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1. Johdanto 

 

Ihmiskunta on päätynyt tilanteeseen, jossa se joutuu kohtamaan monia toisiinsa kytkeytyviä 

globaaleja ympäristöön liittyviä haasteita. Nämä haasteet ja ongelmat ovat nousseet vahvasti 

myös julkisuuteen ja lähes jokaisen ihmisen tietoisuuteen.  Monimuotoista aktivismia, huolta 

ja vaatimuksia toimiin ovat herättäneet esimerkiksi ilmaston lämpeneminen, ympäristön 

saastuminen, biodiversiteetin köyhtyminen ja luonnonvarojen väheneminen tai loppuminen. 

Ongelmat on tiedostettu pitkään, mutta toimet niiden eteen ovat käynnistyneet hitaasti. Useiden 

asiantuntijoiden mielestä olemme nyt tilanteessa, jossa korjaavien toimien täytäntöönpanoa ei 

voida enää lykätä tulevaisuuteen. Esimerkiksi ilmastonmuutos on vaikuttanut jo kaikkiin 

asuttuihin alueisiin maapallolla (mm. Masson-Delmotte, Zhai, Pirani ym. 2021). Luonnon 

ongelmat kietoutuvat moniin yhteiskunnan ja talouden osa-alueisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin, 

jotka saavat aikaan jatkuvasti kasvavaa kulutusta. Yhä suurempi joukko ihmisiä on kuitenkin 

alkanut herätä ongelmiin ja pohtia omaa toimintaansa suhteessa luontoon. Ristiriitaa toiminnan 

ja ympäristöystävällisten visioiden välille aiheuttaa kuitenkin samanaikainen ja jatkuva 

taloudellisen edun tavoittelu ja talouden kasvu, joka pyrkii nostamaan ihmisten kulutusta 

jatkuvasti. Honkasalo (2017: 189) kuvailee, kuinka maapallo ei enää kestä rikkaiden kulutusta, 

kun taas osa ihmiskunnasta kärsii edelleen köyhyydestä. 

Kiertotalouden mukaisesti ja ympäristöystävällisesti toimivia alueita arvostetaan niin 

paljon, että kilpailu eturintamalle pääsemisestä ja edelläkävijyydestä on alkanut tulla esille 

kuntien ja kaupunkienkin brändäyksessä ja toimintasuunnitelmissa. Kestävyyden sekä 

ympäristöystävällisyyden tavoittelu on siis laajentunut yksittäisten “hippien” toiminnasta 

paljon laajemmaksi ylettyen aina osaksi valtioiden, organisaatioiden ja taloudellisten 

toimijoiden päämääriä. Samalla se on saanut alleen uusia käsitteitä ja systeemisiä malleja 

näiden päämäärien saavuttamiseksi. Kertotalous nähdään toimintasuunnitelmissa ja -

raporteissa usein uutena talouden pohjana, joka samalla on työkalu ilmastotavoitteiden 

saavuttamisessa sekä ympäristönsuojelussa. Esimerkiksi Valtioneuvoston selontekoon 

kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta (2020) on kirjattuna useita 

kiertotaloutta toteuttavia toimenpiteitä. Oulun kaupungin Ympäristöohjelma 2026 (2019) on 

lähtökohtana Oulun toimille ilmastonmuutosta ja muita ympäristöongelmia vastaan vieden 

samalla kiertotaloutta eteenpäin kaupungissa. Se on antanut myös suuntaviivoja ja taustaa 

valmistuneelle kaupungin kiertotaloustiekartalle. Oulu pyrkii olemaan hiilineutraali kaupunki 

vuoteen 2040 mennessä.  Muita toimia ohjaavia sopimuksia ovat muun muassa Oulun 

kaupungin allekirjoittanut Euroopan kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus, jonka 
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mukaan kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään 40 % jo vuoteen 2030 sekä kunta-alan 

energiatehokkuussopimus (Liljeström & Monni 2018). 

Kestävyyttä edistävät virtaukset ovat yltäneet myös koulu- ja opetusmaailmaan. 

Uudemmassa ehdotuksessaan ”Uusi suunta - Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi” 

(2021) Valtioneuvosto peräänkuuluttaa yhä selvemmin osaamisen ja koulutuksen tärkeyttä. He 

mainitsevat tällä hetkellä vaikuttavan osaajapulan, jonka takia koulutusjärjestelmää tulisi 

muuttaa. Ehdotuksessa nostetaan esille koko opinpolun tärkeys aina esiopetuksesta työelämään.  

Kiertotalouden eri osa-alueisiin liittyviä rutiineja ja käytänteitä on jo aikaisemmin 

tutkittu kulttuurimaantieteen saralla. Esimerkiksi Kent ja Dowling (2013) ovat tutkineet auton 

jakamisen päivittäisiä ja sosiaalisia performansseja. Bridge (2014) taas on tehnyt tutkimusta 

liittyen valtion uudenlaiseen rooliin luonnonvarojen hallinnoinnissa. Myös jäte on konseptina 

ja terminä alkanut kiinnostamaan maantieteilijöitä (mm. Deutz & Frostick 2009; Moore 2012). 

He näkevät jätehuollon ja jätteen sekä sen käytännöt sekä politiikan niin sosiaalisina, 

ympäristöllisinä kuin taloudellisiakin kysymyksinä. Jätteen ympärille on heidän mukaansa 

muodostunut monia tärkeitä sosiospatiaalisia prosesseja, joita on tärkeä tutkia tarkemmin. 

Tämä pro gradu keskittyy samankaltaisiin rutiineihin ja tilojen performansseihin, jotka syntyvät 

tai voisivat syntyä koulutilassa kiertotalouden mukana.  

Kiertotalous onkin vahvasti maantieteellinen ilmiö ja se esiintyy yksittäisen 

kotitalouden skaalasta aina maailmanlaajuiseen talousmuotoon. Kiertotalouden rutiinit ja 

käytänteet vaihtelevat paljon ajan ja maantieteellisen sijainnin mukaan. Hobson (2016) tuo 

esille kiertotalouden linkittymisen politiikkaan ja geopolitiikkaan, konflikteihin, 

markkinointiin sekä jokapäiväisiin toimintoihin. Aikaisemmin esimerkiksi materiaaleja 

käytettiin hyvin säästeliäästi eikä ruokaa heitetty hukkaan, mutta länsimaalainen kulutusmuoto 

muutti yleistä käyttäytymismallia teollisuusmaissa (Ellen MacArthur Foundation 2013). 

Hobsonin (2016) mukaan ihmismaantiede ei ole osallistunut kiertotalousdebattiin vielä paljon, 

mutta sillä on runsaasti annettavaa kokonaisvaltaisen näkökulman ja ymmärryksen kautta. 

Maantiede auttaa tuomaan yhteen lukuisat eri toimijat, tilat, materiaalit sekä käytänteet. Täysin 

uusi suhtautuminen materiaaleihin ja toimintaan niiden ympärillä vaatii suurta fundamentaalista 

muutosta, jolloin tarvitaan myös erilaisia ja kokeellisia lähestymistapoja. Esimerkiksi 

sosiomateriaaliset, sosiaalipoliittiset ja taloudelliset toimet ovat kiinnostaneet 

ihmismaantieteilijöitä kiertotalouden konseptissa, mutta niiden tarkempi tutkiminen on vielä 

tarpeen.  

Collinsin ja Colemanin (2008) mukaan kouluja on maantieteen saralla tutkittu paljon 

vähemmän kuin esimerkiksi sairaaloja. Niihin olisi kuitenkin syytä kiinnittää huomiota, sillä ne 
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koskettavat suurta osaa väestöä ja ovat erityisesti lapsille ja lapsiperheille oleellinen arjen 

tapahtumapaikka. Koulut ovatkin mielenkiintoinen kohde kaupungin organisaatioina sekä 

tulevien sukupolvien kasvattajina. Niiden tutkiminen tukee ja antaa valmiuksia toiminnan 

kehittämiselle ja käytännön muutoksille. Samalla tutkimus voi nostaa koulut niiden 

ansaitsemaan rooliin päätöksenteossa ja aluekehityksen suunnittelussa. 

Koulut ja siellä toimivat tahot ovatkin alkaneet pohtia omaa toimintaansa kestävyyden, 

ympäristö- ja ilmastoystävällisyyden kautta. Opetuksen, koulutuksen tärkeys yleisen 

käyttäytymisen muuttamisen jätteen vähentämisen kannalta on tullut esille monissa yhteyksissä 

(Bolger & Doyon 2019). Kuitenkin itse kiertotaloutta ja sen opettamista on tutkittu hyvin 

niukasti, sillä lähes kaikki aikaisemmat tutkimukset keskittyvät kestävän kehityksen 

toteutumiseen, joka voidaan ajatella joko kiertotalouden yläpuolella olevaksi kattotermiksi, tai 

sen kanssa rinnakkaiseksi termiksi. Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan yleensä pyrkimystä 

sellaiseen elämäntapaan, joka säästäisi luontoa ja pitäisi elinympäristön planeetallamme hyvänä 

myös seuraaville sukupolville (Sharp 1992). Kestävä kehitys pitää sisällään taloudelliset, 

sosiaaliset, kulttuurilliset ja ympäristölliset aspektit, joita varten Yhdistyneet Kansakunnat 

ottivat käyttöön vuonna 2016 Agenda2030:n, joka sisältää 17 tavoitetta kestävään kehitykseen 

(Historiaa ja toiminnan tasoja 2021). Myös itse oppilaitosten toiminnan tutkimus kestävyyden 

osalta on jäänyt vähälle huomiolle. 

