS 
Ihminen voi olla erittäin kiinnostunut ympäristöasioista ja periaatteessa kiinnostunut 

toimimaan ympäristön puolesta. Tällöin hän on ajattelun ja moraalin tasolla 

ympäristövastuullinen.  Ajatukset eivät kuitenkaan näy aina tekoina. Ympäristövastuullisuus 

tarkoittaa kuitenkin sitä, että henkilö ymmärtää ympäristön suojelun tärkeyden ja myös toimii 

sen mukaisesti. Koskisen (1999) mukaan ihminen on ympäristövastuullinen, kun seuraavat 

viisi kohtaa täyttyvät: 

1)   Henkilö kokee itsensä osaksi sekä luontoa että yhteiskuntaa. 

2) Hän on tietoinen omista ympäristöarvoistaan siinä määrin, että kykenee itse 

määrittämään ne. 

3) Hän ymmärtää luonnon toiminnan ja miten hänen toimintatapansa vaikuttavat 

ympäristöön 

4)  Hänellä on riittävät tiedot ja taidot ympäristön puolesta toimimiseen. 
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5) Henkilö osaa toimia yksilönä ja yhteisön jäsenenä ympäristöongelmien ratkaisemiseksi 

ja vähentämiseksi. 

HUNGERFORDIN JA VOLKIN YMPÄRISTÖVASTUULLISUUDEN MALLI 

Hungerford ja Volk (1999) ovat tutkimustensa pohjalta luoneet mallin, jossa on koottuna 

ympäristövastuulliseen käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Mallissa on jaoteltu erikseen 

lähtötason muuttujat, henkilökohtaisen merkityksen muuttujat sekä voimaantumisen muuttujat. 

Nämä kolme tasoa on vielä jaettu merkityksellisempiin ylätason ja vähemmän merkitseviin 

alatason muuttujiin. 

Lähtötasolla tärkein asia on ylätason muuttuja ympäristöherkkyys. Tämä tarkoittaa empaattista 

suhtautumista omaan ympäristöön. Henkilö kokee oman ympäristön merkitykselliseksi ja sen 

suojelemisen tärkeäksi. Ympäristöherkkyyden syntyyn vaikuttavat omat, tunnepitoiset 

luontokokemukset sekä itsensä kokeminen osaksi luontoa. Alatason muuttujia ovat puolestaan 

tarvittavat tiedot ekologiasta, sekä kriittiset asenteet saasteita, teknologiaa ja taloutta kohtaan.  

Ekologisilla tiedoilla tarkoitetaan muun muassa ymmärrystä ravinteiden kierrosta, 

populaatiodynamiikasta sekä esimerkiksi suksessiosta. Ekologiset tiedot eivät itsessään 

synnytä ympäristövastuullisuutta, mutta ne ovat tärkeitä tukipilareita, jotta henkilö voisi olla 

vastuullinen. Ilman tietoja ekologiasta ei henkilö pysty välttämättä toimimaan oikein 

ympäristön puolesta. Oikeanlaiset asenteet eivät itsessään synnytä toimintaa ympäristön 

puolesta, mutta ovat tärkeä viitekehys toiminnalle. Ilman asenteita saasteista, teknologiasta ja 

taloudesta ei henkilö kykene myöskään kykene toimimaan ympäristövastuullisesti näissä 

asioissa (Hungerford ja Volk 1990: 259-261). 

Lähtötason muuttujat ovat mallissa avainasemassa. Jos henkilössä syntyy ympäristöherkkyys, 

hyvin todennäköisesti henkilöstä tulee myös ympäristövastuullinen. Henkilökohtaisen 

merkityksen muuttujat tekevät nimensä mukaisesti ympäristöasioista henkilökohtaisesti 

merkittäviä. Ympäristövastuullisuuden kehittymisen kannalta on tärkeää, että henkilö kokee 

ympäristöasiat omikseen. Alkuperäisessä, englanninkielisessä mallissa, puhutaan ”ownership 

variables”, eli muuttujista, jotka henkilö omistaa. Ympäristöasiat täytyy kokea 

henkilökohtaisiksi, juuri minuun vaikuttaviksi asioiksi, jotta niiden merkitys todella korostuu 

ja halu toimia ympäristövastuullisesti syntyy. 

Henkilökohtaisen kehityksen muuttujia ovat ylätasolla syvällinen tieto ympäristöasioista sekä 

henkilökohtaisen sijoitus ympäristöasioihin. Syvällisellä tiedolla tarkoitetaan syy-seuraus-

suhteiden ymmärtämistä luonnon, ekologian ja ihmistoiminnan välillä. Henkilökohtainen 
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sijoitus ympäristöasioihin on tämän kategorian tärkein muuttuja. Se tarkoittaa pitkälti samaa 

kuin henkilökohtaisen merkityksen muuttujat itsessään. Jos ihminen panostaa esimerkiksi 

kierrätykseen, tulee siitä hänelle merkityksellinen ja tärkeä asia jo sen takia, että hän on 

käyttänyt siihen paljon omia resurssejaan. Alatason muuttujia tässä kategoriassa ovat tieto 

oman toimintansa seurauksista sekä henkilökohtainen sitoutuminen ympäristöasioiden 

ratkaisemiseen. 

Voimaantumisen muuttujat kuvaavat niitä tietoja, taitoja ja toimintoja, jotka syntyvät siitä, kun 

henkilö kokee oman mahdollisuutensa vaikuttaa ympäristöasioihin ja luonnon kiertokulkuun. 

Hän ymmärtää, että voi muuttaa asioita ja ratkaista ympäristöongelmia. Ylätason muuttujia 

ovat tiedot ja taidot ympäristön puolesta toimimiseen, oletus siitä, että henkilö saa tuen ja 

vahvistuksen omalle toiminnalleen. Toisin sanoen hän kokee toimivansa oikein omassa 

yhteisössään. Kolmantena muuttujana on yksinkertaisesti halu toimia omaksuttujen tietojen ja 

taitojen pohjalta. Alatason muuttuja voimaantumiselle on syvällinen tieto ympäristöasioista 

(kuva 5). 

Kaikki nämä muuttujat yhdessä synnyttävät ihmisessä oikeanlaisen ympäristövastuullisuuden, 

joka taas synnyttää halun oikeanlaiseen kansalaiskäyttäytymiseen. Kaikkien mallin kohtien 

tulee täyttyä, jotta henkilö haluaisi ja osaisi toimia ympäristön puolesta. Pohjan koko mallille 

luo ympäristöherkkyys, jonka päälle rakentuvat kaikki muut ominaisuudet ja tavoitteet 

(Hungerford & Volk 1990: 260-262) (kuva 5). 
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Kuva 5. Hungerfordin ja Volkin ympäristövastuullisuuden malli. (Muokattu lähteestä 
Hungerford & Volk 1990). 

EKOSOSIAALINEN SIVISTYS 
POPS2016 määrittelee ekososiaalisen sivistyksen tärkeimmän tavoitteen näin: 

“Ekososiaalisen sivistyksen johtoajatuksena on luoda elämäntapaa ja kulttuuria, joka vaalii 

ihmisarvon loukkaamattomuutta, ekosysteemien monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä sekä 

samalla rakentaa osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle käytölle perustuvalle 

kiertotaloudelle. Ekososiaalinen sivistys merkitsee ymmärrystä erityisesti ilmastonmuutoksen 

vakavuudesta sekä pyrkimystä toimia kestävästi.” 

Toisin sanoen ekososiaalinen sivistys pitää sisällään ympäristöherkkyyden, 

ympäristövastuullisuuden ja toisaalta myös ymmärryksen ihmisarvoista ja niiden 

loukkaamattomuudesta. Salosen (2014) mukaan ekososiaalinen sivistys on inhimillisen 

kasvamisen myötä kehittynyttä ymmärrystä ihmisen oikeuksista ja velvollisuuksista suhteessa 

muuhun yhteisöön ja ympäristöön. Ihminen ymmärtää oman vastuullisuuteensa suhteessa 
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muihin ihmisiin ja luontoon ja toimii sen mukaisesti. Ekososiaalisesti sivistynyt ihminen on 

myös empaattinen ja hänellä on halu edistää osallisuutta. 

Myös KEKO (2015) määrittelee ekososiaalisen sivistyksen samalla tavalla. Sen mukaan 

ekososiaalisesti sivistynyt ihminen osaa ottaa ekologiset ja sosiaaliset kysymykset huomioon 

jokapäiväisessä elämässä, siten että kestävän tulevaisuuden rakentaminen mahdollistuu. 

Ekososiaalisen sivistyksen osa-alueita ovat kriittinen suhtautuminen asioihin, taito ajatella sekä 

empaattisuus. 

YMPÄRISTÖHERKKYYS 
Ympäristöherkkyys tarkoittaa ihmisen suhdetta ympäristöönsä. Suhde syntyy henkilön 

kokemien aistihavaintojen ja kokemusten pohjalta. Monissa ympäristökasvatuksen malleissa 

korostetaan ympäristöherkkyyden syntymisen merkitystä. Monissa ympäristökasvatuksen 

malleissa korostetaan ympäristöherkkyyden syntymisen merkitystä ympäristövastuullisuuden 

muodostumiselle (Hungerford & Volk 1990, Jeronen & Kaikkonen 2001, Wahlström 1997). 

Lapsuus ja nuoruus sekä niiden mukanaan tuomat luontokokemukset ovat avainasemassa 

ympäristöherkkyyden syntymiselle. Erityisesti lasten ympäristökasvatuksessa tulisi panostaa 

asioihin, jotka vahvistavat ympäristöherkkyyttä. Nuoruudessa tavoitteiden tulisi painottua 

enemmän tiedon sekä ympäristötietoisuuden lisääntymiseen, toimintakyvyn kasvuun sekä 

vastuullisuuteen. 
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YMPÄRISTÖKASVATUS JA PERUSOPETUKSEN 

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2016 

Ympäristökasvatus on osa suomalaista kouluopetusta, opettajankoulutusta sekä yliopisto-

opetusta. Kansallinen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (POPS2016) astuu 

voimaan yläkoulujen osalta porrastetusti vuosina 2017-2019. Opetussuunnitelmassa on 

mainittu useaan otteeseen eri aineiden kohdalla kestävä kehitys ja ympäristökasvatus. Lisäksi 

se on uudessa opetussuunnitelmassa näkyvästi esille oppiainerajat ylittävässä opetuksessa. 

Laaja-alaisen osaamisen ja uuden POPS2016 tavoitteiksi on asetettu tiedot, taidot, arvot, 

asenteet ja tahto. Kaiken keskiössä on ihmisenä ja kansalaisena kehittyminen. Tämän 

päätavoitteen ympärille ja saavuttamiseksi on rakennettu kuusi muuta, konkreettisempaa 

tavoitetta. Kaikkiin kuuteen tavoitteeseen pystytään liittämään ympäristökasvatus ja sen 

tavoitteet. 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa tunnistetaan kestävän elämäntavan välttämättömyys. Se 

on nimetty yhdeksi kantavaksi teemaksi perusopetuksen arvoperustassa. POPS2016 painottaa 

ihmisoikeuksien loukkaamattomuuden, tasa-arvon, laajan yhdenvertaisuusperiaatteen ja 

aktiivisen kansalaisuuden merkitystä kouluopetuksessa. Tältä osin opetussuunnitelman 

perusteet nivoutuu hyvin yhteen kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa (POPS2016: 16). 

Opetussuunnitelman perusteissa myös painotetaan ekososiaalisen sivistyksen ja kestävän 

kehityksen merkitystä kasvatustyössä. Ihminen ei ole erillinen osa luontoa, vaan kuuluu siihen 

kiinteänä osana ja on täysin riippuvainen siitä. Tämän ymmärtäminen ja opettaminen on 

tärkeää, jotta lapsista ja nuorista kasvaisi ympäristötietoisia kansalaisia, jotka noudattaisivat 

kestävän elämäntavan periaatteita. Kestävän kehityksen kasvatuksessa tulee ottaa huomioon 

kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet (POPS 2016: 16). 

Teknologian käyttö ja hyödyntäminen kestävällä tavalla on tärkeä tavoite tulevaisuudelle.  

Oppilaita halutaan opettaa huomaamaan ristiriita kestävän elämäntavan ja kulutuksen ja sekä 

tehotuotannon välillä. Opetussuunnitelman tavoitteena on herättää lapsissa ympäristöherkkyys 

ja -tietoisuus, että he omilla kulutustottumuksillaan ja toimintatavoillaan voisivat rakentaa 

yhdessä kestävää tulevaisuutta: 

“Ihminen kehittää ja käyttää teknologiaa sekä tekee teknologiaa koskevia päätöksiä arvojensa 

pohjalta. Hänellä on vastuu teknologian ohjaamisesta suuntaan, joka varmistaa ihmisen ja 
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luonnon tulevaisuuden. Perusopetuksessa pohditaan kulutus- ja tuotantotavoissa ilmeneviä 

ristiriitoja suhteessa kestävään tulevaisuuteen sekä etsitään ja toteutetaan yhteistoimin ja 

pitkäjänteisesti elämäntapaamme korjaavia ratkaisuja“ (POPS2016: 16). 

Perusopetuksen yhdeksi tärkeäksi tehtäväksi mainitaan se, että oppilas oppii itse ottamaan 

vastuuta tulevaisuuteen vaikuttavista asioista sekä pohtimaan kriittisesti mahdollisia tarpeita 

muutokselle. Opetussuunnitelman perusteissa mainitaan, että ”perusopetuksessa opitaan 

kohtaamaan muutostarpeita avoimesti, arvioimaan niitä kriittisesti ja ottamaan vastuuta 

tulevaisuutta rakentavista valinnoista”. Lisäksi globaalikasvatus luo edellytykset ”kestävälle 

kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden tavoitteiden suuntaisesti” (POPS2016: 18). 

Laaja-alainen osaaminen on yksi opetussuunnitelman perusteiden tavoitteista. Valtioneuvoston 

asetuksen mukaan oppiainerajat ylittävää ja yhdistävää oppimista tulee tavoitella ja lisätä. 

Tarve tälle nousee ympäröivän maailman muutoksesta. POPS2016 (s. 17) määrittelee laaja-

alaisen osaamisen seuraavasti: “Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, 

arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä 

käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla. Siihen, miten oppilaat käyttävät 

tietojaan ja taitojaan, vaikuttavat oppilaiden omaksumat arvot ja asenteet sekä tahto toimia.“ 

Oppiainerajat ylittävä opetus koostuu useiden eri oppiaineiden kokonaisuudesta, jossa “kukin 

oppiaine rakentaa osaamista oman tiedon- ja taidonalansa sisältöjä ja menetelmiä 

hyödyntäen”. Laaja-alainen osaaminen jaotellaan opetussuunnitelman perusteissa seitsemään 

osaamiskokonaisuuteen, joista jokainen sopii täysin tai osittain kestävän kehityksen ja 

ympäristökasvatuksen tavoitteisiin. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ovat: 

1.Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

4. Monilukutaito 

5. Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen 

6. Työelämätaidot ja yrittäjyys 

7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 
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PÄÄKAUPUNKISEUDUN KIERRÄTYSKESKUKSEN 

YMPÄRISTÖKOULU POLKU 

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus on vuonna 1990 perustettu voittoa tavoittelematon 

yleishyödyllinen yritys, jonka tavoitteena on: 

1. Vähentää luonnonvarojen kulutusta, 

2. kasvattaa ympäristötietoisuutta sekä 

3. lisätä osallisuuden ja työnteon mahdollisuuksia. 