Tutkimuksen ja kyselyn toteutuksessa mukana on ollut alueen jäteyhtiö Kiertokaari 

oy, joka toteuttaa alueella lakisääteistä tehtäväänsä jätehuollon tiedotuksesta ja neuvonnasta. 

Toinen mukana ollut taho on Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, joka pyrkii 

kehittämään kouluja ja koulutusta alueella. Tutkielman tarkoitus on selvittää kiertotalouden 

tilaa Oulun kaupungin kouluissa sekä opetuksen että fyysisen koulurakennuksen sisällä ja 

ympärillä olevien toimintojen osalta. Näitä ovat käytännössä esimerkiksi se, kuinka paljon 

koulussa kierrätetään materiaaleja, miten energian käyttöä pyritään vähentämään tai miten 

kiertotalous tulee esille opetuksessa. Tutkielma on kvalitatiivinen, vaikkakin sisältää myös 

määrällisiä elementtejä kyselyn vastausten kautta.  

Tutkimuskysymykseni ovat:  

 

1. Miten kiertotalous tai mahdollinen pyrkimys siihen näkyvät Oulun koulujen opetuksessa ja 

toiminnoissa? 

2. Mitä opettajat kokevat tarvitsevansa, jotta kouluja saataisiin enemmän kiertotalouden 

mukaisiksi tulevaisuudessa? 
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Rajaan tutkielman tarkastelemaan pelkästään Oulun kaupungin peruskouluja ja lukioita, jotta 

saan laajan kokonaiskuvan kaupungin tilanteesta. Rajaus Oulun kaupunkiin on oleellinen, sillä 

eri kaupunkien ja kuntien tilanteita ja toimintatapoja selittävät eri tekijät, jolloin myös 

muutoksen mahdollistajat ovat erilaisia. Peruskouluihin ja lukioihin rajaus auttaa 

lähdeaineiston kanssa, sillä esimerkiksi päiväkotien ja esikoulujen materiaalia 

kiertotalousopetuksesta on vain vähän ja korkeakoulujen kiertotalousopetusta on vastaavasti 

tutkittu verrattain paljon. Korkeakouluissa on myös paljon kiertotalouteen liittyviä projekteja 

ja yhteistyökuvioita, jotka peruskouluissa ovat ainakin vielä harvassa. Ammattikoulut taas 

rajattiin pois kohderyhmän selkeyttämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi, sillä ammatillisen 

koulutuksen opetussuunnitelmat ja tavoitteet eroavat yleissivistävästä opetuksesta. Peruskoulut 

ja lukiot ovat siis mielenkiintoisempi tutkimuskohde, sillä tutkimusta niiden parista on vain 

vähän. 

Ensin avaan kiertotalouden käsitettä ja historiaa sekä sen saamaa kritiikkiä luodakseni 

kokonaiskuvan teoreettiseksi pohjaksi. Kerron myös, miten kiertotalous jo näkyy tai on liitetty 

ja huomioitu kouluissa ja opetuksessa. Sen jälkeen siirryn käsittelemään koulua ja sen sisällä 

olevia abstrakteja ja sosiaalisia tiloja. Tuon esille myös koko koulun lähestymistavan (Whole 

School Approaches), joka kuvaa hyvin tutkimukseni näkökulmaa. Avaan myös kohdealueeni 

eli Oulun koulujen opetussuunnitelmia. Luvussa neljä esittelen tutkimusmetodini ja 

toteuttamiseen käytetyn kyselyn. Luvussa viisi ovat tulokset, jonka jälkeen pohdin niitä 

laajemmin. Lopuksi vedän yhteen johtopäätökseni.  
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2. Kiertotalous 

 

Kiertotalouden kannattajat uskovat, että ihmiskunnan hyvinvointi ja elintason ylläpitäminen 

eivät vaadi materiaalien, luonnonvarojen ja luonnon tuhlaamista tai jatkuvaa käyttöä, vaikka 

nykyinen talousmallimme onkin rakennettu sen varaan. Kiertotalouden pohjalla on ajatus 

luonnonvarojen ja ympäristövaikutusten irtikytkemisestä ihmisten elintasoon ja talouteen 

nähden, jota kuva 1 havainnollistaa (Seppälä ym. 2016; International Resource Panel, 2011: 7–

11). Ajatuksena on siis lopettaa negatiivisten ympäristövaikutusten tuottaminen ja hidastaa 

luonnonvarojen käyttöä ilman, että hyvinvointi tai talouden kasvu häiriintyvät. Honkasalo 

(2017: 187) jakaa irtikytkennän suhteelliseen ja absoluuttiseen irrottautumiseen 

bruttokansantuotteeseen nähden. Suhteellinen irtikytkentä tapahtuu silloin, kun resurssien 

käyttö vähenee verrattuna bruttokansantuotteeseen. Absoluuttinen irtikytkentä taas vähentää 

resurssien käyttöä pienentämällä bruttokansantuotetta. Irtikytkentä on saanut osakseen myös 

kritiikkiä aina sen mahdottomuudesta kapitalistisen ajattelutavan ja arvomaailman 

ylläpitämiseen. 

Kuva 1. Irtikytkentä Seppälän ym. (2016) ja International Resource Panel, (2011) mukaan. 

 

Kiertotalouden perusperiaate on selkeä, mutta se määritellään silti hyvin eri tavoin eri 

yhteyksissä ja tilanteissa. Myös eri tieteenalat määrittelevät kiertotalouden heidän 

paradigmaansa sopivaksi. Sillanpää ja Ncibi (2019) näkevät kiertotalouden talouden uutena 

paradigmana, joka pyrkii talouskasvun ohella saavuttamaan sosiaalisia, taloudellisia ja luonnon 

hyötyjä niin globaalissa kuin lokaalissakin mittakaavassa. Käytännössä kiertotalous näkyisi 
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koko tuotantoketjussa aina tuotteiden suunnittelusta ja raaka-aineiden hankkimisesta 

hyödykkeiden kierrätykseen ja uusiokäyttöön. Käytännön toimia ovat muun muassa 

hyödykkeille suunniteltu pitkä elinkaari, tuotteiden korjaus, lajittelu, kierrättäminen, 

hyödykkeiden uusiokäyttö, lainaaminen ja vuokraaminen sekä ruokahävikin ja 

energiankulutuksen vähentäminen. Jätteestä tulee raaka-ainetta, jolloin itse jätteeksi jäävän 

materiaalin määrä minimalisoidaan. Kiertotalous on vastakohta perinteiselle viivataloudelle 

(linear economy), jonka kaavana on ottaa luonnonvaroja, tuottaa tuotteita, kuluttaa ja heittää 

pois. Kuva kaksi havainnollistaa viivatalouden, kierrätystalouden ja kiertotalouden eroja. 

 

 

Kuva 2. Kiertotalous verrattuna viivatalouteen ja kierrätystalouteen. (Kiertokaari oy & Sivistys- 

ja kulttuuripalvelut 2020) 

 

Ellen MacArthur Foundation (2013) on tärkeä kiertotalouden tekijä ja toimija Euroopassa. Se 

on määritellyt kiertotalouden tuotannon systeemiksi, joka kunnostaa ja uudistaa tietoisesti 

talousjärjestelmää. Viivatalouden tilalle tulee heidän mukaansa uusiutuvia energianlähteitä ja 

jätteen sekä myrkyllisten kemikaalien määrä pienenee huomattavasti koko talousjärjestelmän 

paremman suunnittelun avulla. He ovat muiden toimijoiden tavoin koettaneet nostaa termin 

tunnettavuutta ja laajentaa sitä pelkän materiaalinen kierrättämisen ulkopuolelle. Toinen tärkeä 

toimija kiertotalouden saralla on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, joka määrittelee 

selvityksessään kiertotalouden seuraavasti: “Kiertotaloudella tarkoitetaan taloutta, jossa 

resurssien käyttö on suunniteltu kestäväksi. Se seuraa, minimoi ja poistaa talouden jätevirtoja 

sen avulla, että materiaalit ja tuotteet kiertävät eivätkä vain kulu.” (Sitra 1014) 

Tässä on hiljalleen Sitran ja Innolikin (2021) mukaan onnistuttukin, sillä 

kiertotalouden tunnettavuus on heidän tutkimuksensa mukaan noussut vuodesta 2018. Vuonna 

2021 57 prosenttia kertoi kiertotaloustermin olevan melko tai erittäin tuttu, kun taas vuonna 

2018 luku oli 46 prosenttia. Termin tunnettavuus näyttäisi kasvavan vastaajan iän, 
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koulutustason sekä palkkatason noustessa. Ajatus omasta toiminnasta kiertotalouden 

edistämisessä oli pysynyt samana, sillä 88 prosenttia arvio omalla toiminnallaan olevan 

vaikutusta.   

Kiertotalouteen kuuluu olennaisesti ajatus kehdosta kehtoon -ajattelumalli, jonka 

tunnetuimmiksi esiintuojiksi luetaan usein Braungart ja McDonough (2002), jotka julkaisivat 

kirjan “Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things”. Mallin ajatuksena on 

suunnitella tuotteet siten, että ne ovat helposti muutettavissa toisen tuotteen raaka-aineeksi 

alkuperäisen hyödykkeen käyttöiän tullessa päätökseen. Ajatus perustuu siis vahvasti tuotteiden 

elinkaari –ajatukseen. Malli myös kritisoi nykyistä tuotantotapaa, joka tuottaa suuria määriä 

päästöjä ja muita ongelmia niin ympäristölle kuin yhteiskunnallekin.  