Kierrätyskeskuksen toiminta on moninaista. Yksi toiminnan muodoista on 

ympäristökasvatuksellinen opetus ja toiminta kouluille ja päiväkodeilla. Tämän toteuttaa 

Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polku. 

Ympäristökoulu Polku toimii aktiivisesti yhteistyössä Pääkaupunkiseudun koulujen ja 

päiväkotien kanssa. Yhteistyötä tehdään vuosittain laajasti, Polun asiakasmäärät on vuosittain 

noin 30 000. Vuonna 2015 se järjesti yhteensä 1703 tuntia opetusta lapsille ja kasvattajille. 

Polun tarjonta on hyvin monipuolista ja sen opetustuokiot pitävät sisällään kierrätystä, 

elinkaarta, kohtuullisuutta sekä viemärietikettiä ja veden oikeaa käyttöä. HSY on koulutuksen 

suurin tilaaja, lisäksi Kierrätyskeskuksen omasta toiminnasta syntyviä tuloja ohjataan tähän 

työhön. Palvelut ovat osittain ilmaisia Helsingin, Espoon, Vantaan, Kirkkonummen sekä 

Kauniaisten alueen kouluille ja päiväkodeille. Myös muualle Suomeen on mahdollista saada 

apua opetukseen, mutta tämä toiminta on maksullista, sillä HSY:n kaltaista toimijaa ei muualla 

Suomessa ole. 

Polku tarjoaa opetusta ja materiaaleja kaikille luokka-asteille sekä päiväkotiin ja 

ammattikouluun. Tässä nostan esille kuitenkin tämän työn kannalta mielenkiintoisen kohteen, 

yläkoulut. Yläkouluille on monenlaista tarjontaa. Tarjolla olevia opetustuokiota ovat jätteiden 

lajittelupeli, roolipeli kulutusvalinnoista, ruuan ympäristövaikutukset, varjoteatteripaja 

kuluttamisesta, toiminnallinen oppitunti jäteongelmien ratkaisuista, matokompostorin 

perustaminen, aamunavaus t-paidan elinkaaresta sekä oppilaiden ympäristöryhmälle 

suunnattuja tunteja. 

Polku on aiemmin toteuttanut myös vierailumahdollisuuksia HSY:n Ämmänsuon 

jätteenlajittelukeskukseen sekä Sortti-asemalle. Lisäksi Polun koulutustiloissa Kalasatamassa 

voi tutustua Kadotetut varat -näyttelyyn. Kouluilla on myös mahdollisuus tutustua pelillisen 
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seikkailun muodossa kestäviin kulutusvalintoihin Kierrätyskeskuksen kaupoissa 

(http://www.kierratyskeskus.fi/materiaaliagentit).  

Vierailujen ja opetuksen lisäksi Polulla on kasvattajille ja oppilaille runsaasti erilaisia 

ympäristökasvatuksellisia materiaaleja. Yläkoululaisten materiaalit sisältävät muun muassa 

Onnea ostamatta -ohjelmasarjan, joka löytyy kokonaisuudessaan YouTube -verkkosivulta. 

Lisäksi tarjolla on erilaisia oppaita ja muita apumateriaaleja oppituntien järjestämiseen sekä 

opettajille tueksi. Polku toteuttaa myös HSY:n kummikouluohjelmaa, jossa kouluille tarjotaan 

materiaaleja, opettajille koulutusta ja oppilaille opetusta. Kummikoulut valitaan aina keväällä 

ja mukaan otetaan joka vuosi kymmenen koulua. Tällä hetkellä ylä- ja yhtenäiskouluille tarjolla 

olevan kummikouluohjelman teemana on kestävä kulutus. HSY:llä on kehitteillä lisäksi 

vesiaiheinen kummikouluohjelma, joka tulee hakuun keväällä 2018 

(https://www.hsy.fi/fi/opettajalle/kummikoulut/Sivut/default.aspx). 
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AINEISTO JA MENETELMÄT 

AINEISTO 
Aineisto on kerätty webropolin kautta tehdyllä internetkyselyllä. Kierrätyskeskus on 

webropolin asiakas, joten tämä työkalu oli helppo valinta tähän tutkimukseen. Vastaajat ovat 

eri kouluista ympäri Suomea. Jaoin kyselyä sähköpostin ja erilaisten opettajien Facebook-

ryhmien (Alakoulun aarreaitta, Ulos oppimaan!, Ympäristökoulu Polku) välityksellä. Koulut, 

johon kyselyä lähetin valitsin sattumanvaraisesti. Lisäksi lähetin kyselyn opettajille, jotka 

olivat jo aiemmin olleet yhteistyössä Polun kanssa. Lähetin sähköposteja kolme kertaa viikon 

välein, eli kysely oli auki yhteensä kolme viikkoa. Samalla kun lähetin muistutusviestejä, 

nostin myös Facebook-sivujen ilmoituksia. Sähköposteja lähetin koulujen rehtoreille, ja pyysin 

heitä välittämään viestiä edelleen oman koulunsa opettajille. Lisäksi sähköpostia jaettiin 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen (LYKE) liiton sähköpostilistalle sekä Oulussa biologian 

ja maantieteen opettajien sähköpostilistalle. 

Kannustimeksi vastaamiseen sain Ympäristökoulu Polun puolesta arvottavaksi lahjakortteja 

Kierrätyskeskuksen verkkokauppaan. Ensimmäisellä viikolla vastauksia tuli kuusi, vaikka 

kysely oli avattu yli 350 kertaa. Toisella viikolla vastauksia tuli saman verran lisää ja kysely 

oli avattu vastausta jättämättä noin 600 kertaa. Kolmannella viikolla tarjosimme kaikille 

kyselyyn vastanneille elokuvaliput. Kolmannen viikon lopussa vastauksia kertyi kaikkiaan 58 

ja linkkiä oli avattu vastausta jättämättä hieman yli 700 kertaa. 

Kysely on saavuttanut opettajia linkin avauskerrat huomioon ottaen suhteellisen hyvin. 

Todellista saavutettavuutta voi kuitenkin vain arvailla, sillä on mahdotonta tietää, kuinka moni 

rehtori on lähettänyt viestiä edelleen tai kuinka moni opettaja on noteerannut viestin Facebook-

ryhmien seinillä. Facebook-ryhmien kautta kysely oli mahdollista jakaa kaikkialle Suomeen 

helposti. Toisaalta opettajien ryhmissä erilaisia kyselyitä on paljon, ja siksi ne saattavat mennä 

opettajilta helposti ohi. Useiden tuhansien jäsenten ryhmissä ilmoituksia tulee myös niin 

tiuhaan tahtiin, että kysely helposti hukkuu muiden seinällä julkaistujen ilmoitusten sekaan. 

Ryhmien kautta myös vastaajat voivat kategorisoitua. Ulos oppimaan! -Facebook-ryhmä 

esimerkiksi koostuu aktiivisista opettajista, jotka haluavat edistää opetusta luokkahuoneen 

ulkopuolella.  

Vastauksia tuli ympäri Suomen (taulukko 2). Eniten niitä tuli selvästi pääkaupunkiseudulta, 

seuraavaksi Pohjois-Pohjanmaalta ja Kymenlaaksosta. Pääkaupunkiseudun suuri osuus 
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vastaajista selittyy sillä, että Polun aikaisemmat asiakkaat, joille myös lähetin kyselyä, olivat 

kahta lukuun ottamatta pääkaupunkiseudulta. Puolet Uudenmaan 26:sta vastaajasta olikin 

Polun aikaisempia asiakkaista. Lisäksi pääkaupunkiseudulla asuvia opettajilla oli mahdollisesti 

enemmän mielenkiintoa vastata kyselyyn, koska Polku on heille paikallinen yritys ja palvelut 

ovat heille pääosin maksuttomia. Pohjois-Pohjanmaan iso vastaajamäärä selittyy osittain sillä, 

että sain Oulun Yliopiston kautta yhteystiedot Oulun alueen maantiedon ja biologian opettajien 

koordinaattoriopettajalle, joka jakoi kyselyä heidän sähköpostilistalleen. Lisäksi se, että 

tutkimus on Oulun Yliopistosta, on voinut vaikuttaa paikallisten opettajien intoon vastata 

kyselyyn. Kymenlaaksolaisten aktiivisuuteen on puolestaan vaikuttanut varmasti 

opettajatuttuni, joka on jakanut kyselyä alueella kollegoilleen. 

Taulukko 2. Kyselyyn vastanneet maakunnittain. 

Maakunta  N Prosentti 

Etelä-Karjala 1 2% 

Keski-Suomi 4 7% 

Kymenlaakso 10 17% 

Lappi 1 2% 

Pirkanmaa 4 7% 

Pohjois-Pohjanmaa 11 19% 

Uusimaa 26 45% 

Varsinais-Suomi 1 2% 

 

Maantieteen ja biologian aineenopettajat vastasivat kyselyyn kaikista aktiivisimmin (42%). 

Tämä selittyy osaltaan sillä, että ympäristökasvatus on perinteisesti liitetty osana näihin 

oppiaineisiin. Lisäksi kyselyä jaettiin Oulun maantieteen ja biologian aineenopettajien 

sähköpostilistalle. Vastaajissa on kuitenkin laajasti eri oppiaineiden opettajia. Valmiiden 

vastausvaihtoehtojen lisäksi kyselyyn vastasi myös kolme tietotekniikan opettajaa, kaksi 
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luokanopettajaa, erityisluokanopettaja, maahanmuuttajien ryhmätoiminnan, mediakasvatuksen 

ja kansainvälisyyskasvatuksen opettajat sekä ympäristöraadin vetäjä (taulukko 3). 

Taulukko 3. Vastaajien opetettavat aineet. 

Opetettavat aineet  N Prosentti 

Äidinkieli ja kirjallisuus 11 19% 

Kielet 6 10% 

Matematiikka 21 36% 

Biologia, maantieto 24 41% 

Fysiikka, kemia 18 31% 

Uskonto/elämänkatsomustieto 10 17% 

Historia, yhteiskuntaoppi 6 10,34% 

Musiikki 7 12,07% 

Kuvataide 8 13,79% 

Kotitalous 6 10% 

Käsityö, tekninen työ ja tekstiilityö 7 12% 

Liikunta 5 8% 

Terveystieto 13 22% 

Muu, mikä? 11 19% 
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KVANTITATIIVISET JA KVALITATIIVISET MENETELMÄT  
Raunion (1999: 207) mukaan kvantitatiivinen tutkimus rakentuu systemaattisen 

havaintoaineiston keräämiselle ja analysoimiselle. Havaintojen taustalla on aina jokin 

tieteellinen teoria, jota vasten tutkimusta peilataan. Teoreettisen viitekehyksen valintaan 

vaikuttaa aina tutkijan henkilökohtainen näkemys tutkittavasta asiasta. Tällöin tutkimus ei 

koskaan ole täysin objektiivinen. Määrällinen tutkimus koostuu usein pienestä 

muuttujajoukosta, joita analysoidaan suuressa tapausjoukossa. Kvantitatiivisen tutkimuksen 

tarkoitus on löytää yleistettäviä selityksiä. Teoriasta johdetaan olettamuksia, joita testataan 

(Melin 2005: 56). 

Kvantitatiivinen tutkimus etenee siten, että ensin aineisto kerätään ja kootaan, sitten se 

muokataan numeeriseen muotoon tilastollista analyysia varten. Tämän jälkeen tehdään 

varsinainen analyysi ja siitä seuraavat johtopäätökset ja tulkinnat. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa ei ole olemassa mitään yhteistä tapaa edetä, vaan tapauskohtaisesti kehitetään 

lähestymistapa. Eri tutkimusvaiheita ei varsinaisesti ole, vaan aineiston keruu, käsittely ja 

tulkinta tapahtuvat päällekkäin (Räsänen 2005: 92-93). 

Töttö (2000: 27) kirjoittaa, että laadullisessa analyysissa on aina kyse merkityksestä ja itse 

tutkimus kohdistuu tällöin merkitykselliseen toimintaan. Laadullinen tutkimus on luonteeltaan 

absoluuttista, poikkeuksia ei sallita niin kuin määrällisessä tutkimuksessa. Määrällinen 

tutkimus painottuu usein keskimääräisyyksiin, jolloin mahdolliset poikkeukset sallitaan. 

Tämän taustalla on tutkimus tutkimusyksiköiden välisistä eroista eri muuttujien suhteen (Töttö 

2000: 31-32). 

Kvantitatiivinen tutkimus yksinkertaistaa tutkittavan asian numeeriseen muotoon. 

Kvalitatiivinen tutkimus taas käyttää yksinkertaistamisessa verbaalista muotoa (Räsänen 2005: 

89). Kyselylomakkeessa on paljon juuri kvantitatiiviseen tutkimuskenttään soveltuvia 

kysymysasetteluja, kun vastausvaihtoehdot ovat numeerisia. Määrällisessä tutkimuksessa 

analyysimenetelmät ovat standardoituja, joten niitä on helppo soveltaa erilaisissa 

tutkimuksissa. Kuten yleensäkin sosiologisessa tutkimuksessa, myös tässä työssä käytän 

yleisiä muuttujafrekvenssejä aineiston esittelyyn ja tulkintaan. (Räsänen 2005:93) 
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KYSELYLOMAKETUTKIMUS 
Internet-kyselyiden hyviksi puoliksi voidaan lukea se, ettei se ole sidottu paikkaan tai aikaan. 

Voin lähettää kyselyn mihin päin Suomea tahansa ja opettajat voivat vastata siihen heille 

parhaiten sopivaan aikaan. Internetissä täytettävä kysely on myös taloudellinen, se ei vaadi 

suuria resursseja toteutuakseen. Tutkijalle sähköinen vastaus on helppo käsitellä ja 

inhimillisiltä lyöntivirheiltä vältytään, kun aineisto ja on valmiiksi sähköisessä muodossa. 

Lisäksi näiden kyselyiden etuna on se, että se mahdollistaa jokaiseen kysymykseen 

vastaamiseen: Vastaaja ei pääse eteenpäin ennen kuin on vastannut jotain tai valinnut jonkun 

vaihtoehdon (Valli 2010: 113). 

Kyselylomaketutkimuksissa itse kysymykset vaikuttavat paljon koko tutkimuksen 

onnistumiseen. Onnistuneet ja oikein muotoillut kysymykset takaavat usein sen, että kysely 

onnistuu. Kysymysten vääränlainen asettelu puolestaan usein vääristää tuloksia. Kysymysten 

täytyy olla yksiselitteisiä, jotta eri vastaajat eivät ymmärrä niitä eri tavoin. Ne eivät saa olla 

johdattelevia, vaan mahdollisimman neutraaleja. Kyselylomake ei voi olla myös liian pitkä, 

ettei vastaajan mielenkiinto lopu kesken kyselyn (Hoinville & Jowell 1982: 28, Valli 2010: 

103-104). 

Kyselyssä käytin ohjenuorana sitä, että kyselyn täytyy olla sellainen, että jokaiseen 

kysymykseen jaksaa keskittyä. Kysely koostuu 13 varsinaisesta kysymyksestä sekä lisäksi 

kuudesta taustatietokysymyksestä. Kyseessä on puolistrukturoitu kysely, eli se koostuu sekä 

monivalintakysymyksistä että avoimista kysymyksistä (Hirsijärvi ym. 2013: 134). Kysely on 

jaoteltu kuuteen osaan, joita ovat sisältö, menetelmät, palvelut, materiaalit, laajempi yhteistyö 

ja taustatiedot. Kysymykset on laadittu niin, että niihin olisi mahdollisimman helppo vastata ja 

jokainen ymmärtäisi ne samalla tavalla. Polun henkilökunta testasi kyselyä ja lisäksi lähetin 

kyselyä ystävilleni. Kokeiluvastausten ja saadun palautteen avulla kyselyä muokattiin niin, että 

se olisi mahdollisimman yksiselitteinen, yksinkertainen ja selkeä. Kyselyssä on paljon valmiita 

vastausvaihtoehtoja, joista vastaajat voivat valita itselleen sopivimmat. Olen myös lisännyt 

kyselyyn avoimia kysymyksiä täydentämään muita kyselyn kohtia (Liite I). 

Lähes aina kyselyihin lisätään taustakysymyksiä esimerkiksi vastaajien iästä ja sukupuolesta. 

Näiden avulla voidaan tutkia vastaajajoukon demografiaa ja vaikka vastausten suhdetta 

sukupuolijakaumaan.  Tässä tutkimuksessa taustakysymykset on sijoitettu kyselyn loppuun. 

Ajattelimme tämän olevan paras vaihtoehto saada mahdollisimman luotettavaa aineistoa. 
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Vallin (2010: 104-105) mukaan vastaajien motivaatio usein hiipuu lomakkeen edetessä ja aistit 

eivät ole enää terävimmillään. Taustakysymykset eivät vaadi suuria älyllisiä ponnisteluja ja 

siksi niihin on helppo vastata, vaikka keskittyminen ei olisikaan enää huipussaan. Kysely 

luotettavuus paranee, kun tärkeimpiin kysymyksiin vastataan silloin, kun motivaatiota on 

eniten (Hoinville & Jowell 1982: 29). 

Kyselyn ensimmäisessä osassa on tärkeää, että vastaajalla syntyy luottamus kyselyn laatijaan. 

Tämä tarkoittaa sitä, että vastaajan täytyy kokea kysely mielekkääksi ja tärkeäksi itselleen 

(Valli 2010: 105). Aloitin lomakkeen kertomalla lyhyesti Ympäristökoulu Polusta ja 

millaisesta opetusavusta opettajat hyötyisivät eniten. Halusin kyselyssä korostaa hyöty -sanaa, 

jotta opettajat kokisivat, että kysely on tärkeä ja he itse voivat saada apua opetustyöhönsä. Näin 

asia tulee heille henkilökohtaiseksi ja motivaatio on korkeampi. 

Käytän kyselyssä Likertin asteikkoa monivalintakysymyksissä. Rensis Likert kehitteli asteikon 

1932 (Hoinville & Jowell 1982: 33-37, Nardi 2003: 66-67). Asteikossa on aina pariton määrä 

vastausvaihtoehtoja, joita on viidestä yhdeksään. Likertin asteikko mahdollistaa myös “en osaa 

sanoa” -vastausvaihtoehdon (Likert 1932, Valli 2010: 118). Tämä mahdollistaa sen, että 

opettajat, joilla ei ole asiaan mielipidettä, eivät valitse vaihtoehdoista vain jotain mieleen 

tulevaa.  

Rakensin kyselyn niin, että jaoin sen teemoittain eri osa-alueisiin. Ensimmäisen osan teema on 

sisältö. Ensimmäisessä kysymyksessä opettajat valitsevat viisi itselleen tärkeintä teemaa, joista 

hyötyisivät omassa työssään. Seuraavassa osassa aiheena ovat menetelmät. Tässä osassa on 

vain yksi kysymys. Seuraavassa, kolmannessa osiossa aiheena ovat palvelut. Nämä on jaoteltu 

erikseen vielä opetukseen, täydennyskoulutukseen opettajille, konsultoitiin, tiedottamiseen ja 

vertaistukeen. Kustakin osa-alueesta vastaajat saavat niin ikään valita kolme itselleen tärkeintä 

aihealuetta. Loppuun on vielä laitettu täydentävä kysymys siitä, mistä palveluista koulu olisi 

valmis maksamaan. 

Kyselyn neljännen osion teemana ovat materiaalit. Tämä osio koostuu kolmesta kysymyksestä: 

Kaksi ensimmäistä ovat monivalintakysymyksiä opetusmateriaaleista sekä muista 

tukimateriaaleista. Näissä valitaan myös kolme tärkeintä. Lopussa on edellisen osion tavoin 

kysymys siitä, mistä materiaaleista koulu voisi olla valmis maksamaan. Neljännessä osiossa on 

yksi kysymys siitä, olisiko koululle hyötyä laajemmasta yhteistyöstä. Tämän jälkeen on Muuta-

osio, jossa on niin ikään yksi kysymys: Mitä muita palveluita tai materiaaleja toivoisit 

Ympäristökoulu Polun tarjoavan. Viimeisenä osiona on vastaajan taustatiedot. Tässä osiossa 
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haluan vastaajan opetusaineen ja työskentelymaakunnan lisäksi selvittää hänen aikaisempaa 

tuntemustaan Ympäristökoulu Polusta sekä sitä, onko vastaaja aktiivisesti mukana koulun 

ympäristökasvatustyössä. 
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TULOKSET 
Käsittelen tulokset niin, että päinvastoin kuin itse kyselyssä, aloitan taustatiedoista. Sen jälkeen 

siirryn samassa järjestyksessä kyselyn kanssa eteenpäin. Tulokset on jaoteltu samalla tavoin 

kuin itse kyselyssä, käyn jokaisessa osiossa siihen kuuluvat kysymykset ja tulokset läpi. Olen 

vertaillut kaikkia kohtia Uudenmaan ja muun Suomen välillä ja jos jotain eroavaisuuksia on 

noussut esille, olen esittänyt niistä myös kuvaajia. 

TAUSTATIEDOT 
Puolelle kyselyyn vastanneista Ympäristökoulu Polku oli ennestään tuntematon toimija.  Yksi 

kyselyyn vastanneista opettajista toivoikin Polulle lisää näkyvyyttä, jotta opettajat osaisivat 

paremmin hyödyntää Polun apua. Polun aikaisempia asiakkaita vastaajissa oli 22%. 28% 

vastaajista taas on aiemmin kuullut Polusta, mutta ei ole ollut asiakkaana. Puolet (50%) 

vastanneista ei ollut aiemmin kuullut Polusta (taulukko 4). 

Taulukko 4. Kyselyyn vastanneiden aiemmat kontaktit ympäristökoulu Polkuun. 

 Oletko aiemmin kuullut ympäristökoulu Polusta? N Prosentti 

Kyllä, olen ollut/kouluni on ollut ympäristökoulu Polun asiakkaana 13 22% 

Kyllä, mutta en ole ollut/kouluni ei ole ollut asiakkaana 16 28% 

Ei, en ole aiemmin kuullut 29 50% 

 

Vastauksiin tulee selvä muutos, kun vastaajat jaotellaan kahteen osaan, Uudenmaan opettajiin 

sekä niihin, jotka työskentelevät jossain muualla Suomessa. Uudenmaan alueella 42% on ollut 

aiemmin Polun asiakkaana ja 42% ei ole ollut asiakkaana, mutta on aiemmin kuullut Polusta. 

Näin ollen vain 15% Uudenmaan alueen opettajista ei ollut ennen kyselyyn vastaamista kuullut 

Polusta. Vain neljälle Uudenmaan alueen opettajalle Ympäristökoulu Polku on uusi tuttavuus. 

Sen sijaan muualla Suomessa vastaavat luvut ovat samassa järjestyksessä 6%, 16% ja 78% 

(kuva 6). 

  



 38 

 

Kuva 6. Oletko aiemmin kuullut Ympäristökoulu Polusta? Vertailussa Uusimaa ja muu Suomi. 

 

Aineistoon vastanneet eivät kaikki ole aktiivisia opettajia ympäristökasvatuksen saralla. Yli 

puolet vastaajista (59%) ei ole mukana koulun ympäristötyössä. Tämä on aineiston puolesta 

hyvä asia, sillä jos vastaajat koostuisivat vain aktiivisista opettajista, olisi myös aineisto 

vääristynyt. Toisaalta Uudenmaan alueella vastaajat ovat huomattavasti muuta Suomea 

aktiivisemmin mukana koulun ympäristötyössä: 58% Uudenmaan opettajista sanoo olevansa 

aktiivinen oman koulunsa ympäristötyössä. Muualle Suomeen vastaava luku on 19%. Yksi 

selittävä tekijä on se, että vastaajissa Polun aikaisempia asiakkaista vastaajista on 13, niistä 

vain 2 muualta kuin Uudeltamaalta (taulukko 5, kuva 7). 

Taulukko 5. Olen aktiivisesti mukana koulun ympäristötyössä (esim. oppilasraadin vetäjänä, 
keke-työryhmässä, ekotukihenkilönä tmv.). 

  N Prosentti 

Kyllä 21 36% 

En 34 59% 

En osaa sanoa 3 5% 
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Kuva 7. Olen aktiivisesti mukana koulun ympäristötyössä (esim. oppilasraadin vetäjänä, keke-
työryhmässä, ekotukihenkilönä tmv.) Vertailu Uusimaa - muu Suomi. 

 

Taustatiedot-osion viimeisessä kysymyksessä kysytään, miten ympäristökasvatus näkyy 

vastaajan koululla. Vastauksia on tullut 33, ja niiden kirjo vaihtelee laidasta laitaan (Liite III). 

Osalla vastaajista ympäristökasvatus on hyvin näkyvässä roolissa koulun toiminnassa ja 

jokapäiväisessä elämässä, osalla taas aihe on lapsenkengissä. Viisi vastaajista mainitsee, että 

heidän koulunsa on Vihreä Lippu -toiminnassa mukana ja kaksi opettajaa työskentelee HSY:n 

kummikoulussa. 17 vastaajaa mainitsee yhteistyön ulkopuolisten tahojen kanssa, jotka tukevat 

ympäristökasvatusasioissa: 

“Olemme Vihreä lippu -koulu kestävällä tasolla, joten ympäristökasvatus on vakiintunut 

toimintatapa koulullamme. Meillä on vieraillut eri tahojen esim. Maan ystävät, LuontoLiitto 

lähettiläitä pitämässä oppitunteja, olemme käyneet Luontokoululla, yhteistyötä 4H:n kanssa.” 

Konkreettisista asioista on mainittu esimerkiksi jätteiden lajittelu, vierailut jätelaitoksille, 

jäteaineiden keruu kemian tunneilla, energiankulutuksen seuraaminen, teemapäivät, 

materiaalien uusiokäyttö sekä luomu- ja lähiruokateemat koulun ruokalassa: 

“Kierrätys ja jätteiden lajittelu on osa koulun toimintakulttuuria” 

Viisi opettajaa kokee, että ympäristökasvatus ei juuri näy heidän koulullaan tai että siinä olisi 

vielä parannettavaa.  Yksi vastanneista kokee hankalaksi saada kaikki opettajat mukaan ja 

toisen mukaan muiden opettajien asenteissa ympäristökasvatusta kohtaan ongelmia: 
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“Siirtelen lähinnä opettajainhuoneessa ja luokissa jätteitä ja roskia oikean laatuisiin 

roskiksiin. Varsinkin loppujäte ja metalli ovat aina väärissä roskiksissa. Yritän olla 

riitelemättä, mutta opettajien asenne ottaa koville.” 

Eräs opettajista korostaa ulkopuolisen tahon tai vastaavasti rehtorin sanan merkitystä siihen, 

että kaikki saadaan mukaan toimintaan:  

“Olisi hienoa, jos asia koskettaisi myös "taviksia" (opet/oppilaat), mutta asian pitäisi tulla 

rehtorin tai ulkopuolisen tahon kautta.” 

Kaksi vastaajista mainitsee oppiainerajat ylittävän oppimisen yhdeksi tärkeäksi teemaksi 

ympäristökasvatuksessa ja yksi mainitsee, että yhteistyötä eri aineiden opettajien välillä on jo: 

“Meillä on aktiivinen yhteistyö englannin opettajan kanssa, samoin fysiikan. Yhteisiä 

viritelmiä on.” 

SISÄLTÖ 
Ensimmäisessä kysymyksessä valitaan viisi itselleen tärkeintä sisältöaluetta, joihin opettajat 

toivovat apua. Vastausvaihtoehdot ovat Likertin asteikon mukaan 1.-5., siten että 1. on tärkein 

ja 5. vähiten tärkein. Painotin vastausvaihtoehdot niin, että keskimmäinen, 3., saa arvon 10, 

tästä ylöspäin luku nousee yhdellä ja vastaavasti alaspäin laskee aina yhdellä.  Valitsin 

painotukset näin siksi, että ajattelin tällaisen painotuksen vastaavan paremmin totuutta. Jos 

painotukset olisivat esimerkiksi samat kuin vastausvaihtoehtojen numerot (1-5), niin se 

tarkoittaisi sitä, että vastaajan mielestä esimerkiksi neljäs kohta, joka saisi painoarvon 2, olisi 

kaksi kertaa tärkeämpi kuin viides, joka saisi tässä tapauksessa painoarvon 1. Mielestäni 

tällainen jaottelu tuntuu liian raa`alta. Myös painotusten kokonaan pois jättäminen olisi 

mielestäni huono idea, sillä vastaukset on kuitenkin annettu paremmuusjärjestyksessä. 

Kaikkein eniten (kun lasketaan yhteensä kaikki viisi kohtaa) valittiin luonnonvarojen kestävä 

käyttö, 76% prosenttia vastaajista. Tämä saa kuitenkin painoarvoksi 9,9, koska suurin osa 

valinnoista oli asteikon loppupuolella tai keskivaiheilla. Seuraavaksi eniten valittiin kestävän 

elämäntavan valinnat/kohtuutalous (69%) painoarvolla 10,2. Kolmanneksi eniten valittiin 

jätteiden lajittelu ja kierrätys, 67% vastaajista valitsi sen yhdeksi viidestä itselleen 

tärkeimmästä. Biodiversiteettiä valittiin kaikista vähiten, 24% vastaajista on valinnut sen 

yhdeksi viidestä tärkeimmästä, mutta sen painoarvo on suurin. Jokaista kohtaa kuitenkin 

valittiin useaan kertaan (kuva 8 A) ja B)).  



 41 

 

 

Kuva 8. Minkä sisältöisestä opetuksesta hyötyisit eniten?  A) Valintojen määrät prosenteissa 

B) Painoarvot. 