Kiertotaloudesta puhuttaessa etsitään ja korostetaan usein sen yhteiskunnallisia 

hyötyjä. Näitä on niin sosiaalisia, taloudellisia kuin ympäristöllisiäkin. Sitran (2016) mukaan 

kiertotalous voi luoda jopa 75000 uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä sekä kahden tai 

jopa kolmen miljardin euron vuotuisen arvopotentiaalin. Sosiaalisten hyötyjen ympärille on 

muodostunut hanketasolle käsite reilusta kiertotaloudesta, joka yhdistää uuden talousmallin ja 

tasa-arvon, hyvinvoinnin ja osallisuuden ajatukset niin, että parhaimmassa tapauksessa 

kiertotalous ja sosiaalinen kestävyys tukevat toisiaan, tai että kiertotalousratkaisut eivät 

ainakaan heikennä sosiaalista kestävyyttä (Merenheimo ym. 2020). Honkasalon (2017: 189–

206) mukaan kiertotalouden toteutuminen kuitenkin vaatisi vanhan hyvinvointivaltiomallin 

uudistamista, sillä sen hyvinvoinnin ajatus ja tulojen tasaaminen perustuvat jatkuvan talouden 

kasvun ajatukseen. Hän painottaa valtion suurempaa roolia ja julkisia hankintoja kiertotalouden 

kytkemiseksi osaksi yhteiskuntaa, jolloin kiertotalous voi tukea hyvinvointia ja valtion 

omavaraisuutta.  

Kiertotaloutta voidaan lähestyä teknisen irtikytkennän, tuotesuunnittelun ja 

ympäristövaikutusten laskemisen näkökulman lisäksi yhteiskunnallisena, kulttuurillisena ja 

maantieteellisenä kysymyksenä. Pollard, Turney, Charnley ja Webster (2016) katsovat ilmiötä 

ihmisten, kulutuksemme ja maailmanlaajuisten yhteyksien muodostamana tuloksena. 

Materiaalien jatkuva ja kasvava käyttö tuo uhkakuvia niin paikallisesti kuin globaalistikin, 

jolloin aiheesta on tullut myös vahvasti poliittinen. Resurssitehokkuus sekä resurssien 

resilienssin kasvattaminen tulevaisuudessa ovat nähty ratkaisuiksi ongelmiin.  

Ympäristöpolitiikka joutuu kuitenkin usein vastakkain talouden kasvun vaatimusten kanssa. 

Geopoliittisessa keskustelussa niukkuus, turvallisuus ja tehokkuus ovat nousseet 

avaintermeiksi. Kirjoittajat painottavat vahvasti, että maantiede pystyisi ja sen kannattaisi ottaa 

vahvempaa roolia kiertotalouden verkostojen, vaikutussuhteiden, käytäntöjen ja koko 
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systeemin tutkimisessa. Heidän mukaansa talous, teollisuus ja ruoantuotanto ovat edelleen 

vahvasti kiinni lineaarisessa mallissa. Materiaalien kierron lisäämiseksi tarvitaan esimerkkejä 

toimivista tavoista, systeemin itsellensä antamaa palautetta, joka muokkaa toimintaa, synergiaa, 

kompleksisuutta sekä hyviä panos-tuotos –malleja. Nämä kuuluvat kirjoittajien mukaan uuteen 

kiertotalouden lähestymistapaan, jota maantieteilijät ovat alkaneet lähestyä ensimmäisinä 

tutkimuksissaan.  

Yritykset ovat yhtenä avaintoimijoina kiertotaloudessa. Tästä syystä Jones ja Comfort 

(2018) ovat päättäneet täydentää edellä mainittua tutkimusta tarkastelemalla kymmentä suurta 

eurooppalaista jälleenmyyjää ja heidän julkisia kiertotalouspäämääriänsä ja -toimia. 

Tarkastelussa käy ilmi, että kiertotalous on saanut jälleenmyyjien huomion ja se näkyy vahvasti 

jälleenmyyjien toimissa sekä suunnitelmissa. Useat kymmenestä tarkastelluista jälleenmyyjistä 

pyrkivät edistämään kiertotaloutta, mutta toimet ovat vielä (tai edelleen) tavoitteiden ja 

pyrkimysten tasolla. Vasta tulevaisuus näyttää, ovatko yritykset tosissaan tavoitteidensa 

saavuttamisessa ja saako kiertotalous vahvan ja kannattavan roolin Euroopan taloudessa. 

Jälleenmyyjien korkeat tavoitteet vaatisivat suuria muutoksia niin heidän 

liiketoimintamalleissansa kuin kuluttajienkin käyttäytymisessä. Riskinä ja huolenaiheena on 

myös, että yritykset käyttävät kiertotaloutta vain oikeuttaakseen toimintansa ja jatkaakseen 

taloudellista kasvuaan.  

Toinen kiertotaloutta yhteiskunnallisesti lähestyvä kirjoittaja on Honkasalo (2017: 

185-189), joka tiivistää hyvin kiertotalouden käsitteen yksinkertaiseen yhteenlaskuun: 

”Kiertotalous = uusiutuva energia + materiaalivirtojen kierrättäminen + tuotteiden yhteis- ja 

uudelleenkäyttö sekä korjaaminen”.  Nämä palaset pitävät sisällään eri materiaalien ja energian 

kiertoja sekä toimintoja, joista hän tuo esille uusiutuvan energian, materiaalivirrat, 

jakamistalouden ja yhteiskäytön sekä loppujätteen minimaalisen määrän. Hän kuitenkin 

huomauttaa, ettei kiertotalous pyri talouskasvun loppumiseen, vaan etsii ratkaisuja 

ympäristöongelmiin kasvavan talouden kanssa. Kiertotalous silti haastaa nykyisen 

hyvinvointivaltion mallin ja sen taustakäsitykset, joiden mukaan talouden kasvu on 

hyvinvoinnin moottori ja ylläpitäjä. Siksi Honkasalon mukaan on tärkeää huomioida ja käyttää 

luonnon omia kiertokulkuja talouden suunnittelussa ja toiminnassa. Hyvinvointiyhteiskuntaan 

voidaan juurruttaa kiertotalouden malli, kunhan valtio ottaa suurempaa roolia ja antaa 

edellytyksiä kehittää kiertotaloutta palvelevaa tuotantoa ja infrastruktuuria. Honkasalon 

mukaan kiertotaloutta käytetäänkin paljon poliittisena terminä, jonka kautta halutaan lisätä 

yrityksien mahdollisuuksia ja kasvattaa omavaraisuutta ympäristöhaittojen vähentämisen 
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lisäksi. Sitovien sopimusten ja päästörajojen asettaminen globaalissa skaalassa onkin 

osoittautunut suureksi haasteeksi politiikalle.  

 

2.1. Kiertotalouden historia 

 

Kiertotalous on edelleen useille ihmisille uusi käsite, mutta aiheella on itse asiassa pitkät juuret 

ja historia. Nylénin (2019) mukaan kiertotalouteen liittyvää kirjallisuutta on löytynyt jo 1800-

luvulta. Ekologinen taloustiede nosti ensimmäisenä esiin materiaalikierrot. Samoilla linjoilla 

on Hobson (2016), joka kertoo, kuinka tiedemaailma on jo pitkään käsitellyt kiertotalouden 

osa-alueita tai sitä koskettavia ilmiöitä monen eri tieteenalan voimin. Suurin panos aiheeseen 

on kuitenkin tullut teknillisten alojen ja teollisen ekologian aloilta, jotka tarjoavat tärkeitä 

käytännön ratkaisuja ja uusia teknologioita kiertotalouden saavuttamiseksi. Kiertotaloudessa 

onkin edetty hypoteettisista teorioista selkeästi kohti käytännön ratkaisuja.  

Yksi aikaisimpia kirjoituksia resurssien rajallisuudesta ja ihmiskunnan osuudesta 

siihen on ekonomisti Bouldingin (1966) artikkeli, jossa hän puhuu maantieteellisestä 

näkemyksestään maapallosta ”avaruusaluksena”, joka on kielikuvana vahvasti rajatulle alueelle 

ja tilalle, jolla on käytössään vain sen sisältämät resurssit. Avaruusaluksessa olijat voivat toisin 

sanoen käyttää vain sen sisältämiä resursseja, sillä aluksen ulkopuolella on vain tyhjyyttä. 

Maapallo on avaruusaluksemme ja jos käytämme kaikki sen resurssit, uusia ei ole saatavilla. 

Hän on hyvin optimistinen sen suhteen, että ihmiset ottavat tosissaan tulevaisuudessa uhkaavan 

kriisin ja alkavat toimimaan sen estämiseksi.  

Sillanpään ja Ncibin (2019: 4) mukaan yhtenä modernin kiertotalouden perustajista 

voidaan pitää maantieteilijää O'riordania muun muassa kirjansa ”Environmentalism” (1976) 

ansiosta. Vahvasti talousmaantieteellisessä kirjassaan hän kritisoi jatkuvan talouden kasvun 

paradigmaa ja nostaa esille sen tuoman ympäristöllisen ja sosiaalisen 

epäoikeudenmukaisuuden, joka johtuu talouden epätasaisesta levittäytymisestä. Hän tuo 

vahvasti esille kasvun rajoja ja sen vaikutuksia niin sosiaaliseen ympäristöön kuin luontoonkin. 