Opettajat toivovat eniten apua kestävän elämäntavan valintoihin ja kohtuutalouteen sekä 

jätteiden lajitteluun, molemmat oli valittu tärkeimmäksi yhteensä 12 kertaa. Kolmanneksi 

eniten, viisi kertaa, on valittu tärkeimmäksi sisältöalueeksi vesi. Tärkeimmäksi 

kakkosvaihtoehdoksi, eli toiseksi tärkeimmäksi sisältöalueeksi, johon opettajat toivovat tukea, 

on merkattu kymmenellä valinnalla luonnonvarojen kestävä käyttö. Seuraavaksi eniten 2. 

vaihtoehtona on valittu energiakysymykset (9 kertaa) ja kolmanneksi eniten on valittu kestävän 

elämäntavan valinnat, vesi sekä ekososiaalinen sivistys, kukin seitsemällä valintakerralla. 

Luonnonvarojen kestävä käyttö on valittu 3. tärkeimmäksi ylivoimaisesti eniten, yhteensä 19 

kertaa (kuva 9). 
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Kuva 9. Sisältöalueet tärkeysjärjestyksessä 1.-5. 
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Muu, mikä -valintaan vastattiin kaksi kertaa.  Toisessa vastauksessa opettaja toivoo 

“Monialaista opintokokonaisuuspakettia toiminnallisin tehtävin ekososiaalisesta sivistyksestä, 

jonka alle nuo muut otsikot kätevästi sitten sopisivatkin” ja toisessa toivotaan opetuksen 

sisällöksi Itämeren suojelua. Molemmat vastaajat ovat merkanneet tämän kohdan itselleen 

tärkeimmäksi. Tässä kysymyksessä seitsemän oli jättänyt merkitsemättä itselleen tärkeintä 

sisältöaluetta, eli ei ollut vastannut 1. kohtaan. Toiseen kohtaan kaksi 58:sta vastaajasta ei ollut 

vastannut, kolmanteen kolme sekä neljänteen ja viidenteen molempiin neljä opettajaa oli 

jättänyt vastauksen merkitsemättä. Vastauksissa ei ole merkittävää eroa verrattaessa 

Uudenmaan vastauksia muuhun Suomeen. 

Toisessa Sisältö-osion kysymyksessä selvitetään, hyötyvätkö opettajat enemmän siitä, että 

opetusapu vastaa oman oppiaineen vaatimuksia vai tulisiko sen tukea monialaista oppimista. 

Suurin osa vastaajista toivoi, että Polun tarjoama apu tukisi monialaista oppimista (83%), 17% 

vastaajista taas toivoi opetusavun vastaavan oman oppiaineensa vaatimuksia (kuva 10). 

Uusimaata verrattaessa muuhun Suomeen, ei vastauksista löytynyt merkittäviä eroja, vaan 

molemmissa tapauksissa monialaista oppimista tukevaa oppimista toivottiin eniten (Uusimaa 

88%, muu Suomi 78%). 

 

Kuva 10. Monialainen oppiminen vai opetus, joka tukee oman oppiaineen vaatimuksia? 
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MENETELMÄT 
Kyselyn toisessa osiossa on yksi kysymys, jossa selvitetään niin ikään Likertin asteikkoa 

hyväksi käyttäen sitä, millaisista menetelmistä olisi eniten apua vastaajan opetettavalle 

ryhmälle. Tässä kysymyksessä opettajat voivat valita järjestyksessä kolme itselleen tärkeintä 

vaihtoehtoa. Jaoin painotukset tässäkin samalla tavoin kuin ensimmäisessä kysymyksessä eli 

niin, että 1. vastausvaihtoehto sai painoarvon 12, toinen 11 ja kolmas 10.  

Menetelmistä tärkeimmäksi mainittiin ulkona oppiminen sekä kokeelliset menetelmät, jotka 

molemmat on valinnut 72% vastaajista. Seuraavaksi eniten valittiin pelilliset menetelmät 

(60%). Suurin painoarvo on kokeellisilla menetelmillä (10,3), seuraavaksi eniten pelillisillä 

menetelmillä sekä taiteella (10,1). Taidetta on kuitenkin valittu vain kahdeksan kertaa 

yhteensä. Kolmanneksi suurimmat painoarvot ovat sekä ulkona oppimisella, että digitaalisilla 

ja TVT:a hyödyntävillä menetelmillä (9,9) (kuva 11 A) ja B)). 

 

Kuva 11. Mistä menetelmistä hyötyisit eniten? A) valintojen määrät prosenteissa B) Painoarvot 

 

Tarkasteltaessa vastausvaihtoehtojen jakautumista ei vastauksiin tule merkittäviä muutoksia. 

Kokeelliset menetelmät on valittu 1. kohdaksi, eli tärkeimmäksi menetelmäksi, yhteensä 20 

kertaa. Seuraavaksi eniten, 15 kertaa, on valittu pelilliset menetelmät. Ulkona oppiminen on 

kolmantena ja se on valittu kahdeksan kertaa tärkeimmäksi. Lisäksi ulkona oppiminen on 

merkattu 2. vaihtoehdoksi 20 kertaa, kokeelliset menetelmät 14 kertaa ja pelilliset 10 kertaa.  

Valmiiden vastausvaihtoehtojen lisäksi yksi vastaajista toivoo keskustelevia oppitunteja. 

Tähän kysymykseen kaikki opettajat merkitsivät itselleen tärkeimmän ja toiseksi tärkeimmän 

kohdan, kolmanteen kohtaan yksi opettajista jätti vastaamatta (kuva 12). 
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Kuva 12. Menetelmät tärkeysjärjestyksessä 1.-3. 

 

PALVELUT 
Kyselyn kolmas osa koostuu kahdesta kysymyksestä, joista toisen avaan lyhyesti ensin. 

Ensimmäinen kysymys on jaettu viiteen osaan; opetukseen, täydennyskoulutukseen opettajille, 

konsultoitiin, tiedottamiseen ja vertaistukeen. Jokaisessa kohdassa on monivalintakysymys, 

jossa valitaan itselleen yhdestä kolmeen tärkeintä asiaa. Tässä osiossa ei tarvitse merkata 
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tärkeysjärjestystä valinnoilleen, vaan kaikki omat valinnat ovat yhtä tärkeitä. Avaan jokaisen 

viidestä kohdasta erikseen. 

Palvelut -osion toisessa kysymyksessä halutaan saada selville, mistä palveluista koulut voisivat 

olla valmiita maksamaan. Suurin osa kysymykseen vastanneista (56%) on sitä mieltä, että 

mistään palveluista ei voida maksaa. Syyksi mainitaan useaan otteeseen resurssipula. Kaksi 

vastaajista mainitsee, että rehtori päättää maksullisista palveluista, joten asiasta “pitäisi kysyä 

rehtorilta”. Muiden vastaajien mielestä maksullisia palveluita voisivat olla esimerkiksi laajat 

kokonaisuudet sekä koulutuspaketit, sparraus, kouluille räätälöidyt palvelut sekä materiaalit. 

OPETUS 

Kaikista eniten toivottiin opetustuokioita koulussa ja lähiympäristössä; 81% vastaajista oli 

valinnut tämän kohdan yhdeksi kolmesta vaihtoehdosta. 50% vastaajista toivoo 

kierrätyskaupoilla tapahtuvaa opetusta (kuva 13.). Muut yhteistyö/vierailutahot, mitkä? -

vastausvaihtoehtoa on valittu myös useasti. Opettajat toivovat vierailuja jäteasemille sekä 

jätevedenpuhdistamoon, yksi vastaajista toivoo Ouluun vastaavanlaisia palveluita. Lisäksi 

Muu, mikä -kohdassa toivotaan “askartelutuokioita kierrätyskeskuksessa” sekä “räätälöityjä 

opetuspaketteja esim. videolinkkeineen jne.”  

 

Kuva 13. Opetuspalvelut, valintojen määrät prosenteissa 
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TÄYDENNYSKOULUTUS 

Opettajien täydennyskoulutukseen toivotaan eniten yksittäisiä kursseja kasvattajille (62%). 

Seuraavaksi eniten opettajat toivovat kursseja tai opetusta, joka olisi osana VESO-koulutusta 

(60% vastanneista). Lisäksi vastanneista 31% opettajista haluaisi laajempia 

opintokokonaisuuksia. Lisäksi joku opettaja toivoo kursseja oppilaiden huoltajille ja toinen 

haluaisi keskustelevaa luennoitsija-asiantuntijaa vierailulle (kuva 14.). 

.  

Kuva 14. Täydennyskoulutus, valintojen määrät prosenteissa. 

 

Koko aineiston kaksi suosituinta täydennyskoulutusvaihtoehtoa jakautuvat selvästi kahtia, kun 

verrataan Uusimaata muuhun Suomeen. 81% uusimaalaisista vastaajista toivoo yksittäisiä 

kursseja kasvattajille ja 46% opetusta osana VESO-koulutusta. Muun Suomen osalta jakauma 

menee juuri toisin päin; VESO-koulutusta toivoo 72% vastaajista ja 47% haluaisi yksittäisiä 

kursseja kasvattajille. Lisäksi laajempien opintokokonaisuuksien suosio on paljon suurempi 

opettajilla, jotka ovat kotoisin muualta Suomesta (41%) kuin niillä, jotka opettavat Uudenmaan 

alueella (kuva 15.). 
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Kuva 15. Täydennyskoulutus, vertailu Uusimaa – muu Suomi. 

 

KONSULTOINTI 

Konsultointiapuna toivottiin eniten käytännön ympäristökuormituksen vähentämiseen 

koulussa. Seuraavaksi eniten toivottiin apua opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi 

(kestävän elämäntavan ja ympäristökasvatuksen tavoitteiden osalta). Kolmanneksi eniten 

opettajat toivovat koulun ympäristöryhmälle tai ympäristöraadille sparrausta. Joku opettaja 

toivoo lisäksi, että omalle koululle tulisi “Opettajien ympäristötietoisuuden herättävä 

vierailija” (kuva 16.). 
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Kuva 16. Konsultointiapu, valintojen määrät prosenteissa. 

 

Muu Suomi - Uusimaa -vertailussa ei tullut esille mitään erityisen poikkeavaa eroa. Kolme 

eniten valintoja saanutta olivat molemmissa samat kuin koko aineistollakin. Ainoa suurempi 

ero näkyy siinä, että opettajat muualta Suomesta olivat toivoneet apua kestävän kehityksen 

(keke)  suunnitelman laadintaan useammin (16%) kuin Uudenmaan alueen vastaajat (4%). 

TIEDOTTAMINEN 

Tiedottamistavoista ylivoimaisesti suosituin on sähköinen uutiskirje; 81% opettajista pitää sitä 

yhdeksi parhaista tiedottamisen välineistä. Seuraavaksi eniten on valittu verkkosivut (59%) ja 

kolmanneksi Facebook -ryhmä, jonka on valinnut 31% vastaajista. Muita digitaalisia 

viestintäkanavia kuten Twitteriä, Instagramia ja Pinterestiä on valittu vain kerran kutakin. 

(kuva 17.) 
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Kuva 17. Tiedottaminen, valintojen määrät prosenteissa. 

 

Suurin ero verrattaessa Uudenmaan alueen opettajia muuhun Suomeen lienee se, että muualla 

Suomessa opettajista 22% pitää paperista tiedotetta yhtenä parhaista tiedottamisen keinoista. 

Uudellamaalla 8% vastanneista oli valinnut paperisen tiedotteen, sen sijaan 96% 

uusimaalaisista näkee sähköisen uutiskirjeen tärkeänä tiedottamiskanavana. Muualle Suomeen 

vastaava luku 69%.  Molemmissa ryhmissä verkkosivut ovat valinneet lähes 60% vastaajista 

(kuva 18.). 
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Kuva 18. Tiedottaminen, vertailu Uusimaa – muu Suomi 

VERTAISTUKI 

Kaikista parhaaksi vertaistuen kanavaksi opettajat ovat valinneet Facebook-ryhmän. Puolet 

vastanneista oli merkannut Facebook-ryhmän yhdeksi tärkeimmistä vertaistuen kanavista. 

Seuraavaksi eniten valittiin tapaamiset (40% vastaajista) ja kolmanneksi sähköpostiryhmä 

(38%). Vain 5% vastaajista ei nähnyt minkäänlaista vertaistukea tärkeäksi (kuva 19.). 

 

Kuva 19. Vertaistuki, vastaajien määrät prosenteissa. 
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Uudenmaan alueella korostuu tapaamisten tärkeys vertaistuen keinona. 62% Uudenmaan 

alueen opettajista on valinnut tapaamiset yhdeksi kolmesta tärkeimmästä vertaistuen keinosta, 

kun muun Suomen alueelta vastanneista opettajista vain 22% on valinnut tämän kohdan. Sen 

sijaan muualle Suomessa tärkeimmäksi kanavaksi on noussut Facebook-ryhmä (44%) sekä 

sähköpostiryhmä (38%). Myös Uudellamaalla Facebook-ryhmää (58%) sekä 

sähköpostiryhmää (38%) pidetään tärkeinä vertaistuen kanavina (kuva 20.). 

 

 

Kuva 20. Vertaistuki, vertailu Uusimaa – muu Suomi. 

MATERIAALIT 
Materiaalit -osio koostuu edellisen osion tavoin kahdesta kysymyksestä, joista ensimmäinen 

on jaettu kahteen osaan, Opetusmateriaalit- ja Muu tukimateriaali -osa-alueisiin. 

OPETUSMATERIAALIT 

Opettajat haluavat eniten oppimispelejä verkossa, 60% opettajista oli valinnut tämän yhdeksi 

itselleen kolmesta tärkeimmästä opetusmateriaalista. seuraavaksi eniten opettajat toivovat 

videoita (47% vastanneista) ja kolmanneksi tulostettavia tehtäviä (43%). Painomateriaaleja 

valittiin kaikista vähiten (16% opettajista) (kuva 21.).  
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Kuva 21. Opetusmateriaalit, vastaajien määrät prosenteissa. 

 

Uudenmaan alueella (62%) sekä muualla Suomessa (59%) oppimispelit verkossa ovat myös 

kaikista suosituin opetusmateriaalivaihtoehto. Myös videoita toivotaan sekä Uudellamaalla 

(50%) että muualla Suomessa (44%) paljon. Suurin ero näkyy siinä, että muun Suomen 

vastaajista 38% on valinnut perinteiset pelit yhdeksi tärkeimmistä materiaaleista. 

Uudellamaalla kohdan on valinnut vain 19% opettajista. Sen sijaan Uudenmaan alueen 

opettajista 50% on valinnut tulostettavat tehtävät yhdeksi kolmesta tärkeimmästä 

vaihtoehdosta, kun muualla Suomessa 38% opettajista pitää tärkeänä opetusmateriaalina (kuva 

22.). 
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Kuva 22. Opetusmateriaalit, vertailu Uusimaa – muu Suomi. 

 

MUU TUKIMATERIAALI 

Suosituin vaihtoehto tukimateriaaleista ovat opetusvälineet kierrätetyistä materiaaleista. 71% 

opettajista oli valinnut kierrätetyt materiaalit yhdeksi kolmesta tärkeimmästä vaihtoehdosta. 

Seuraavaksi eniten vastaajat ovat valinneet lainattavia näyttelyitä (45% opettajista) ja 

kolmanneksi eniten on valittu kierrätysmateriaaleja askarteluun (40%). Muu, mikä -kohdassa 

opettajat toivovat myös tutkimusvälineitä esimerkiksi sähkönkulutuksen mittaamiseen tai 

veden tutkimiseen, välituntiaktiviteettivälineitä sekä sellaista materiaalia, jota voi lainata 

muuallekin Suomeen (kuva 23.). 
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Kuva 23. Muu tukimateriaali, vastaajien määrät prosenteissa. 

 

Uusimaa - Muu Suomi -vertailussa huomaa, että Uudenmaan alueella opettajat pitävät yhtä 

tärkeinä sekä lainattavia näyttelyitä että kierrätysmateriaalista valmistettuja opetusvälineitä. 

Muualle Suomeen toivotaan eniten opetusvälineitä kierrätetyistä materiaaleista ja seuraavaksi 

eniten askartelumateriaaleja (kuva 24.). 
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Kuva 24. Muu tukimateriaali, vertailu Uusimaa – muu Suomi 

 

Materiaalit -osion toisessa kysymyksessä tiedustellaan opettajilta, mistä materiaaleista koulut 

voisivat olla valmiita maksamaan. Lähes puolet (46%) avoimeen kysymykseen vastanneista 

13:sta opettajasta on sitä mieltä, että mistään materiaaleista ei olla valmiita maksamaan. Yksi 

näin vastanneista perustelee tätä sillä, että “resurssit ovat liian tiukat”. Jonkun vastanneen 

mielestä taas koulu voisi maksaa perinteisistä peleistä ja opetusvälineistä. Toinen vastaaja oli 

sitä mieltä, että koulu voisi maksaa käytössä kestävistä materiaaleista ja kolmannen mukaan 

kaikesta voidaan maksaa kohtuuhinta. Tässäkin kohdassa yksi vastaajista on maininnut, että 

asiasta olisi “kysyttävä rehtorilta”. 

LAAJEMPI YHTEISTYÖ 
Suurin osa vastaajista, 79%, on kiinnostunut laajemmasta yhteistyöstä jollain tavoin. Vain 12% 

vastaajista kokee, ettei laajemmalle yhteistyölle ole tällä hetkellä tarvetta. Lisäksi 9% 

vastanneista opettajista ei osaa sanoa kantaansa asiaan (kuva 25.). 
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Kuva 25. Laajempi yhteistyö. 

 

Jos vertaillaan Uudenmaan alueen opettajia muuhun Suomeen yhteistyö Polun kanssa 

kiinnostaa enemmän suhteessa Uudenmaan koulun opettajia. 88% Uudenmaan alueelta 

kiinnostunut yhteistyöstä Ympäristökoulu Polun kanssa edes vähän. Muualle suomeen 

vastaava prosenttiosuus on 72% (kuva 26.). 

 

Kuva 26. Laajempi yhteistyö, vertailu Uusimaa – muu Suomi. 
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MUUTA 
Varsinaisen kyselyn viimeisessä osiossa on yksi avoin kysymys, jossa selvitetään, mitä muita 

materiaaleja tai palveluita opettajat toivoisivat ympäristökoulu Polulta. Kysymykseen on 

vastattu 20 kertaa. Kolme vastanneista on sitä mieltä, että Polun tämänhetkinen tarjonta “on jo 

nyt varsin kattava” ja he ovat tyytyväisiä siihen jo nyt. Lisäksi yksi vastanneista on jättänyt 

vastaukseksi pelkän viivan. Kaikki muut kahdestakymmenestä vastanneesta toivovat erilaista 

apua ja tukea Polulta. Vastaukset ovat hyvin laidasta laitaan, eikä niistä löydy mitään selkeitä 

ryhmiä, vaan jokainen toive on erilainen.  Opettajat toivovat muun muassa valmiita ohjeita 

ympäristöryhmän perustamista varten, ulkoleikki-ideoita ja valmiita leikkejä, paikan päälle 

tulevia vierailijoita, tutustumiskäyntejä kestävän kehityksen saralla työskenteleviin 

toimijoihin, sähköisiä tehtäviä monialaiseen oppimiseen sekä kummikoulutoimintaa. Yksi 

vastanneista toivoo “Kaikkea mahdollista” ja toinen sanoo, että “kaikki KeKeen liittyvä on 

tervetullutta”.  Lisäksi eräs opettaja haluaisi Polulle lisää näkyvyyttä: 

“En tiennyt aiemmin tällaisesta Polusta, niin enemmän markkinointia ja näkyvyyttä. 

Esimerkiksi opettaja-lehteen voisi jutun laittaa.” 
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POHDINTA 
Pohdinta on jaettu viiteen osaan. Ensimmäisessä osassa selvitetään sitä, mitkä ovat ne keinot, 

joilla Polku pystyy tukemaan yläkouluja ympäristökasvatuksellisessa opetuksessa uuden 

opetussuunnitelman tuomien tavoitteiden saavuttamiseksi. Ensimmäinen osa vastaa siis 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Toisessa osassa tarkastellaan tuloksia teorian pohjalta. 

Pohdinnan kolmannessa osassa tarkastellaan opettajien toiveita ja esitetään ratkaisuja Polun 

tulevaisuutta ajatellen. Tämä sisältää vastauksen toiseen tutkimuskysymykseen. Neljännen 

alaotsikon alla pohditaan niitä keinoja ja kanavia, joilla Polku pystyy saavuttamaan opettajia ja 

yläkouluja, eli vastataan viimeiseen tutkimuskysymykseen. Lopuksi tarkastellaan vielä 

tutkimuksen heikkouksia. 

POLKU MUKANA KOULUJEN YMPÄRISTÖKASVATUSTYÖSSÄ 
Uuden opetussuunnitelman astuttua voimaan koulut ovat ison muutoksen kynnyksellä. Tähän 

muutokseen toivotaan ulkopuolista apua ja tukea. Punaisena lankana voisi pitää laaja-alaista 

oppimista ja sitä, siihen liittyvä kaikenlainen tuki varsinkin sähköisessä muodossa on 

tervetullutta. Jokaisella opettajalla on erilaiset tuen tarpeet, mutta tiettyjä yhtäläisyyksiä ja 

samankaltaisuuksia toiveissa on nähtävissä.  

Hungefordin ja Volkin (1990) ympäristövastuullisuuden mallin mukaisesti ympäristökoulu 

Polku voi olla mukana koulujen ympäristökasvatustyössä antamalla tietopohjaa 

ympäristöasioihin sekä synnyttämässä lapsissa oikeanlaisia asenteita, jotta 

ympäristövastuullinen kansalaiskäyttäytyminen olisi mahdollista. Mallissa lähtötason 

muuttujat ovat avainasemassa. Ympäristöherkkyyden syntyminen on mallin mukaan kaikki 

kaikessa, jotta kansalaisista kasvaisi ympäristövastuullisia. Polun tarjoama tuki kouluille on 

ensiarvoisen tärkeää, sen tehtävänä onkin olla mukana synnyttämässä lapsissa itsessään halun 

suojella ympäristöä.  

Uuden opetussuunnitelman mukaisesti suurin osa opettajista toivoo opetusta, joka yhdistelee 

eri oppiaineita ja tukee monialaista oppimista. Laaja-alaisen oppimisen osaamistavoitteet 

opetussuunnitelman perusteissa käyvät hyvin yks’ yhteen ympäristökasvatuksen tavoitteiden 

kanssa. Nämä yhteen liittämällä voidaan tukea molempia. Laaja-alaisen oppimisen tavoitteita 

ovat ajattelu ja oppimaan oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä 

huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologian osaaminen, 

työelämätaidot ja yrittäjyys sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden 
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rakentaminen. Viimeinen näistä toteutuu ympäristökasvatuksessa - itse asiassa 

ympäristökasvatus on kestävän tulevaisuuden rakentamista parhaimmillaan. Ajattelua ja 

oppimaan oppimista on helppo sisällyttää jokaiseen opetusmateriaaliin ja oppituntiin - onhan 

se myös ympäristökasvatuksen tavoitteena. Vuorovaikutus ja ilmaisu näkyvät Polun 

tarjoamassa opetuksessa esimerkiksi taiteen tai draaman kautta. Tieto- ja viestintäteknologian 

osaaminen tulee vähän kuin itsestään siinä sivussa, kun pelataan verkossa oppimispelejä tai 

katsotaan videoita.  Itsestä huolehtimiseen ja arjen taitoihin kuuluu olennaisena osana 

esimerkiksi kierrätys, jätteiden lajittelu ja kestävän elämäntavan valinnat, jotka ovat kaikki 

Polun tarjoaman opetuksen sisältöalueita. 

POPS2016:n (s. 16) mukaan laaja-alainen osaaminen on kykyä käyttää oppimiaan tietoja ja 

taitoja aina tilanteen vaatimalla tavalla. Tähän vaikuttavat taas voimakkaasti ne arvot, asenteet 

ja tahto toimintaan, jotka oppilaat ovat omaksuneet ympäristöstään. Ympäristökasvatuksen 

avulla opettajilla ja koululla on mahdollisuus vaikuttaa juuri näihin arvoihin ja asenteisiin. 

Polku pystyy tukemaan opettajia antamalla oikeanlaista opetusta oppilaille, jotta tahto kestävän 

elämäntavan mukaiseen toimintaan syntyisi. Lisäksi Polku pystyy tukemaan opettajia heidän 

koulutuksessaan, jotta he saavat varman tietopohjan omalle ympäristökasvatukselliselle 

opetukselleen. Kaikkien Polun tarjoamien opetusten sisällöt tuovat oikeaa näkökulmaa esille 

ja edesauttavat näin ympäristöherkkyyden ja ekososiaalisen sivistyksen syntymistä nuoressa. 

Johannesburgissa 2002 uudelleen määritellyt kestävän kehityksen ulottuvuuden näkyvät myös 

uudessa opetussuunnitelmassa; “Kestävän kehityksen ja elämäntavan ulottuvuuden ovat 

ekologinen ja taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen” (POPS2016: 16). Näitä voi pitää 

jonkinlaisena ohjenuorana myös ympäristökasvatuksellisessa opetuksessa ja Polun tarjoamissa 

palveluissa. Ekologisuudella on jo nyt iso rooli Polun tarjonnassa. Sen sijaan kolme muuta 

kestävän kehityksen osa-aluetta saavat vähemmän näkyvyyttä ja tulevat ikään kuin 

ekologisuuden ohessa. Taloudellisuus tulee esille esimerkiksi kierrätyksessä ja kestävän 

elämäntavan valinnoissa. Silti sitä voisi sisällyttää opintoihin enemmän, tätä kautta myös 

nuorten kulutustottumuksiin on mahdollista vaikuttaa enemmän.  Sosiaalisuus ja kulttuurisuus 

samoin tulevat esille esimerkiksi näyttelyissä ja Vihreässä draamassa. Kulttuurisuus sekä 

sosiaalisuus voisivat kuitenkin olla myös ihan omana opetusalueenaan.   

Tekniikan kehitys ja sen käyttö tulevat selvästi tärkeinä asioina esiin opettajien toiveissa. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa painotetaan arvojen merkitystä teknologian 

käytössä ja kehityksessä; “Ihminen kehittää ja käyttää teknologiaa sekä tekee teknologiaa 
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koskevia päätöksiä arvojensa pohjalta. Hänellä on vastuu teknologian ohjaamisesta suuntaan, 

joka varmistaa ihmisen ja luonnon tulevaisuuden” (POPS2016: 16). Teknologian käytön 

merkitys ei ole siis pelkästään sitä, että nuoret pysyvät mukana teknologian kehityksessä ja 

omaksuvat tarvittavan tietotaidon tulevaisuutta ajatellen. Yhtä tärkeä asia tämän rinnalla on se, 

että nuoren arvot ohjaavat häntä nyt ja tulevaisuudessa käyttämään sekä kehittämään tekniikkaa 

ympäristö huomioon ottaen ja kestävän elämäntavan arvojen pohjalta. 

YMPÄRISTÖKASVATUKSEN TEORIAT NÄKYVÄT OPETTAJIEN TOIVEISSA 
Opettajien toiveissa korostuvat Palmerin puumallin mukaisesti kaikki ympäristökasvatuksen 

osa-alueet: oppiminen ympäristöstä, oppiminen ympäristössä sekä toimiminen ympäristön 

puolesta (Palmer 1998). Sisältöalueista suosituimmat, luonnonvarojen kestävä käyttö (76%) 

kestävän elämäntavan valinnat/kohtuutalous (69%) sekä jätteiden lajittelu (67%) ovat kaikki 

ympäristön puolesta toimimista. Ne kaikki vaikuttavat siihen, millaisen ympäristön me 

jätämme tuleville sukupolville. Menetelmistä opettajat toivovat eniten ulkona oppimista (72%) 

eli ympäristössä oppimista. Lisäksi toivotaan kokeellisia (72%) ja pelillisiä menetelmiä (60%), 

joiden avulla voidaan oppia ympäristöstä. Kokeellisuus ja pelillisyys voivat olla lapsille myös 

hauskoja, unohtumattomia elämänkokemuksia, jotka toimivat kiinnikkeinä 

ympäristötietoisuuden syntymiselle Palmerin puumallin mukaisesti. Kaikki nämä ovat 

tekemisen kautta oppimista. Opetus -osiossa toivotaan opetuspalveluista eniten (81%) 

opetustuokioita sekä koulussa että lähiympäristössä. Tämä on parhaimmillaan oppimista sekä 

ympäristöstä, että ympäristössä. Palmerin puumallin mukaisesti kaikkien näiden kolme osa-

alueen toteutuessa, syntyy oppijassa oikeanlaiset tiedot, käsitteet, taidot ja asenteet 

ympäristöherkkyyden syntymiselle. 

Hungerfordin ja Volkin (1999) ympäristövastuullisuuden mallin mukaan lähtötason tärkein 

asia on ympäristöherkkyys, joka tarkoittaa suojeluhalua omaa ympäristöään kohtaan. Oman 

lähiympäristön merkitykselliseksi kokemisen kautta henkilö haluaa pitää huolta siitä. 

Ympäristöherkkyyden syntymiseen tarvitaan tunnepitoisia luontokokemuksia sekä sitä, että 

henkilö kokee itsensä osaksi ympäröivää luontoa. Opettajat toivoivat menetelmistä eniten 

ulkona oppimista. Juuri omassa lähiympäristössään aikaa viettämällä ja sitä tutkimalla nuori 

voi kokea olevansa osa luontoa ja saada näin myös tunnepitoisia kokemuksia omasta 

lähiympäristöstään. Tällöin nuoressa syntyy myös ympäristöherkkyys, halu suojella 

lähiluontoa.  
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Jerosen ja Kaikkosen (2001) talomallin mukaan opetuksen sisältö sekä menetelmät muuttuvat 

oppijan ikätason mukaisesti. Lapsuudessa herkkyyskasvatus on tärkeää. Nuoruudessa sen 

sijaan korostuu tiedekasvatus. Yläkouluikäiset ovat juuri siirtymässä tai siirtyneet lapsuudesta 

nuoruuteen. Myös opettajien vastauksissa ja toiveissa näkee selvästi sen, että he toivovat 

opetuksen sisällön olevan tietopainotteista. Myös tavoitteet muuttuvat ympäristöherkkyyden 

syntymisestä ympäristötietoisuuden kasvattamiseen. Opettajien toiveet opetuksen sisällöstä 

painottuvat pitkälti käytännön tietoon ympäristökasvatuksessa sekä tietoisuuden lisäämiseen; 

opettajien eniten valitsemat opetuksen sisällöt, luonnonvarojen kestävä käyttö, kestävän 

elämäntavan valinnat, jätteiden lajittelu ja kierrätys, vesi- ja energiakysymykset, tarjoavat 

kaikki oppijalle lisää tietoa kestävästä elämäntavasta ja siihen liittyvistä arjen valinnoista.  