Kirjassa näkyvät samat teemat ja ongelmat, joita yhä tänäkin päivänä vielä ratkotaan tai pyritään 

saattamaan käytännön tasolle. Tällaisia ovat esimerkiksi kierrätys, luonnon saastuminen ja 

energiankulutus. Mielenkiitoista on myös kirjailijan pohdinnat alueellisista 

ympäristösuunnitelmista Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa ja Kanadan provinssissa (O'riordan 

1976: 157–167). Alueellisista suunnitelmista kerrottaessa hän nostaa esille myös alueellisen 

kantokyvyn merkityksen. Kirja sekä O'riordan uudemmat artikkelit ottavat kantaa myös 

environmentalismin opettamiseen (O'riordan 1976: 311–3145, 1981). Jo kirjassaan hän 
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painottaa mielikuvitukseen ja oppilaiden omaan vapaaseen pohtimiseen sekä 

ratkaisukeskeiseen oppimiseen perustuvaa opetusta vanhan tiukan opetusmallin tilalle. Hänen 

mukaansa opettajat toivoisivat parempia opetusolosuhteita ja pienempiä luokkakokoja, jotta 

voisivat käydä eettistä sekä moraalista keskustelua oppilaiden kanssa. Hänen mukaansa jo 

peruskoulussa pitäisi keskittyä entistä enemmän yksilön mielikuvitukseen ja 

intellektuaalisuuteen sekä saada kokemuksia yhdessä tekemisestä ja yhteisen vastuun 

kantamisesta keskinäisen kilpailun sijaan. Tämä kaikki tähtää kirjailijan mukaan 

kansalaisuuskasvatukseen (citizenship education). Lopuksi hän nimeää ympäristökansalaisiksi 

(environmental citizens) ihmiset, jotka ovat toiminnallaan olleet avainasemassa edistämässä 

luonnonsuojelua ja innostaneet toiminnallaan muita.  

Nygård (2018) kertoo Suomen jätehuollon historiasta ja hänen mukaansa alkuun 

kiertotalous on tarkoittanut lähinnä uusiutuvien materiaalien kierrättämistä ja myrkkypäästöjen 

vähentämistä. Ympäristön ja vesistöjen saastumisen myötä tulleet kansainväliset sopimukset 

saivat aikaan julkisen ja kattavan jätehuollon muotoutumiseen. Myös maantieteen alalla 

kulutukseen alettiin kiinnittää huomiota ja kiinnostusta muuttuvan maailman johdosta (Morgan 

2011b: 113). Ensimmäisten sopimusten jälkeen jätehuolto on Nygårdin (2018) mukaan 

kehittynyt ja laajentunut paljon pelkästä jätteiden keräämisestä niiden uusiokäyttöön. 

Kiertotalouskäsitteen nousun myötä myös tuotteiden suunnitteluun, valmistukseen, käyttöön ja 

kulutukseen on alettu kiinnittää huomiota. Lakiin kirjoitettu jätteen hyödyntämistavoite on 

peräisin 1990-luvulta, vaikka jätteen hyödyntäminen on aina ollut jollain tavalla ajatuksena. 

Sen käytännön ratkaisut ovat vain vaihdelleet ajan saatossa. Jätteen historiaan on vaikuttanut 

myös akateeminen toiminta.  

Voidaankin todeta, että alun perin kiertotalouteen liittyvät tutkimukset ja ajatukset 

olivat paljolti talouteen ja tekniikkaan liittyviä, mitä ne vielä toki nykyäänkin ovat. Rinnalle on 

kuitenkin noussut myös yhteiskuntatieteellisempiä ja humanistisempiä näkökulmia ja 

lähestymistapoja. Samat kehityskohdat teemoina kuitenkin toistuvat vuosikymmenistä toiseen. 

Tämän hetken heikoimmat kohdat kiertotalouden toiminnassa Sitran (2014) mukaan ovat 

materiaalitehokkuuden puutteet tuotannossa, jätteeksi päätyvän materiaalin kautta menetetty 

taloudellinen arvo sekä materiaalin kierrättäminen matala-arvoisissa kierroissa.  Valtiovalta on 

vastannut näihin haasteisiin pyrkimällä poistamaan kaupan esteitä ja edistämään liiketoimintaa 

jätteiden ympärillä (Nygård 2018). 
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2.2 Kiertotalouden saamaa kritiikkiä 

 

Kiertotalous on saanut myös paljon aiheellista kritiikkiä. Esimerkiksi Korhonen, Honkasalo ja 

Seppälä (2018) ovat tehneet kattavaa pohdintaa kiertotaloudesta ja eritelleet sen ongelmia ja 

haasteita. He jakavat haasteet kuuteen pääkohtaan, jotka ovat termodynaamiset haasteet, 

spatiaalisten ja temporaalisten systeemien rajat, taloudellisen kasvun rajat, polkuriippuvuus ja 

”lock-in”, organisaatioiden sisäiset ja ulkoiset strategiat ja päämäärät sekä niiden sekoittuminen 

yritysyhteistyön takia sekä materiaalivirtojen määrittely. Osa haasteista on siis hyvin 

fysikaalisia, kuten termodynaaminen ongelma, eli ettei täydelliseen materian ja energian 

kierrättämiseen ole vielä keksitty teknistä ratkaisua, joka mahdollistaisi täydellisen kierron. 

Myös spatiaalisuuden ja temporaalisuuden aiheuttamat haasteet esimerkiksi vaikutusten 

laskennassa, innovaatioiden leviämisessä ja tietyllä alueilla tehtyjen toimien vaikutuksista 

toiselle alueelle nyt tai tulevaisuudessa, luovat epävarmuutta ja ennustamattomuutta niin 

lokaalin kuin globaalin mittakaavan toimintaan. Nämä pitäisi kuitenkin pystyä ottamaan 

huomioon kiertotalouden rakentamisessa.  

Suurin osa Korhosen, Honkasalon ja Seppälän (2018) haasteista on kuitenkin 

rakenteellisia, erityisesti talouden rakenteeseen liittyviä. Nykyinen talousmallimme ei tue 

kiertotalouteen siirtymistä, vaan itseasiassa hidastaa ja estää sitä huomattavasti. 

Polkuriippuvuus ja lock-in tarkoittavat sitä ja vaikuttavat siihen, miten ensimmäiset 

markkinoille tulevat innovaatiot saavat huomattavasti suuremman huomion, vaikka olisivat 

heikompia laaduiltaan kuin seuraajansa. Paremmat ja tehokkaammat ideat eivät siis saa 

välttämättä tilaa, mikäli ne eivät esimerkiksi sovi alueella jo vallitsevaan talousmallin ja 

teknologioihin. Historiassa tulleet keksinnöt siis ohjaavat tulevien suuntaa ja mitä innovaatioita 

arvostetaan. Talousmallimme liitetty näkemys yrityksistä rajattuina yksikköinä täytyisi myös 

miettiä uudestaan kiertotalouden kohdalla. Kiertotalous vaatii vahvaa yhteistyötä ja jopa 

symbiooseja muiden toimijoiden kanssa, jolloin yritysten rajat voivat hämärtyä ja samalla 

työnjaosta saattaa tulla epäselvää. Tällöin yrityksen sisäiset ja ulkoiset strategiat saattavat 

päätyä ristiriitaan.  

Kenties eniten akateemista huomiota ovat kuitenkin saaneet talouden kasvun asettamat 

rajat, joihin kuuluu niin sanottu rebound-efekti (CER). Tästä haasteesta ovat kirjoittaneet myös 

Zink ja Geyer (2017), jotka määrittelevät rebound-efektin ilmiöksi, jossa kiertotalouden myötä 

yksikköä kohden vähentyvät kustannukset itseasiassa kasvattavat tuotantoa, jolloin 

ympäristöhyöty pienenee tai jopa häviää kokonaan. Esimerkiksi Warmington-Lundström ja 
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Laurenti (2020) ovat tutkineet Suomessa käytännön rebound-efektiä veneiden niin sanotulla 

”peer-to-peer” jakamisalustalla. Jakamisalustan kautta säästetyt tai saadut rahat kuluvat muihin 

hyödykkeisiin, jotka eivät ole ympäristöystävällisiä ja tällöin jakamisesta saatu todellinen 

ympäristöhyöty pienenee. 

Korhosen, Honkasalon ja Seppälän (2018) mainitsemia haasteita liittyy myös 

käsitteiden määrittelemiseen. Itse kiertotalouden käsite on edelleen hyvin hajanainen ja sitä 

voidaan käsitellä eri yhteyksissä eri tavoilla. Myös itse materiaalivirrat, jotka halutaan 

kiertämään, ovat hankalia määritellä täydellisesti. Materiaalivirrat mielletään helposti hyviksi 

tai pahoiksi riippuen alueen historiasta, kulttuurista ja yhteiskuntarakenteesta. Ei ole ollenkaan 

selkeää, mitä termi “jäte” on, sillä usein sillä kuvataan arvotonta materiaalia. Jos 

kiertotaloudessa jätettä kuitenkin hyödynnetään, se ei ole enää arvotonta, jolloin käsite on 

harhaanjohtava. Osittain määritelmien laajuuden ja epäselvyyksien takia virtojen kategorisointi 

ja tilastointi on vaikeaa ja vähäistä. Nygårdin (2018) mukaan jätteen määritelmä on vaihdellut 

eri aikoina esimerkiksi sen mukaan, kuka jätteen on luonut tai miten sitä on käytetty tai 

synnytetty.  

Buil ym. (2017) tuovat vielä esille vielä lisähaasteen kiertotalouden opettamiseen 

liittyen. Tiedon ja käytännön toimimisen välillä voi olla iso kuilun, jonka takia vain jo 

muutenkin asiasata kiinnostuneet ja motivoituneet ihmiset ottavat uudet tavat käytäntöön. 

Muille toimimiseen kiertotalouden tai ympäristöystävällisyyden eteen pitäisi tarjota jokin 

“palkkio” tai muu motivaattori, jotta tieto muuntuisi käytännön toiminnaksi. 

Vaikka tutkielmani keskittyy kiertotalouteen ja sen edistämiseen, se ei ole täydellinen 

enkä näe kiertotaloudella itsessään olevan arvoa, vaan sen arvo rakentuu siitä saatavien 

ympäristöllisten, taloudellisten ja sosiaalisten hyötyjen kautta. Hyödyt tulevat tietenkin vain 

silloin, kun kiertotalous on rakennettu kestävästi ja tasa-arvoisesti palkitsemaan kaikkia. 

Kiertotalous ei siis toisin sanoen ole itseisarvo, vaan yksi keino kehittää hyvää, tasa-

arvoisempaa ja ympäristöllisesti kestävämpää yhteiskuntaa. Siksi tärkeää on keskittyä myös 

siihen, että kiertotalous rakennetaan kestävästi ja mahdollisimman monet sidosryhmät 

huomioiden. Vaikka täydellistä kiertotaloutta ei voida vielä nykyisen tieteen ja infrastruktuurin 

takia saavuttaa, voi siihen pyrkiminen silti hidastaa materiaalinen ylikulutusta ja siitä seuraavia 

ongelmia niin paikallisesti kuin globaalistikin. Haasteeksi tulee tiukka aikataulu todellisten 

muutosten aikaansaamiseksi, sillä aina uudestaan tulevat huolestuttavat uutiset esimerkiksi 

ilmaston lämpenemisestä eivät enää anna ihmiskunnalle paljoa aikaa muuttaa toimintaansa. 

Kaikki edellä mainitut kiertotalouden hyödyt sekä haasteet ovat hyvin erilaisia eri toimijoiden, 

skaalojen, tilojen ja alueiden kautta tarkasteltuna. Kaikki eivät vaikuta kaikkiin samalla tavalla, 
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vaan eri yhteyksissä korostuvat eri haasteet ja vaikutukset. Siksi rajaudunkin seuraavaksi 

tarkastelemaan koulutilaa ja kouluympäristöä ja avaamaan kiertotalouden ja kestävyyden 

merkitystä tässä kontekstissa.  

 

2.3 Kiertotalous kouluissa ja opetuksessa 

 

Kiertotalous kytkeytyy kouluissa vahvasti muihin kestävän kehityksen ja 

ympäristökasvatuksen teemoihin. Sen opetusta on tutkittu laajemmin korkeakouluissa kuin 

peruskouluissa. Näitä korkeakoulujen projekteja avaan esimerkinkaltaisesti muutaman. 

Korkeakoulujen kiertotaloustyö on tärkeää, mutta yhtä tärkeänä näen alempien oppiasteiden 

kuten peruskoulujen ja lukioiden liittymisen kyseiseen virtaukseen. Avaan Oulun alueen 

opetussuunnitelmia myöhemmin, mutta ensin keskityn niihin liittyvien tutkimusten ja 

diskurssien läpikäymiseen teoriatasolla.  

Kiertotalous yhdistetään usein osaksi kestävää kehitystä tai tavaksi pyrkiä 

toteuttamaan kestävän kehityksen päämääriä (Sillanpää & Ncibi 2019: 281–282). Saloranta 

(2017) on todennut, että koulun toimintakulttuurilla ja sinne muodostuvilla arvoilla ja totutuilla 

tavoilla on suuri merkitys kestävän kehityksen opetukseen. Hän mainitsee myös, että kestävän 

kehityksen kasvatuksessa on suuria eroja koulujen välillä. Saloranta (2017: 45) luonnehtii 

koulua hyvin erikoiseksi työorganisaatioksi, koska sillä on selkeitä tehtäviä, jotka yhteiskunta 

on määrittänyt tarkasti.  

Mykrän (2021: 50–55) mukaan ympäristökasvatus (Environmental Education) on ollut 

osa suomalaista kouluperinnettä aina alusta lähtien, vaikka sen termistö ja näkökulmat ovat 

vaihdelleet ajan saatossa. Ympäristökasvatus nousi vahvasti esille 1960-luvulla 

ympäristösuojelun yhteydessä. Silloin sen tarkoituksena oli tietoisuuden lisääminen luonnon 

saastumisesta. Virallisesti ympäristökasvatuskäsite vahvistettiin YK:ssa vuonna 1972 (Pihkala 

2011). Käsitteen rinnalle alkoi muodostua uusia, osittain keskenään lomittaisia termejä kuten 

kestävän kehityksen kasvatus, kestävyyskasvatus, tulevaisuuskasvatus, ympäristö- ja 

kestävyyskasvatus, ilmastokasvatus, ilmastonmuutoskasvatus ja globaalikasvatus (Mykrä 

2021: 52–53). Ympäristökasvatus on eriytynyt selvästi omaksi ammattikunnakseen ja jopa 

tieteenalaksi, joka koskettaa monia eri tieteitä ja kasvatuksen osa-alueita (Pihkala 2011). Sen 

omalaatuisuus, eriytyminen ja monimuotoisuus on Pihkalan (2011) mukaan tuonut myös 

haasteita kasvattajien keskuuteen ja yhteistyöhön, sillä eri kasvattajat saattavat tulkita ja nähdä 

sen tarkoitukset erilaisina.  
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Yksi yliopistojen kiertotalousopetusta edistäneistä tutkimuksista on Lanz ym. (2019) 

tekemä tutkimus, jossa he kehittivät ja testasivat kiertotalousmoduulia yliopisto-opiskelijoille. 

Myös Kirchherr ja Piscicelli (2019) ovat määritelleet opetuksen kautta tärkeimpiä periaatteita 

tapaustutkimuksen kautta ja esittelevät termin ”education for the circular economy (ECE)”. 

Whalen, Berlin, ja Ekberg ym. (2018) taas ovat testanneet trendikkään pelillistämisen hyötyjä 

systeemiajattelun ja kiertotalouden opetuksessa insinööriopiskelijoilla. Kiertotalousopetukseen 

ja sen tutkimukseen on satsattu paljon myös Suomen korkeakouluissa. Tästä esimerkkinä Turun 

ammattikorkeakoulun Malve-Ahlrothin, Suomisen ja Nurmen (2016) artikkeli, jossa 

paneudutaan ongelmalähtöiseen ja projektiluontoiseen oppimiseen. Näitä kahta oppimismuotoa 

kiertotalousopetuksessa painottavat myös muut tutkijat (ks. Nair, Smritika, & Thomas 2020). 

Malve-Ahlroth, Suominen ja Nurmi (2016) näkevät kiertotalouden vaativan uudenlaista 

opetusmuotoa, jossa korostuu tieteidenvälisyys ja systeemiajattelu. He avaavat tätä 

oppimisympäristöä sen ulottuvuuksien kautta, jotka ovat sisältö, konteksti ja itse 

oppimisympäristö.  Sisältöön kuuluvat teknisten ja luonnollisten kiertojen ymmärtäminen 

systeemiajattelun ja monitieteellisyyden kautta. Kontekstissa he näkevät sijaitsevan sellaiset 

tavat oppia, jotka tukevat systeemiajattelua. Oppimisympäristön taas tulisi olla kiertotalouden 

periaatteella toimiva. Tämän pohjalta on ammattikorkeakouluun luotu kiertotalouden 

projektioppimisympäristö (POY). 

Opetukseen keskittyvien tutkimusten lisäksi on olemassa paljon käytännön koulun 

fyysisiin muutoksiin liittyviä hankkeita ja julkaisuja. Useat tutkimukset pyrkivät esimerkiksi 

vähentämään jätteen määrää kouluissa ja sitä kautta lisäämään materiaalien kiertävyyttä. 

Esimerkiksi Salguero-Puerta, Leyva-Díaz, Cortés-García, ym. (2019) ovat tutkimuksessaan 

lähteneet kehittämään kiertotalouden mukaista yliopistokampusta. Heidän mukaansa jokaisen 

yliopistokampuksen on mahdollista saavuttaa tuloksia heidän mallinsa kautta muistaen 

kuitenkin alueelliset erot ja rajoitteet. Malli pureutuu voimakkaasti kierrätykseen ja 

kierrätysmateriaalien toimivaan lajitteluun jätteen määrän kartoittamiseksi ja vähentämiseksi. 

He kertovat selkeiden indikaattorien auttavan kiertotalouden kehittymisessä ja lisäävän 

toiminaan tietoisuutta. Samalla he painottavat talouden analyysien ja tutkimisten tekemistä 

kiertotalouden tukemiseksi.  

Buil ym. (2017) korostavat monien muiden tavoin sitä, että kiertotalouden käytäntöön 

saamiseksi on tärkeää osallistaa varsinkin nuoremmat sukupolvet. He ovat todistaneet, että 

lasten opettamisella ja työpajatoiminnalla on vaikutusta heidän kierrätyskäyttäytymiseensä ja 

kestäviin elämäntapoihin. Kun maailma ja ihmisten elinympäristö muuttuu esimerkiksi 

talouden ja työnteon muutosten kautta, ei koulukaan voi pysyä samanlaisena, vaan muutokset 
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tulevat näkymään myös oppimisessa ja opetuksessa. Tämän väitteen takana olevat Webster ja 

Johnson (2009: 118–124) eivät kuitenkaan usko, että muutos kouluissa kohti kestävämpää 

toimintaa tulisi olemaan helppo. He ovat määritelleet neljä eri tasoa kolmelle eri päämuuttujalle 

kouluympäristössä: opetussuunnitelma, koulualue tai kampus sekä yhteisö (curriculum, campus 

ja community) (kuva 3). Taulukosta nähdään, kuinka malli painottaa koulujen rajojen 

hälvenemistä ja koulun muuttumista verkostoiksi siten, että koulu voi olla myös muualla kuin 

itse koulurakennuksessa ja koulu on ihannetapauksessa täydellisessä yhteydessä ja 

vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Ihanteelliseen tilanteeseen kuuluisi 

myös se, että koulurakennus tuottaa itse enemmän energiaa kuin kuluttaa sitä, ja on siten 

yhteisölle hyödyllinen. Vaikka malli on luotu alun perin Englannin kouluille, sitä on helppo 

soveltaa myös Oulun tilanteeseen.  
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Kuva 3 Kestävän koulun tasot (Webster & Johnson 2009: 121). 