Ympäristökasvatuksen tavoitteet (Cantell 2004) ovat tietoisuus, tieto, asenteet, taidot ja 

osallistuminen. Ne tulevat kaikki esille opettajien toivomissa opetuksen sisällöissä. Niin kuin 

edellisessä kappaleessa mainittiin, toiveet pohjautuvat pitkälti tietoon ja tietoisuuden 

lisäämiseen. Samalla ne opettavat nuorille asennekasvatusta esimerkiksi luonnonvarojen 

kestävään käyttöön, jätteiden lajitteluun, kierrätykseen sekä vesi- ja energiakysymyksiin. 

Opetukseen sisältyy luonnollisesti myös taitokasvatusta, kun nuoria opetetaan kierrättämään 

oikein tai tekemään ympäristöystävällisiä valintoja. Oppimiensa tietojen, taitojen ja asenteiden 

pohjalta nuori osallistuu alkamalla itse kierrättämään oikein tai miettimällä omia 

kulutustottumuksiaan. 

TOIVEET JA TOTEUTUS 
Opetuksen sisällöistä eniten toivotut ympäristökasvatuksen osa-alueet ovat pitkälti 

tietopainotteisia. Polulla on yläkoululaisille suunnattua opetusta kestävän elämäntavan 

valinnoista, luonnonvarojen kestävästä käytöstä, jätteiden lajittelusta sekä vesi- ja 

energiakysymyksistä. Silti niitä voisi kehittää vielä lisää, koska opettajat selvästi haluavat juuri 

tietopainotteista opetusta paljon ja kaipaavat siihen ulkopuolista apua. Menetelmistä 

ylivoimaisesti suosituimmat ovat ulkona oppiminen sekä kokeelliset ja pelilliset menetelmät. 

Opettajien toivomia menetelmiä kannattaisi hyödyntää juuri näihin eniten toivottuihin 

opetuksen sisältöalueisiin. Esimerkiksi veteen liittyvä opetus olisi helppo toteuttaa luonnossa. 

Myös kokeellisuus ja pelillisyys on helppo yhdistää jokaiseen sisältöalueeseen. 

Pelillisyyttä on opetuksessa tutkittu kauan ja paljon. Pelien hyödyntämistä opetuksessa on 

todettu olevan paljon hyötyä. Parhaassa tapauksessa pelit motivoivat ja innostavat oppijaa 

viettämään aikaa opetettavan asian parissa normaalia pidempään. Lisäksi ne kehittävät lasten 
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ja nuorten aktiivista oppimista. (Saarenpää 2009) Polulla on jo yksi onnistunut kokeilu 

pelillisen opetuspaketin suunnittelusta ja toteutuksesta. Materiaalimysteeri on 

Kierrätyskeskuksen myymälöissä toteutettu roolipeli, jossa käytetään apuna teknologiaa 

(Huotari 2016). Peli tarjoaa oppilaille tietoa erilaisista luonnon materiaaleista ja niiden 

kestävästä käytöstä. Materiamysteeri –pelissä toteutuu juuri opettajien toiveet opetuksen 

sisällöstä sekä opetusmenetelmistä. Tällaisia jo hyväksi todettuja opetustapoja kannattaisi 

lisätä, koska niitä selvästi toivotaan myös opettajien taholta.  

Suurin osa opettajista toivoo opetuspalveluna opetustuokioita koulussa ja lähiympäristössä. 

Puolet vastaajista toivoo lisäksi opetusta kierrätyskaupoilla. Polulla on jo nyt opetusta 

koulussa, mutta lähiluonnossa sitä ei vielä ole yläkoululaisille. Eräs Muut -osion avoimeen 

kysymykseen vastanneista opettajista toivoi valmiita ulkoleikki-ideoita. Polun verkkosivuilta 

löytyy ulkoleikki-ideoita, mutta ne on suunnattu alakouluisille. Opettajien kynnys siirtyä 

luokkahuoneesta ulos luontoon oppimaan olisi varmasti matalampi, jos Polku tarjoaisi myös 

yläkoululaisille ulkona oppimiseen valmiita ideoita leikkien, valmiiden oppituntipohjien, 

opetustuokioiden ja materiaalien muodossa. Valmiit, tulostettavat oppitunnit ja materiaalit 

olisivat Polulle helpompi ja edullisempi toteuttaa, sillä opetustuokiot koulujen lähiluonnossa 

vaatisivat tuntemusta eri koulujen ympäristöstä. Tämä voi olla mahdoton toteuttaa esimerkiksi 

toiselle puolelle Suomea. Toisaalta lähiluonnossa tapahtuva opetus voi olla vain Uudenmaan 

alueelle suunnattua, Polun henkilökunnalle tutuilla paikoilla tapahtuvaa opetusta. 

Kierrätyskeskuksen kauppoja hyödynnetään jo nyt oppimisympäristöinä, mutta niitä voisi 

tulevaisuudessa hyödyntää vielä enemmän.  

Princen (1999: 24) mukaan paras tapa opettaa lapsia ja nuoria, on saada heidät itse toimimaan. 

Lähiympäristössä oppilaat voivat itse kokea ja tehdä, jolloin myös oppiminen tapahtuu 

luonnollisesti tekemisen ohella. Lasten ja nuorten on todettu olevan innostuneempia silloin, 

kun opetus tapahtuu luokkahuoneen sijaan lähiympäristössä. Oppilaat pystyvät 

havainnointiensa ja mielenkiintonsa pohjalta esittämään kysymyksiä, jolloin opetus on 

oppilaslähtöistä ja sisältää laaja-alaisen osaamisen piirteitä (O’Brien 2009).  

Täydennyskoulutuksista suosituimpia (62%) ovat yksittäiset kurssit kasvattajille. Seuraavaksi 

eniten, 60% vastaajista, on valittu VESO-koulutukseen liittyvä täydennyskoulutus. Lisäksi 

31% vastaajista on valinnut laajemmat opintokokonaisuudet tärkeäksi vaihtoehdoksi. 

Yksittäisiä kursseja toivotaan paljon enemmän kuin laajempia opintokokonaisuuksia. Toisaalta 

lähes kolmasosa vastaajista on valinnut myös laajemmat opintokokonaisuudet. Tähän voisi 
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kehittää esimerkiksi sellaisen ratkaisun, että Polku tarjoaisi useita yksittäisiä kursseja, joista 

jokainen opettaja voi räätälöidä itselleen sopivan kokonaisuuden. Opettajat haluaisivat myös 

paljon täydennyskoulutusta osana VESO-koulutusta. Yhteistyökuvioita Opetusalan 

Ammattijärjestön (OAJ) kanssa kannattaisi selvittää tarkemmin. 

Konsultointiapuna opettajat toivat eniten apua koulun käytännön ympäristökuormituksen 

vähentämiseen (62%) Seuraavaksi eniten toivotaan apua opetussuunnitelman tavoitteiden 

saavuttamiseksi (47%) ja kolmanneksi eniten halutaan sparrausta opettajien 

ympäristötyöryhmille. Opettajista suurin osa näkee tärkeäksi sen, että heitä neuvotaan 

esimerkiksi energian ja veden säästössä ja jätteiden lajittelussa. Vastaajat kokevat siis, että tällä 

hetkellä koulussa käytännön ympäristöosaaminen ei ole toivotulla tasolla. Jos opettajat eivät 

itse ole varmoja omasta osaamisestaan käytännön ympäristöasioissa, on kynnys niiden 

opettamiseen varmasti aika korkealla. Lähes puolet vastanneista toivoo tukea 

opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Uusi opetussuunnitelma tuo monelle 

opettajalle paljon haasteita. Ympäristökasvatuksen rooli on opetussuunnitelmassa suuri, ja 

siihen pitää panostaa kaikissa kouluissa. Toisin sanoen tuen tarvitsijoita on paljon. Opettajien 

ympäristöryhmiä sparraamalla voi tukea kahta edellistä, sillä heiltä tieto luultavasti siirtyy 

eteenpäin muille opettajille ja oppilaille. Muut -osiossa yksi kysymykseen vastanneista toivoo 

valmiita ohjeita ympäristöryhmän perustamiseen. Kaikilla kouluille ei ole vielä omaa 

ympäristötyöryhmää. Polku voisi kehittää esimerkiksi juuri tällaiset valmiit ohjeet kouluille 

oman ympäristöraadin perustamiseen ja perustamisen jälkeen jatkaa yhteistyötä neuvomalla, 

kannustamalla ja auttamalla raatia eteenpäin. Tähän voisi sisältyä ohjeistus siihen, miten tieto 

esimerkiksi käytännön ympäristökuormituksen vähentämisestä siirtyisi koko koulun opettajien 

ja oppilaiden tietoon. 

Opetusmateriaaleissa korostuu tietotekniikan merkitys uuden opetussuunnitelman mukaisesti. 

Opettajat toivovat eniten oppimispelejä verkossa (60%), videoita (47%) sekä tulostettavia 

tehtäviä (43%). Neljänneksi eniten on valittu sähköiset oppimisalustat (33%). Sama trendi 

näkyy koko Suomessa. Erona Uudenmaan ja muun Suomen välillä näkyy se, että muualla 

Suomessa tulostettavien tehtävien rinnalle, kolmanneksi tärkeimmäksi ovat nousseet 

perinteiset pelit. Tässä ei kuitenkaan voi nähdä mitään todellista eroavaisuutta alueiden välillä, 

vaan enemmänkin erot johtuvat eri opettajien erilaisista opetusmetodeista. Joka tapauksessa 

kaikkien yllä mainittujen opetusmateriaalien yhtäläisyyksiksi voidaan nähdä elämyksellisyys. 

Ympäristökasvatuksen yhtenä tavoitteena on tieto, ja Cantellin (2004: 60) mukaan juuri 

kokemukset ja elämykset auttavat syvällisen ymmärtämisen syntymiseen ympäristöasioissa. 
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Ihmiset haluavat yhtä paljon hauskuutta kuin uuden oppimista. Kokemukset ja elämykset 

liitetään usein hauskuuteen ja hauskanpitoon. Niin verkossa pelattavissa oppimispeleissä kuin 

perinteisissä lautapeleissäkin oppimista edesauttaa juuri se, että ne yhdistävät sekä oppimisen 

että hauskuuden (Egenfeld-Nielsen 2006). Tällöin myös oppimisen on todettu olevan 

tehokkaampaa (Lepper & Cordova 1992: 191-192, Amory ym. 1999: 132). 

Opetusmateriaaleista painomateriaaleja on valittu vähiten. Tämä tarkoittanee sitä, että yhä 

enemmän toivotaan materiaaleja, jotka ovat sähköisessä muodossa. Sähköisessä muodossa 

olevat ja tulostettavat materiaalit on myös helppo jakaa ympäri Suomea. Myös avoimissa 

vastauksissa tuli esille sähköiset materiaalit ja erityisesti oppiainerajat ylittävään oppimiseen. 

Sähköisiä materiaaleja voisi siis kehittää vielä lisää ja suunta voisi olla laaja-alaisessa 

osaamisessa.  

Tukimateriaaleista ylivoimaisesti eniten valintoja on kerännyt opetusvälineet kierrätetyistä 

materiaaleista (71%). Näitä kannattaisi kehittää lisää, sillä ne ovat Polulle edullisia toteuttaa ja 

jo itsessään opettavat ympäristökasvatusta koululaisille. Opetusmateriaaleissa toivottiin paljon 

perinteisiä pelejä. Kierrätetyistä materiaaleista näitä olisi mahdollista tehdä, ja samalla 

kierrätyksen ideologia välittyisi myös oppilaille. Lisäksi, jos materiaaleista voidaan kehittää 

aikaa kestäviä, voi niistä tehdä myös maksullisia. Avoimissa vastauksissa opettajat sanovat, 

että materiaaleista, jotka kestävät aikaa, voidaan maksaa. Toiseksi eniten toivottu 

tukimateriaali ovat lainattavat näyttelyt (45%) ja kolmanneksi kierrätysmateriaalit askarteluun 

(40%). Kierrätyskeskuksen kädentaitopalvelu Näprällä 

(http://www.kierratyskeskus.fi/kadentaitopalvelu_napra) on jo nyt kattava 

askartelumateriaalivalikoima tarjolla pääkaupunkiseudun kouluille. Tästä voisi mahdollisesti 

kehittää myös maksullisen palvelun. Useat askartelumateriaalit (pahvit, napit, muovit) on 

helppo lähettää postitse ja koulujen joka tapauksessa pitää hankkia askartelumateriaalinsa 

jostain. Jos koulut tilaisivat askartelumateriaalit kierrätettyinä, tukisi se kestävää kehitystä ja 

opettaisi myös oppilaille sitä, että kaikkea ei tarvitse ostaa uutena. Tämä olisi 

ympäristökasvatuksen tavoitteiden mukaisesti juuri sitä asennekasvatusta, joka auttaisi 

“yksilöitä ja ryhmiä selkiyttämään arvojaan ja tunteitaan suhteessa ympäristöön” (Cantell 

2004: 60). Polku pystyisi tässä myös hyödyntämään Facebook-ryhmäänsä. Sitä kautta 

opettajille olisi helppo informoida siitä, mitä materiaaleja on milloinkin tarjolla. Myös tilaukset 

olisi kätevä hoitaa Facebookin kautta. 



 66 

Puolet avoimiin kysymyksiin vastanneita oli sitä mieltä, että koulut eivät voi maksaa mistään 

materiaaleista tai palveluista. Tämä tarkoittaa sitä, että joko Kierrätyskeskuksen tulisi toimia 

materiaalien ja palveluiden tarjoajana tai sitten yhteistyötä eri tahojen kanssa pitäisi selvittää. 

Jos HSY:n kaltaisia yhteistyökumppaneita löytyisi myös muualta Suomesta, pystyisivät koulut 

saamaan materiaaleja myös maksutta. Toisaalta niihin materiaaleihin, mistä ollaan valmiita 

maksamaan, kannattaa myös panostaa. Suurin osa Polun tarjoamista materiaaleista voisi olla 

siis tilaajille maksuttomia, rinnalle voisi kehittää opettajien toivomia ikuisia, aikaa kestäviä 

materiaaleja, jotka olisivat maksullisia. 

Muun Suomen ja Uudenmaan alueella ei ollut merkittäviä eroja itse opetuksen sisällön, 

menetelmien tai materiaalien suhteen. Toisaalta näissä korostuu myös satunnaisuus. Jokainen 

opettaja on erilainen, ja jokainen toivoo tukea ja apua erilaisiin asioihin. Kaikilla on myös omat 

opetusmetodit ja tavat, jotka he itse näkevät parhaiksi. Siksi myös toiveet ovat erilaisia 

jokaisella paikkakunnasta riippumatta. Jos jonkinlaista eroavaisuutta Uusimaa - muu Suomi 

välillä onkin, on hankala sanoa mistä se johtuu. Kyselyyn on sattumalta voinut osallistua muun 

Suomen alueelta opettajia, joiden toiveet käyvät osittain yksiin ja vastaavasti samaa 

sattumanvaraisuutta voi olla myös Uudenmaan alueella. Uudenmaan alueen opettajista 

suurempi osa oli myös aktiivia opettajia ympäristökasvatuksen saralla, mikä saattaa näkyä 

eroavaisuutena vastauksissa muuhun Suomeen nähden. 