 

Webster ja Johnson (2009, 97–101) kertovat kaksi tärkeää suuntaa, joihin koulutuksen pitäisi 

kehittyä. Ensimmäinen on resilienssin kehittyminen, joka antaisi ihmisille valmiuden ja taidot 

kohdata tulevaisuuden haasteet. Nämä pitävät sisällään innovatiivisuuden, luovuuden, 

sosiaaliset taidot, sopeutuvuuden ja käytännön osaamista ja tietoa. Toinen kestävän kehityksen 

opettamiseen (Education for Sustainable Development) tähtäävä tärkeä suunta on muuttaa 
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nykyistä ajattelutapaamme enemmän ”kehdosta kehtoon” -ajatteluun, eli saada ihmiset 

omaksumaan elävien systeemien kierron sekä muuttamaan näiden ympärillä olevia metaforia. 

Koulua ei pitäisi nähdä tuotantolinjana, vaan oppilaita osallistavana toimintana ja ihmistä 

kokonaisuudessa kasvattavana toimintana. Aktiivisen pedagogiikan tarkoitusta voidaan kuvata 

samalla tavalla kiertojen, eli eri osa-aleuiden yhdistymisellä kuin materiaalikiertojenkin 

kohdalla. Kirjoittajien toiveena on, ettei tulevaisuudessa tarvita erillistä termiä kestävän 

kehityksen opettamiselle, vaan teema on täysin sulautunut jokapäiväiseen opettamiseen ja 

koulun arkeen. 

Kiertotalouden haasteeksi voi syntyä kuitenkin sen monialaisuus. Esimerkiksi Aarnio-

Linnanvuori (2018: 49–57) tuo esille väitöskirjassaan monialaisten teemojen haasteita. Hänen 

mukaansa juuri ympäristöaiheet miellettiin aikaisemmin usein vain luonnontieteiden 

vastuualueeksi, vaikka kaikissa tarkastelun kohteena olleissa oppiaineissa (historia, 

yhteiskuntaoppi, uskonto, elämänkatsomustieto ja maantiede) teemaa olisi luontevaa tuoda 

esille. Eri opettajien välillä on kuitenkin suuria eroja. Ympäristöteemojen esille nostamiseen eri 

aineissa ja opettajiin vaikuttivat muun muassa opettajan oma suhtautuminen aiheeseen, 

taustatiedot ja -taidot, itseluottamus sekä kiire. Kasvattajan tai opettajan pedagogiset taidot ja 

aiheen vahva osaaminen ovat tärkeitä tekijöitä myös kestävän kehityksen opettamisessa. Myös 

opettajan käyttämät opetusmateriaalit voivat joko helpottaa tai vaikeuttaa monialaisten 

teemojen käsittelyä. Siksi materiaalin laatuun pitäisi Aarnio-Linnavuoren (2018: 8, 76) mukaan 

kiinnittää huomiota jo niitä laadittaessa. Hän painottaa, että ympäristön esille tuominen 

vaihtelee paljon eri oppimateriaalien ja -kirjojen välillä.  

Myös itse opetettavien aineiden rakenne ja asemointi voivat Aarnio-Linnanvuoren 

(2018: 49–57) mukaan vaikeuttaa ympäristöasioiden opettamista. Esimerkiksi maantieteessä, 

joka on ehdottoman tärkeä aine ympäristöaiheiden kannalta, kohdataan haasteita tai ainakin 

parantamisen varaa.  Kirjoittaja tuo esille luonnon- ja kulttuurimaantieteen vahvan akateemisen 

eriytymisen, joka ulottuu aina peruskoulun maantietoon asti hankaloittaen laajojen teemojen 

monitieteellistä käsittelemistä. Aiheen monimuotoisuus ja kerroksellisuus pitää tuoda esille, 

jotta oppija voi uudistaa käsityksiään ja pohtia kriittisesti omaa ja yhteiskunnan toimintaa. 

Tällainen transformatiivinen oppiminen voi kuitenkin kirjoittajan mukaan olla vaikeaa, jos 

kouluympäristö ja -kulttuuri muuttuvat liian hitaasti, eikä keskiössä ole kriittiseen ajatteluun 

opettaminen.  

Myös Webster ja Johnson (2009,125–126) tuovat esille kestävän koulun haasteita. 

Mikäli koulu muuttuu fyysisestä paikasta kohti verkostoja, se voi menettää merkitystään 

samalla kun sen kulttuurillinen diskurssi muuttuu. Myös vähähiilisen talouden hajauttaminen 
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ja sen paineet voivat heidän mielestään johtaa koulun rakenteiden ja roolin muuttumiseen. He 

tuovatkin esille pitkälle menevän ajatuksen siitä, kuinka alueelliset ja koko yhteisölle avoimet 

oppimiskeskukset syrjäyttävät perinteiset koulut. He näkevät kuitenkin selkeästi 

todennäköisempänä skenaariona koulun uudistamisen tai mukauttamisen uuteen yhteiskuntaan 

vähemmän radikaalilla tavalla, sillä se keskittää koulutuspalvelun ja helpottaa sen 

kontrollointia.  

Myös Saloranta (2017, 158) näkee vielä haasteita koulujen kehityksessä. Vaikka 

monissa kouluissa hänen mukaansa kestävä kehitys näkyy vahvasti opetussuunnitelmissa, sen 

toteuttaminen ja käytännön teot jäävät silti yksittäisten ihmisten ja opettajien harteille 

puutteellisten rakenteiden ja suunnitelmien takia. Sekä ekologistaloudelliset että 

sosiaaliskulttuurilliset kokemukset kestävyydestä kouluissa vaikuttavat omilla tavoillaan 

oppilaiden käyttäytymiseen vastuullisuutta ja kestävyyttä ajatellen, mutta toteutuksessa 

vahvemmin näkyvät sosiaaliset ja taloudelliset toiminnot, kuten esimerkiksi kiusaamisen 

estäminen. On toisin sanoen täysin opettajasta kiinni, miten he ottavat kantaa 

ympäristöteemoihin toiminnallaan ja opetuksellaan. 

Honkanen, Juujärvi ja Laininen ym. (2009) mukaan globaalivastuu on osa kestävää 

kehitystä ja sen opettaminen tukee kestävän kehityksen opettamista osittain lomittaisena 

teemana. Vaikka painotus globaalivastuussa on korkeakoulutuksessa, sitä voidaan tuoda 

alemmille asteille muun muassa yksittäisissä oppiaineissa ja aihekokonaisuuksissa. Nostan 

esimerkkinä esille maantieteen opetuksen. Morganin (2011a) mukaan opiskelijat kohtaavat 

arkielämässään jatkuvasti eettisiä kysymyksiä, joilla on usein maantieteellinen ulottuvuus 

sijoittuessaan tiettyihin paikkoihin, tiloihin skaaloihin ja aikoihin. Tämä geoetiikka, joka 

yhdistää ihmisen toiminnan maantieteellisiin tiloihin ja maailmaan fyysisesti, on nykyisin 

tärkeä osa maantieteen opetusta. Se on myös tärkeä osa globaalien haasteiden ja teemojen kuten 

ilmastonmuutoksen, konfliktien, kestävyyden ja kehityksen ymmärtämisessä. Nämä teemat 

ovat haastavia niiden laajuuden, monitahoisuuden ja lukuisten eri näkökulmien takia, jolloin 

opettajaltakin vaaditaan sivistynyttä ja laajaa eettistä ymmärrystä ja taitoa. Maantieteen opetus 

on siis osaltaan toteuttamassa myös moraalien opetusta, jonka sisälle usein lasketaan myös 

opetus arvoista. Opettajat voivat luoda hedelmällistä keskustelua ja pohdintaa etiikasta 

maantieteen kontekstissa ja luoda näin eettistä ja moraalista ymmärrystä. Itse opettajilla on 

myös selkeä rooli moraalisina toimijoina, sillä heillä on suuri vastuu muokata oppilaiden 

maantieteellistä maailmankuvaa. Haastavien globaalien ongelmien kautta myös maantieteen 

opetukseen nousee kysymys siitä, pitäisikö kaikki oppilaat opettaa ymmärtämään laajaa 

tilannetta ja kykenemään etsimään ratkaisuja siihen, vai onko tämänlainen maantieteen 
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ymmärrys vain harvojen, korkeamman koulutuksen omaavien, toimialaa. Tämän mukana on 

noussut keskustelu kestävän kehityksen kasvatuksen (ESD) sekä kansalaisuuskasvatuksen 

laajuudesta, joiden eteen on niin ikään jo tehty paljon työtä Suomessa. 

On myös akateemikkoja, jotka erottelevat vahvasti kestävän kehityksen ja 

kiertotalouden opettamisen. Kopnina (2020) pitää huolestuttavana sitä, että kestävän kehityksen 

tavoitteisiin opettamisessa ei oteta tarpeeksi kriittistä näkökulmaa, vaan kaikki YK:n kestävän 

kehityksen hyveet ja päämäärät otetaan annettuina ja niihin uskotaan sokeasti. Myös niin 

sanottu ”win-win” –ajattelu yhteistyöstä yritysten kanssa voi olla harhaanjohtavaa ja naiivia. 

Kirjoittaja näkee paljon aikaansaavampana ajatuksena opetuksen ympäristöä varten, joka 

nostaa ympäristökysymykset kaikista tärkeimmäksi yli muiden teemojen. Hän korostaa useaan 

otteeseen vaihtoehtoisten, eli muiden kuin kestävän kehityksen opettamisen näkökulmia, joita 

ovat hänen mukaansa muun muassa negatiivinen kasvu (degrowth), vakaan tilan talous ja 

kiertotalous. Ne taistelevat hänen mukaansa pinttyneitä mielikuvia ja ajatusmalleja vastaan. 

Kiertotalouden kohdalla hän tosin mainitsee välillä esiintyvän liian voimakkaan optimismin 

kannattajien keskuudessa.  

Myös lasten ja nuorten ilmastoahdistus on tärkeä teema, johon on jonkin verran 

kiinnitetty huomiota ja joka on tärkeä nostaa kiertotalousopetuksesta puhuttaessa esille.  

Esimerkiksi Pihkala, Cantell, Jylhä ym. (2020) tuovat esille monia tutkimuksia, jotka osoittavat 

lasten ja nuorten kokevan ilmastoahdistusta. Ahdistukseen vaikuttavat muun muassa sosiaaliset 

tilanteet, tunnenormit ja viestintä. Siksi koululla on tärkeä rooli tuoda työkaluja näiden 

tunteiden käsittelemiseen. Koulun tehtävänä on Pihkalan, Cantellin, Jylhän ym. (2020) mukaan 

antaa tiedon lisäksi taitoja ajatteluun, motivaatiota sekä opastusta toimintaan. Nämä taidot 

yhdistyvät oppilaan asenteisiin, arvoihin ja maailmankuvaan.  Samansuuntaista viestiä antavat 

Seeve ja Muukkonen (2020), jotka uskovat, että koulu ja maantieteen opetus voivat auttaa 

ilmastoahdistuksessa antamalla avaimia aktiiviseen ja kestävään elämään. He korostavat, että 

oppilaisiin tulisi valaa toivoa toivottomuuden tai lannistamisen sijaan. Ympäristöahdistus on 

monien negatiivisen tunteen summa, johon opettajan tulisi suhtautua oikein. 

Opetussuunnitelma ei kuitenkaan kirjoittajien mukaan anna tähän työkaluja tai ohjeita. 

 

3. Koulu toimintaympäristönä 

 

Jo johdannossa mainitut Collins ja Coleman (2008) tuovat esille, että koulut ovat iso osa monen 

kansalaisen arkea, ja siksi tieteellä ja varsinkin maantieteellä olisi syytä ottaa kantaa siihen, 

millaisiksi paikoiksi koulut halutaan tulevaisuudessa kehittää. Tieteen tehtävän he perustelevat 
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muun muassa sillä, että koulut muovaavat vahvasti sosiaalisia identiteettejä ja ovat myös 

poliittisesti tärkeitä. Koulujen tehtävä muokata oppilaista hyviä ja osaavia työntekijöitä on yksi 

tällaisista perinteisistä näkemyksistä. Vaikka koulut nähdään lasten ja nuorten paikkoina, jotka 

valmistavat heitä tulevaan ja aikuisuuteen, ovat ne kirjoittajien mukaan vahvasti aikuisten 

rakentamien ideologioiden mukaisia. Niissä näkyy toisin sanoen selkeästi aikuisten debattien 

läsnäolo ja vaikutus. Yksi tällainen jaettu ja yleisesti hyväksytty näkemys, joka on sisällä 

koulun ideologiassa, on se, että lasten kuuluu saada aikuisilta tukea, ohjausta ja oppia elämään. 

Kirjoittajien mukaan tällaiset käsitykset olisi syytä ainakin tarkastella uudestaan. Ne ovat 

kaiken aikaa läsnä lasten ja nuorten arjessa, sillä koulut ikään kuin eristävät lapset muusta 

ympäristöstään olemalla heidän ”työpaikkojaan”. Lisäksi niissä tapahtuu iso osa lapsen 

päivittäisestä sosiaalisesta kanssakäymisestä. 

Myös Butler ja Hamnett (2007) näkevät koulutuksen länsimaissa vahvasti poliittisena 

teemana. Koulutuksella on kytköksensä muun muassa epätasa-arvoon, integraatioon, 

yhteiskuntaluokkiin, mobiliteettiin ja maiden väliseen kilpailuun. Koulutus voi osaltaan heidän 

mukaansa osaltaan vaikuttaa esimerkiksi segregaatioon ja sosiaaliseen ekskluusioon. Myös 

Hargreaves (2002) on pyrkinyt erittelemään yhteiskuntamaantieteen roolia koulujen 

kestävyyden kehittämisessä. Hänen mukaansa yhteiskuntamaantieteilijät ovat pyrkineet 

muokkaamaan kaikki koulun spatiaaliset suhteet uuteen näkökulmaan luodakseen 

mahdollisuudet haluttujen muutosten ja kehityksen aikaansaamiseksi kasvatuksessa ja 

koulutuksessa. Erittelyn seurauksena esiin nousee kuusi koulutuksen edistämisen osalta tärkeää 

strategisen maantieteen osa-aluetta ja ulottuvuutta: markkinointi, verkostot, virtuaalisuus, 

skaalautuminen ja skaalat, yhdenmukaistaminen, eroavuuksien tarkastelu ja sosiaaliset 

liikehdinnät.  

Nykyisin hyvin suosittu muoto tutkia koulutilaa ja -maailmaa erityisesti kestävyyden 

aspektilla on lähestyä sitä niin kutsutun ”koko koulun lähestymistapojen (Whole School 

Approaches)” kautta. Ryan (2011) määrittelee näkökulman lähestymistavaksi, joka pyrkii 

pienentämään koulun ekologista jalanjälkeä ottamalla huomioon kaikki koulun sisäiset 

toiminnot, eikä vain opetussuunnitelmaa. Tätä kautta näkökulma avaa paljon laajemman 

toimintakentän kestävyyden edistämiselle ja mahdollistaa huomion kiinnittämisen eri 

toimintoihin. Ryan (2011) mainitsee esimerkeiksi konkreettisista tekijöistä koulun jätehuollon, 

koulumatkat, kouluruoan, energian ja veden kulutuksen, hankinnat ja koulun roolin yhteisössä. 

Koko koulun lähestymistapa on lähtöisin 1990-luvulta, jolloin useita samaan päämäärään 

pyrkiviä projekteja yhdistettiin. Siinä koulu nähdään monipuolisena oppimisympäristönä, joka 

sitoo itseensä monia oppimiseen ja kestävyyteen liittyviä osa-alueita. Näitä ovat muun muassa 
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koulun hallinto, opetustavat ja oppiminen, luonnonvarojen suojelu, opetussuunnitelmien 

yhdistäminen ja oleminen osa yhteisöä. Lähestymistavassa on siis paljon samoja teemoja 

Websterin ja Johnsonin (2009) näkökulmaan verrattuna. Tuki annetaan koko kouluyhteisölle, 

eikä yksittäisille opettajille, millä pyritään välttämään yksittäisen opettajien liikaa 

kuormittamista. Myös oppilaat osallistetaan ja otetaan lähestymistavassa vahvasti huomioon. 

Koko koulu -mallia ylläpitävät joukko organisaatioita, joista suurin on Ympäristökasvatuksen 

säätiö (Foundation for Environmental Education, FEE), jonka ylläpitää ympäri maailman ja 

Suomessakin yleistä Vihreä lippu -ohjelmaa.  

Koko koulun lähestymistavalla on Ryanin (2011) mukaan saatu ja tunnustettu olevan 

paljon hyviä puolia ja hyötyjä. Silti myös siinä on haasteita. Opettajilta vaaditaan taakan 

vähentämisestä huolimatta laajasti eri taitoja, joita kaikki eivät ole saaneet koulutuksessaan. 

Toinen haaste on tiukat opetussuunnitelmat, jotka eivät anna aikaa tai tilaa ja eivät tue 

lähestymistavan toteuttamista. Näiden lisäksi koko koulun lähestymistapa saattaa vaatia 

koululta suuria alkuinvestointeja esimerkiksi aurinkopaneeleiden tai kasvimaan perustamisen 

muodossa. Nämä investoinnit voivat tuntua suurelta taloudellisen riskin otolta, vaikka ne 

toisivatkin pitkällä aikavälillä konkreettista rahallista säästöä koululle. 

Opettajan vastuun on koettu Fornaciarin (2020: 49–51, 59–60) tutkimuksessa 

keskittyvän vahvasti pelkästään luokkahuoneeseen ja ulkopuoliset suhteet esimerkiksi 

kollegoihin ja työtä ohjaaviin tahoihin koettiin vaikeina. Opettajan suhde kouluun ja sen 

kehittämiseen sekä suhde ympäröivään yhteiskuntaan onkin hyvin monitahoinen ja 

problemaattinen, sillä opettajan ”valtakunta” koetaan rajoittuvan luokkahuoneeseen, eikä koko 

koulutilaan. Väitöskirjassa, jossa hän käsittelee luokanopettajien suhdetta yhteiskuntaan, tulee 

esille selkeästi luokanopettajien oma kokemus vahvana eettisenä toimijana. Heidän harteillaan 

on koettu olevan vastuu kasvattaa lapsia kokonaisvaltaisesti sekä eettisesti kestävään elämään. 