POLUN NÄKYVYYS JA VERTAISTUEN KANAVAT 
Verrattaessa Uudenmaan alueen opettajien vastauksia muuhun Suomeen, korostuu Uudenmaan 

alueella se, että Polku on suurimmalle osalle (84%) tuttu. 78% muualla Suomessa 

työskentelevistä opettajista ei ollut aiemmin kuullut Polusta. Uudellamaalla näin vastasi vain 

15% opettajista. Lisäksi useammat opettajat ovat aktiivisesti mukana oman koulunsa 

ympäristökasvatustyössä (58%) kuin muualla Suomessa (19%).  Tämä selittyy osittain sillä, 

että kyselyä jaettiin Polun aikaisemmille ja nykyisille asiakkaille, ja vastaajista 13 on Polun 

aikaisempia asiakkaista, näistä vain kaksi on muualta Suomesta. Lisäksi Polun kanssa 

yhteistyötä tekevät opettajat ovat koulussaan varmasti aktiivisia ympäristökasvatuksen saralla. 

Näin ollen ero Uudenmaan ja muun Suomen aktiivisten opettajien määrässä selittyy osittain. 

Se ei myös ole yllättävä tieto, että Polku oli useammalle Uudenmaan alueen opettajalle tuttu 

kuin muun Suomen alueen vastaajille. Polun toiminta painottuu pääkaupunkiseudulle, joten on 

ihan loogista, että siellä asuvat opettajat ovat todennäköisemmin kuulleet ympäristökoulusta. 
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Polun palvelut ovat osittain maksuttomia HSY:n toimialueelle, joten kynnys ottaa palveluita 

vastaan on matalampi.  

Toisaalta vaikka näin on ollut, niin ei tarvitse olla tulevaisuudessa. Kyselyn perusteella moni 

opettaja eri puolelta Suomea on kiinnostunut Polun palveluista ja haluaisin toimia yhteistyössä 

Polun kanssa. 79% vastaajista on kiinnostunut edes vähän yhteistyöstä. Uudellamaalla 88% 

vastaajista on kiinnostunut edes jollain lailla laajemmasta yhteistyöstä ja muualla Suomessa 

72% vastanneista haluaisi jonkinlaista yhteistyötä Polun kanssa. Lisäksi 22% muun Suomen 

vastaajista on kiinnostunut yhteistyöstä paljon, Uudellamaalla vastaava prosenttimäärä on 

19%. Näistä luvuista voi päätellä, että kiinnostusta ja tulevaisuuden yhteistyökuvioita olisi 

mahdollisesti muuallakin Suomessa. Eräs avoimeen kysymykseen vastanneista toivookin 

Polulle lisänäkyvyyttä ja mainontaa, jotta ympäristökoulun tarjoamat palvelut tulisivat 

mahdollisimman monen opettajan ja koulun tietoon eri puolilta Suomea. 

81% vastaajista on valinnut sähköisen uutiskirjeen parhaaksi tiedotuskanavaksi. Toiseksi 

eniten (59%) on valittu verkkosivuja ja kolmanneksi (31%) Facebook-ryhmä. Lisäksi Uusimaa 

- muu Suomi vertailussa tulee esiin, että 96% uusimaalaisista toivoo sähköistä uutiskirjettä 

tiedottamiseen. Polulla on jo sähköinen uutiskirje, jonka voi tilata Polun verkkosivuilta. Sitä ei 

ole kuitenkaan löydetty kovin hyvin. Opettajien pitäisi ensin löytää jotain kautta verkkosivuille. 

Tähän tarvitaan aktiivista yhteydenottoa kouluihin erilaisissa tilaisuuksissa sekä esimerkiksi 

sähköpostin välityksellä. Hyvin toimiessaan sähköinen uutiskirje voisi olla hyvä kanava 

tiedottaa vanhoille asiakkaille tulevasta toiminnasta sekä saada uusia asiakkaita mukaan 

toimintaan. Sähköistä uutiskirjettä on helppo levittää ympäri Suomen eri kouluille. Se on myös 

kustannustehokas tapa saavuttaa opettajia ja kouluja. Toisena tiedotuskanavana mainitaan 

verkkosivut. Polku päivittää aktiivisesti verkkosivujaan ja tiedottaa toiminnastaan. Lisäksi 

palvelut on jaettu ikäryhmittäin, joten jokaisen on helppo löytää se mitä tarvitsee. Se ei 

kuitenkaan riitä, että verkkosivut ovat helppokäyttöiset ja toimivat. Niin kuin aikaisemmin 

mainittiin, pitäisi opettajien ensin löytää sinne. Ja tähän taas tarvitaan muita tiedotuskanavia, 

kuten sähköistä uutiskirjettä ja Facebookia. 

Vertaistuen kanavista opettajat pitävät parhaana Facebook-ryhmää (50%). Seuraavaksi eniten 

valintoja ovat keränneet tapaamiset (40%) ja kolmanneksi sähköpostiryhmä (38%).  Facebook-

ryhmän näkyvyyttä kannattaisi parantaa. Polun oma Facebook-ryhmä voisi toimia olohuoneena 

opettajille, jossa he voivat keskustella ympäristökasvatukseen liittyvistä asioista. Tällä tavoin 

Polku pystyy myös tarjoamaan tukea kohdennetusti. Lisäksi Polku pystyy seuraamaan 
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opettajien toiveita ja muokkaamaan näin kysynnän pohjalta omia palveluita. Lisänäkyvyyttä 

Facebook-ryhmälle voisi saada esimerkiksi tiedottamalla ryhmästä erilaisissa opettajien 

Facebook-ryhmissä. Tosin, vaikka ryhmä saisi paljon näkyvyyttä ja jäseniä, on silti epävarmaa 

hakevatko opettajat tukensa juuri tästä Facebook-ryhmästä ja viriääkö keskustelu ryhmässä 

ylipäänsä. 

Uudenmaan alueella tapaamiset ovat opettajien mielestä tärkein vertaistuen kanava (62%), kun 

muualla Suomessa sen on valinnut vain 22% vastaajista. Muualla Suomessa opettajat ovat sitä 

vastoin valinneet eniten Facebook-ryhmää (44%). Myös Uudellamaalla Facebook nähdään 

tärkeänä kanavana vertaistuelle (58%). Tapaamiset on helpompi järjestää Uudenmaan alueella 

asuville opettajille, kun kenenkään ei tarvitse matkustaa pitkiä matkoja. Näissä tapaamisissa 

myös Polulla olisi mahdollisuus saada uusia asiakkaita mukaan toimintaan. 

Pääkaupunkiseudulle voisi toiseksi vertaistuen kanavaksi Facebookin rinnalle nostaa 

tapaamiset, koska niitä toivotaan siellä paljon. Muualla Suomessa sen sijaan kanavina voidaan 

käyttää Facebook-ryhmää ja lisäksi sähköpostirinkiä. 

Kummikoulutoimintaan on selvästi paljon halukkaita ja innokkaita opettajia. Kiinnostus ei ole 

rajoittunut yksinomaan Uudellemaalle, vaan myös muualla Suomessa kiinnostuneita ja 

aiheesta innostuneita opettajia näyttäisi olevan. Tätä toimintaa voisi mahdollisesti kehittää ja 

aktivoida vielä entisestään. Tämä voisi olla myös kanava saada koulut muualta Suomesta 

mukaan yhteistyöhön.  

TUTKIMUKSEN HEIKKOUDET 
Kyselytutkimuksissa ongelmaksi voi muodostua se, että vain asiasta kiinnostuneet vastaavat 

kyselyyn. Myös tässä kyselyssä on selvästi huomattavissa, että Uudenmaan alueen vastaajista 

enemmistä kokee olevansa aktiivinen ympäristökasvatuksen saralla. Lisäksi heistä useat ovat 

Polun aikaisempia asiakkaista. Tämä vääristää aineistoa jonkun verran. Toisaalta suurin osa 

muun Suomen vastaajista ei ole aktiivisia ympäristökasvatuksen opettajia, mutta silti ovat 

vastanneet kyselyyn. Lisäksi suurimmalle osa heistä ympäristökoulu Polku on uusi tuttavuus. 

Internet-kyselyiden huono puoli on se, että vastausprosentti jää usein alhaiseksi. Vallin 

(2010:113) mukaan opettajille tehdyissä sähköisissä kyselyissä vastausprosentti on 

huomattavasti pienempi kuin postikyselyissä. Usein myös iäkkäät henkilöt kokevat internetin 

käytön hankalaksi ja siksi nuorten vastaajien osuus voi olla suurempi. Tämä puolestaan voi 

aiheuttaa vääristymää tuloksiin. Tässä kyselyssä ei selvitetty vastaajien ikää, eikä ikäjakauma 
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ole tämän työn kannalta merkityksellinen asia. Sen sijaan vastausprosentti meinasi jäädä 

todella alhaiseksi. Kahden ensimmäisen viikon aikana vain tusina opettajia vastasi kyselyyn, 

vaikka se oli avattu satoja kertoja. Kolmannella viikolla vastuksia tuli suhteellisen paljon, kun 

kannustimeksi luvattiin elokuvalippu. Kyselyä olisi pitänyt markkinoida heti aluksi jollain 

muulla tapaa, sillä lahjakorttien arvonta ei selvästi motivoinut opettajia tarpeeksi. Tästä pitää 

jatkossa ottaa oppia ja miettiä tarkkaan, miten kyselyn vastaanottajia pitäisi motivoida 

vastaamaan kyselyyn suostuttelematta. Vastaajat pitäisi saada kokemaan, että asia on juuri 

heille tärkeä ja heidän antamallaan vastauksella on merkitystä. Toisaalta on myös mahdollista, 

että opettajat ovat ajatelleet kyselyn aukaistuaan, että vastaavat myöhemmin, mutta ovat 

unohtaneet asian. Lisäksi osa opettajista on varmasti kokenut, että asia ei ole heille tärkeä, eikä 

innostusta vastaamiseen ole siksi löytynyt. 

Kahdessa kysymyksessä opettajien piti valita tärkeysjärjestyksessä itselleen hyödyllisimmät 

vaihtoehdot. Näissä pitää muistaa se, että emme tiedä miten tärkeäksi vastaaja kokee kunkin 

kohdan. Emme esimerkiksi tiedä onko vastaajan mielestä tärkein kohta yksi, kaksi vai 0,1 

kertaa tärkeämpi kuin seuraavaksi tärkein. Tämän takia painotuksissa näkyy tutkijan 

subjektiivinen käsitys siitä, miten tärkeitä vastaukset ovat toisiinsa nähden. Myös sitä tulisi 

aina pohtia, milloin järjestysasteikko toimii suhteellista paremmin ja toisin päin.   
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YHTEENVETO 
Opettajien vastaukset ja toiveet ympäristökoulu Polun palveluista ovat hyvin linjassa 

ympäristökasvatuksen teorioiden kanssa. Opettajat toivovat Jerosen ja Kaikkosen talomallin 

mukaisesti nuorten ikätason mukaista, tietopainotteista opetusapua. Lisäksi opetuksen muodot, 

ympäristössä ja ympäristöstä oppiminen sekä toimiminen ympäristön puolesta näkyvät 

Palmerin puumallin mukaisesti opetusmenetelmissä, joita opettajat haluavat. Hungerfordin ja 

Volkin ympäristövastuullisuuden mallin mukaisesti kaikki opettajien toivoma apu ja tuki 

tähtäävät siihen, että lapsissa syntyisi kestävän elämäntavan syntymiselle merkityksellinen 

ympäristöherkkyys. Ylipäänsä kaikki ympäristökasvatuksen tavoitteet sekä kestävän 

kehityksen ulottuvuudet näkyvät ja käyvät hyvin yhteen opettajien toiveiden kanssa. 

POPS2016 asettaa opettajat uudenlaisten haasteiden eteen, joista ympäristökasvatus on se, 

johon opettajat haluavat tukea Polulta. Laaja-alainen oppiminen on yksi suurimpia 

opetussuunnitelman uudistuksia. Sen osaamistavoitteet pystytään helposti huomioimaan 

ympäristökasvatuksellisessa opetuksessa, koska molemmissa tavoitteet ovat hyvin 

samankaltaiset. Tukemalla yhtä pystyy samalla vahvistamaan myös toista.  

Tietopainotteisuus näkyy opettajien toivomissa opetuksen sisällöistä. Apua kaivataan niin 

käytännön ympäristöasioihin, kuin laajempaankin ympäristöasioiden ymmärtämiseen. 

Opetuksen toivotaan olevan tekemisen kautta oppimista. Ulkona ja lähiympäristössä 

oppiminen sekä pelit ja leikit ovat niitä opetuksen muotoja, joihin halutaan yhä enemmän 

siirtyä perinteisistä oppitunneista. Polku pystyy ottamaan tässä muutoksessa suuren roolin ja 

olemaan isona apuna opettajille ja kouluille. Jos opettajat saavat Polulta valmiita ulkoleikki-

ideoita sekä oppituntipohjia, on heidän helpompi siirtyä luokkahuoneen ulkopuolelle ja 

muuttaa opetuskäytäntöjään. Itse tekemällä ja oma-aloitteisesti toimimalla oppilaat saavat 

vankan tietopohjan ympäristöasioihin ja omaksuvat näin kestävän elämäntavan. 

Jokaisessa koulussa olisi hyvä olla oma ympäristötyöryhmä, joka edistäisi ympäristöasioiden 

toteutumista koulun käytännön toiminnassa sekä opetuksessa. Raati pystyisi tarvittaessa 

auttamaan opettajia ympäristökasvatuksellisessa opetuksessa, sekä oppilaita silloin, kun 

ympäristöasiat herättävät kysymyksiä. Polku voisi tehdä valmiit ohjeet ympäristöraadin 

perustamiseen, jotta kaikilla kouluilla olisi helppo perustaa oma työryhmänsä. Tämän jälkeen 

Polku voisi toimia yhteistyössä raadin kanssa tarjoamalla tarvittaessa apua ja tukea.  
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Opettajille suunnattuja yksittäisiä kursseja olisi hyvä olla niin kattavasti, että jokainen opettaja 

voisi koota niistä itselleen tarvitsemansa kokonaisuuden. Opettajia helpottaisi valtavasti se, että 

opetus olisi osana VESO-koulutusta. Tällöin heidän ei tarvitsisi lähteä erikseen 

ympäristökasvatuksen koulutukseen, vaan sen tulisi muun ohella. Yhteistyötä OAJ:n kanssa 

kannattaisi jo siksi selvittää enemmän. 

Sähköisyys ja elämyksellisyys korostuvat eniten toivotuissa opetusmateriaaleissa. Peleissä ja 

videoissa yhdistyvät hauskuus ja oppiminen, ja ne ovat juuri niitä materiaaleja, joihin Polun 

kannattaisi tulevaisuudessa panostaa vielä entistä enemmän. Sähköisessä muodossa olevat 

materiaalit ovat kustannustehokkaita ja helppo jakaa laajalle alueelle. Perinteisten pelien 

rakentamiseen kannattaa hyödyntää Kierrätyskeskuksen laajaa kierrätettyjen materiaalien 

valikoimaa. Aikaa kestävistä materiaaleista opettajat ja koulut ovat valmiita maksamaan. Myös 

kädentaito Näprän kierrätettyjen askartelumateriaalien toimitusta ja valikoimaa kannattaisi 

kehittää ja laajentaa niin, että jokainen koulu ympäri Suomen voisi halutessaan tilata kierrätetyt 

askartelumateriaalit uusien sijaan.  

Opettajien mukaan koulut eivät ole valmiita kustantamaan itse kaikkia palveluita ja 

materiaaleja. Yhteistyökuvioita HSY:n kaltaisten toimijoiden kanssa pitäisi selvittää myös 

muualta Suomesta. Tällöin myös muilla Suomen kouluilla olisi yhtäläinen mahdollisuus saada 

tarvitsemaansa apua. Toinen vaihtoehto on, että Kierrätyskeskus toimii itse palvelujen 

tarjoajana. Sellaisiin materiaaleihin ja palveluihin kannattaisi panostaa, joista koulut ovat 

valmiita maksamaan. 

Laajemmasta yhteistyöstä sekä kummikoulutoiminnasta kiinnostuneita opettajia olisi paljon, 

jos vain oikeat kanavat heidän tavoittamisekseen löytyisi. Sähköistä uutiskirjettä voisi jakaa 

ahkerammin ja Facebook-ryhmää voisi hyödyntää tiedottamiseen enemmän, jotta opettajat 

löytäisivät tiensä Polun verkkosivuille. Vertaistueksi Polku voisi järjestää Uudenmaan alueen 

opettajille tapaamisia. Näissä Polulla on myös mahdollista verkostoitua paremmin mukaan 

koulujen toimintaan. Muualle Suomeen vertaistueksi sopivat hyvin Facebook-ryhmä sekä 

sähköpostirinki. 

Kaiken kaikkiaan Polun tämän hetkinen tarjonta sisältää jo paljon niitä aineksia, joita opettajat 

toivoivat. Kehittämällä niitä lisää ja markkinoimalla eri kanavien kautta Polkua ja Polun 

toimintaa, voi Polku saada aktiivista toimintaa ja yhteistyötä aikaan useiden yläkoulujen kanssa 

ympäri Suomen. Yläkoulut ja opettajat ovat kyllä kiinnostuneita ja tarvitsevat tukea 

ympäristökasvatuksessa, kunhan vain oikeanlainen tuki ja apu löytyvät. Sama tuki on tarpeen 
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varmasti kaikilta vastaavilta toimijoilta. Tutkimus on siis yleistettävissä myös muille saman 

alan toimijoille koko Suomen alueelta. 

Tässä tutkimuksessa ovat opettajat saaneet kertoa toiveitaan. Olisi mielenkiintoista tietää, 

miten oppilaat kokevat opetuksen, joka on kehitetty tämän tutkimuksen tulosten pohjalta. 

Jatkotutkimuksena olisi hyödyllistä tehdä esimerkiksi oppituntikokeilu luonnossa, jonka 

pohjalta voisi rakentaa valmiin opetuspaketin lähiluontoon. Olisi myös mielenkiintoista tietää, 

kokevatko oppilaat itse oppimispelit tai videot mielekkääksi ja hauskaksi tavaksi ympäristöstä 

oppimiseen. Lisäksi olisi hyvä selvittää, miten tarjottu tuki ympäristötyöryhmien 

perustamiseen ja niiden tukemiseen vaikuttaa koulun asenneilmapiiriin.  
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LIITE I. ”MITEN YMPÄRISTÖKOULU POLKU VOISI AUTTAA SINUA OPETUSTYÖSSÄSI?” -
KYSELY 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

LIITE II. AVOIMET VASTAUKSET KYSYMYKSEEN “MITÄ MUITA PALVELUITA TAI 

MATERIAALEJA TOIVOISIT YMPÄRISTÖKOULU POLUN TARJOAVAN?” 

Vastaukset 

Omia tutkimuspaketteja energiankulutuksen mittaamiseen tai "kalavaakoja", joilla punnita jätettä kotona/luokassa. 

 Valmiita malleja/ohjeita ympäristöryhmän perustamista varten. 

Ajankohtaisia tehtäviä oppilaille. Esim. Tietopaketteja käytännön ympäristöongelmista ja niiden hoidosta Suomessa ja 
maailmalla. 

Kummitoiminta koulujen kanssa olisi hyvä. Tällä hetkellä koulustamme on kummiluokkatoiminnassa kaksi luokkaa 
Vantaan luontokoulussa. Todella suosittua ja tällaista toimintaa kaivattaisiin paljon lisää. 

Uusia pelejä, ulkoleikki-ideoita 

Kaikkea mahdollista. Meillä on nyt valtava remontti käynnissä ja on tosi hankalaa miettiä tulevaisuutta, kun ei siitä ole 
mitään varmaa. 

Verkostoitumista muidenkin kaupunkien kanssa, olette oiva esimerkki. 

Tässä oli jo aika paljon, mutta esim. yläkoululaisille suunnattua tietoa eri materiaalien kierrätyksestä (kuinka paljon 
kutakin mahdollisuutta on kierrättää, mihin kierrätettyä materiaalia voi käyttää, konkreettisia laskuja siitä, kuinka 

paljon energiaa säästyy, kun materiaali kierrätetään). 

Yhteistyötä kulttuuritoimijoiden kanssa. Esimerkiksi yhteissuunniteltu kierrätysaiheinen esitys johon räätälöitte 
kouluille työpajat. 

Tällä hetkellä ei tarvetta 

Kirjoja luontoaiheista koulun kirjastoon lahjoituksena. 

Olen tyytyväinen tähän tarjontaan. 

on jo nyt varsin kattava toiminta 

En tiennyt aiemmin tällaisesta Polusta, niin enemmän markkinointia ja näkyvyyttä. Esimerkiksi opettaja-lehteen voisi 
jutun laittaa. 



 

Vierailijoita koululle 

Kaikki kekeen liittyvä on tervetullutta. 

Erityisesti yläkoululaisille suunnattu sähköinen opetusmateriaali (esim. powerpoint, verkkosivut, videolinkit, 
tietopaketit) — sellainen, missä tärkeitä ympäristökysymyksiä on käsitelty mielenkiintoisesti ja ytimekkäästi (eikä 
kielellisesti liian vaikeasti, vaan myös maahanmuuttajia ajatellen) ja nuorten tasolla. Voi käsittää esim. globaaleja 

yhteyksiä, kulttuurisia kysymyksiä, koska monet oppilaista ovat esim. pakolaistaustaisista perheistä ja jotkut globaalit 
ongelmat voivat koskettaa heitä —mutta samalla ymmärrys ja asioiden yhdistäminen ei ole ensisijaista vaan elämän 

täyttää materialismi ja oma selviytyminen. 

Tutustumiskäyntejä kestävän kehityksen toimijoihin 

tämä riittää 

Sähköisiä oppiainerajat ylittäviä, yläkoulun ja lukioon soveltuvia 

 

  



 

LIITE III. AVOIMET VASTAUKSET KYSYMYKSEEN: ”MITEN YMPÄRISTÖKASVATUS NÄKYY 

KOULULLASI? MILLAISTA MENETELMIÄ JA MITÄ MATERIAALEJA KOULULLANNE ON 

KÄYTETTY YMPÄRISTÖKASVATUKSESSA? OLETTEKO OLLEET YHTEISTYÖSSÄ JONKUN MUUN 

TAHON KANSSA?” 

Vastaukset 

-jätteiden lajittelu 
-kemiassa jäteaineiden keruu 

-vierailu jätelaitokselle fysiikassa 
En tiedä muusta. 

Koululla on kestävän tason vihreä lippu. Koulussa on ympäristöryhmä, joka koostuu pienistä osaryhmistä, joilla on eri tehtäviä 
(instagramin päivittäminen, paperiroskien kerääminen, luokkien lajittelun/energiankulutuksen seuraaminen: eli kiertävät luokissa 

kysymässä asiaa). Koulussa on maskotti, joka seikkailee eriaiheisissa elokuvissa, joita näytetään oppilailla, kun ko. aihetta käsitellään. 

  

Suurin haaste on saada kaikki opettajat mukaan. 

Lähinnä kierrätyksestä kertominen, kierrätyskeskusvierailut yms. Ei ole yhteistyötä muiden tahojen kanssa. 

Ruuantähteetön viikko, roskien lajittelu 

Jokainen luokanopettaja hoitaa ympäristökasvatukseen liittyvät teemat parhaaksi katsomallaan tavalla esimerkiksi ympäristö- ja 
luonnontiedon yhteydessä. Kuvataiteen tunneilla aiheita on helppo syventää esim. materiaalivalintojen kautta. Koulun yhteisiä 
teemapäiviä tai projekteja ei aiheen tiimoilta ole ollut. Opetusmateriaaleja kerätään opeoppaista, netistä, aikakauslehdistä.... 

Yhteistyötä on tehty mm. Polun kanssa ja Vantaan luontokoulun kanssa. Olemme hyödyntäneet verkosta löytyviä ilmaismateriaaleja 
esim. lajittelun suhteen. 

Ollaan oltu HSY kummikoulu, olen vetänyt ympäristöraatia 4 vuotta eli käyttänyt monipuolisesti materiaaleja, opetuspaketit ja 
vieraillut kierrätyskeskuksessa. Olen myös käyttänyt WWF materiaaleja esim. Vesiaiheisia 

Koululla on ympäristökasvatuksen suunnitelma ja kestävän kehityksen ohjelma Vihreä lippu harjoittelussa; steinerkouluna meillä on 
yleistavoite aitojen kestävien ja laadukkaiden materiaalien käytöstä - säästeliäästi: tavoite ympäristökasvatuksesta vihreänä lankana 

läpi oppiaineiden ja luokkien; yhteistyötä esim. Oulun kaupungin luontokoulun kanssa, kouluttautumista Suomen 
Ympäristökasvatuksen Seuran kursseilla, yksi ympäristökasvattajaksi Suomen ympäristöopisto SYKLI:ssä kouluttautunut ope. 

  

Koulussamme on ollut pieniä projekteja liittyen kierrätykseen, energian säästöön, materiaalien uusiokäyttöön yms. Askarteluissa on 
mm hyödynnetty Kierrätyskeskusta. Aiheesta saisi helposti monialaisia oppimiskokonaisuuksia. 

Meillä on aktiivinen yhteistyö englannin opettajan kanssa, samoin fysiikan. Yhteisiä viritelmiä on. 

biologian ja maantiedon opetuksessa jatkuvasti punaisena lankana. 

teemapäivät ja laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet 
  aiheiden käsittely eri oppiaineissa, etenkin biologiassa, maantiedossa, kemiassa, kotitaloudessa, terveystiedossa 



 

Olemme olleet HSY:n kummikouluna muutaman lukuvuoden. Meillä toimii koulussa kestävän kehityksen ryhmä, jossa on noin 10 
oppilasta ja 4 opettajaa. Olemme pitäneet erilaisia teemapäiviä (älä osta mitään päivä, siivous päivä, nuukuusviikko, vesipäivä) ja 

lisäksi koulussamme on käynyt vierailijoita. 

Koulussamme toimii aktiivisesti keke-ryhmä. Teemapäiviä esim. älä osta mitään päivänä. Päivänavauksia yms. Yhteistyötä hsy: 
kanssa. 

               Jäteasiat  

Ympäristöstä luontoaiheista sisustusta, luomu- ja lähiruokateemaa ruokalassa, ruokakulttuuri ja vastuullisuus keittiössä 

Koulullamme toimii opettajien kestävän tulevaisuuden- työryhmä, sekä alakoulun että yläkoulun oppilaiden ympäristöraadit. 
Olemme tehneet yhteistyötä Ympäristökoulu Polun kanssa muutaman vuoden ajan (kummikoulutoimintaa sekä vuosittaiset 

Ympäristökoulun tarjoamat teematunnit) 

Olemme Vihreä lippu -koulu kestävällä tasolla, joten ympäristökasvatus on vakiintunut toimintatapa koulullamme. Meillä on vieraillut 
eri tahojen esim. Maan ystävät, LuontoLiitto lähettiläitä pitämässä oppitunteja, olemme käyneet Luontokoululla, yhteistyötä 4H:n 

kanssa 

Opintoretkiä vedenpuhdistamolle ja kaatopaikalle. Luontotalo Villa Elfvik on jatkuvassa käytössä. 

kierrätysmateriaaleja suositaan lahjoituksia otetaan vastaan eri tahoilta 

Koululla on kolme ryhmää ympäristöagentteja ja 1 aikuisten ympäristötiimi, järjestetään teemapäiviä 4 krt vuodessa, pidetään välillä 
teemaviikkoja ja aamunavauksia, yhteistyötä WWF:n ja luontokoulujen kanssa, yhteistyö Helsingin vesilaitoksen ja lasten ja nuorten 

puutarhayhdistyksen kanssa 

Eipä näy juuri lainkaan, ainoastaan oppiaineiden sisällöissä. 

Olemme Vihreä lippu koulu 

Alkutekijöissä. Yritämme keke-ryhmän kanssa saada jotain aikaan. 

Meillä on ollut vierailijoita vesilaitokselta. Kierrätys ja jätteiden lajittelu on osa koulun toimintakulttuuria. 

Pitkälti vapaaehtoisten opettajien ja oppilaiden varassa. Olisi hienoa, jos asia koskettaisi myös "taviksia" (opet/oppilaat), mutta asian 
pitäisi tulla rehtorin tai ulkopuolisen tahon kautta. 

Lajittelu ym käytänteet kaikissa oppiaineissa. Tähteitä nolla-kampanja tänä syksynä Kymenlaakson jätteen kanssa. 

-Koulullamme kierrätetään luokissa ja ruokalassa. 
-Jokainen opettaja käy ympäristökasvatuksen sisältöjä oppitunneilla esim. ympäristöopissa ja yhteiskuntaopissa. Materiaaleina silloin 

oppikirjat (Pisara ja Vaikuttaja). 
-yhteistyötä Kierrätyskeskuksen kanssa joillakin luokilla 

-koulussa on toiminut ympäristötiimi ja ympäristökerho. Tänä vuonna yksi valinnaiskurssi (4.-6.-luokkalaisille) on nimeltään 
Ympäristöagentit eli kurssi on sisällöiltään ympäristökasvatusta. 

Netistä tulostettu kierrätysmateriaalia, pelit ja kotoa roskia vihreää draamaa varten. 



 

Olemme olleet kolmena vuonna mukana Vihreä Lippu -toiminnassa. Se kuitenkin hiipui innokkaiden opiskelijoiden puutteeseen. 

jätefirma anjalankoski 

Siirtelen lähinnä opettajainhuoneessa ja luokissa jätteitä ja roskia oikean laatuisiin roskiksiin. Varsinkin loppujäte ja metalli ovat aina 
väärissä roskiksissa. Yritän olla riitelemättä, mutta opettajien asenne ottaa koville. 

Omassa oppiaineessa omien intressien pohjalta. Koulun keke-toiminta, vierailut sorttiasemalla ja vedenpuhdistuslaitokselle 
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