Tämä on vain yksi yhteiskunnan ja ympäristön asettama vaade ja paine, joka kohdistuu 

luokanopettajiin. Hän nostaa esille lisäksi muun muassa tarkat opetussuunnitelmien 

sisältötavoitteet, oppilaiden vanhempien tuomat paineet sekä kiireinen arki. 

Luokanopettajien yhteiskunnallinen osallistuminen ja vaikuttaminen voivat 

Fornaciarin (2020: 59–63) mukaan olla haastavia, sillä ne saatetaan helposti mieltää opettajan 

tarkoituksella nostamaksi aatteellisiksi painotuksiksi, mikä ei sovi ammattikuvaan. Ristiriitaa 

tähän tuo kuitenkin se, että aktiiviseen ja kriittiseen kansalaisuuteen tähtäävä opetus on ollut 

koko koulujärjestelmän ydin. Tutkija tuo esiin kysymyksen siitä, voisiko koulu tämän valossa 

sittenkin olla yhteiskunnallisten asioiden edistäjä tai jalostaja. Selkeä tulos väitöskirjassa on, 

että koulu on ennemminkin yhteiskunnan diskurssien ja kulttuuri-ilmapiirin mukana ja 



24 

 

valtavirrassa kulkeva organisaatio, eikä niinkään niiden luoja tai edelläkävijä. Koulun tulee 

kuitenkin ottaa kantaa omaan tulevaisuuteensa ja asemoitumiseensa sekä siihen, mitä se 

tarvitsee kohdatakseen nyky-yhteiskunnan ja tulevaisuuden vaatimukset. Tulevaisuudessa 

koulut ja luokanopettajat kohtaavat muutoksiin liittyviä haasteita, sillä kirjoittajan mukaan 

sosiaalinen ympäristö tulee kasvavasti vaatimaan opettajilta selkeitä mielipiteitä ja 

yhteiskunnallista sidostautumista. Näin myös käsitys perinteisestä opettajien normista tulee 

laajentumaan tai muuttumaan. Myös nyky-yhteiskunnan kulttuurinen ja sosiaalinen 

pirstaloituminen nostavat koulun asemaan tilana, jossa nämä eri näkemykset ja kannanoton 

kohtaavat.  

Mykrä Niina (2021: 313–314) on tiivistänyt edellisiä teemoja sekä kestävän 

kehityksen opetusta väitöskirjassaan, joka käsittelee peruskoulujen ekologista kestävyyttä ja 

sen edistämistä. Hänen tuloksensa kuvaavat hyvin sitä, miten monitahoisesta ja kompleksisesta 

ilmiöstä on kyse. Johtopäätöksissään hän tuo esille opettajien ja opetussuunnitelmien välistä 

yhteyttä, joka näyttäytyy haasteellisena, sillä opetussuunnitelma ei tulosten mukaan nosta 

opettajaa ekologisen kestävyyden toteuttajaksi, vaan jättää heidät nimettömiksi ja passiivisiksi 

toimijoiksi. Tämä sekä opetussuunnitelman epäyhtenäisyys antaa paljon tilaa opettajien omille 

tulkinnoille eikä passiiviseksi toimijaksi jättäminen nosta opettajien innokkuutta ekologisen 

kestävyyden edistämiselle. 

McGregor (2004) on tarkastellut koulutilaa vahvasti maantieteellisestä näkökulmasta 

tutkimalla sen ”konkreettisia realiteetteja” tuotetussa fyysisessä tilassa, joka muodostuu 

jokapäiväisessä toiminnassa fyysisten elementtien ja tilassa toimivien tahojen 

vuorovaikutuksessa. Hänen mukaansa opettamisen tilojen sosiologisessa tarkastelussa on 

korostunut kaksiajako ja binaarisyys, jossa vastakkain ovat sosiaalinen ja fyysinen ulottuvuus. 

Näiden välissä ovat toimijat. Hän näkee koulun spatiaalisuuden eri tilojen ja paikkojen suhteina, 

mukaan lukien sosiaaliset verkostot sekä yhteydet toimijoiden ja objektien välillä. Näistä 

lähtökohdista hän tarkastelee tilan sosiaalisen ja materiaalisen ulottuvuuden tasapainoja 

toimijaverkkoteorian (Actor Network Theory, ANT) antamien lähtökohtien kautta. 

Toimijaverkkoteoria on alun perin sosiologian teoria, joka tarkastelee eri toimijoiden eli 

aktorien monimuotoisia ja vaihtelevia yhteyksiä ja suhteita toisiinsa sekä niiden muuttumista ja 

vaikutusta alati muutoksessa olevaan tilaan ja sen tekijöihin (Bosco 2006). McGregor (2004) 

näkee pedagogiikan ennemminkin verkoston saavutuksena, eikä yksittäisen toimijan 

aikaansaannoksena. Tämä ajattelutapa muuttaa opettajan asemaa totutusta roolista korostaen 

vuorovaikutusta koulutilassa ja oppitunneilla enemmän kuin opettajia yksittäisinä toimijoina ja 
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tiedon jakajina. Samalla nähdään kuinka tilajärjestelyt ja tila vaikuttavat yhteistyöhön ja 

yhdessä toimimiseen joko estäen tai mahdollistaen sitä.  

Tuloksissa McGregor (2004) toteaa muun muassa, että yhteistyö luo tilaa ja vaikuttaa 

valtavasti sen kokemiseen. Hänen tutkimuksessaan opettajat identifioituivat vahvasti oman 

koulunsa sisäiseen yksikköön ja kokivat selkeästi olevansa osa sitä. Tällöin myös pääosa 

vuorovaikutuksesta, sekä muodollinen että epämuodollinen, käytiin yksikön sisällä. Kun 

spatiaalisuus ja tila-aika-kietoutuma nähdään koko ajan uudelleen muodostuvina verkostoina, 

saadaan parempi kuva koulun ja opettajien toiminnasta tilassa. Hän painottaa sitä, että sekä 

nämä verkostot että toimijat eivät ole homogeenisia, vaan muuttuvat virtojen, teknologioiden 

ja tilanteiden mukaan. Verkostoajattelu laajentaa siis koulun käsitteen tilan ja ajan ulkopuolelle. 

Kun binaarisesta vastakkainasettelusta päästään lähemmäs ajatusta alati muuttuvasta 

verkostosta, on koulua työtilana helpompi kehittää, jolloin myös saadaan kirjoittajan mukaan 

aikaan tasa-arvoista ja kriittistä pedagogiikkaa. Samansuuntaisia ajatuksia ovat pohtineet 

muutkin tutkijat, joiden näkemyksiä avaan seuraavassa osiossa. 

Koko koulun lähestymistapa on keskeinen näkökulma tutkimuksessani, sillä pyrin eri 

osa-alueiden kautta luomaan yhtenäisen kuvan tämän hetken kouluista. Lähestymistavalle 

tyypillisesti en niinkään keskity opetussuunnitelmien tarkasteluun ja kehittämiseen, vaan itse 

koulutilan sisäisten toimintojen ja asenteiden sekä toiveiden kartoittamiseen ja siihen, miten 

nämä tukevat kiertotalouden kehittymistä. Koko koulun lähestymistavan laajuudesta johtuen 

avaan vielä tarkemmin siihen liittyviä ja sen alla olevia osa-alueita ja toimintoja, jotka ohjaavat 

koko koulun toimintaa ja sen erilaisia tiloja.  

 

3.1 Koulu toiminnallisten ja sosiaalisten tilojen summana 

 

Koulut ja koko kouluorganisaatio muodostavat kiinnostavia tiloja niin fyysisesti kuin 

sosiaalisestikin. Tästä kertoo esimerkiksi Lindhin (1992) on jo lähes kaksikymmentä vuotta 

sitten toteutettu tutkimus koulujen sosiaalisesta ilmastosta. Hän erittelee neljä tärkeää faktoria, 

jotka muovaavat oleellisesti koulun “ilmastoa”. Nämä ovat opettajien pedagoginen taito, 

oppilaiden sosiaaliset taidot, koulun stressi sekä eri ryhmien väliset suhteet. Suuri vaikutus 

näihin oli tulosten mukaan koulurakennuksen iällä, koolla ja kunnolla sekä erityisluokan tilan 

eriyttämisellä. Tulokset näyttävät, miten koulu on paikka, jossa tapahtuu samaan aikaan monia 

eri toimintoja, joista osa on määritelty opetussuunnitelmassa ja koulujen säännöissä. Näiden 

lisäksi on suuri joukko käytäntöjä ja rutiineja, jotka syntyvät sosiaalisten ja kulttuurillisten 

suhteiden kautta. Kouluilla voidaan siten ajatella olevan oma kulttuurinsa ja ilmastonsa. Vaikka 
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Lindh (1992) ei sovella tuloksiaan koulun ympäristöystävällisyyteen, voidaan olettaa, että 

käytännön rutiinit vaikuttavat paljon koulun todelliseen toimintaan myös 

ympäristöystävällisyyttä ja kiertotaloutta ajatellen. Mikäli huonon “ilmaston” kouluissa 

oppilaat ovat vieraantuneet muista koulun toimijoista, eivätkä opetushenkilökunta tule toimeen 

keskenään, ei koulun kehittäminen ja toimintojen muokkaaminen onnistu helposti tai ilman 

konflikteja. 

Paju (2011) jakaa koulutilan kolmeen osaan: viralliseen, epäviralliseen ja fyysiseen. 

Viralliseen koulutilaan kuuluvat opetustoiminta ja sen ympärille muodostuneet asiakirjat ja 

dokumentit sekä opetusmenetelmät. Hänen mukaansa suomalainen koulu on hyvin virallinen, 

sillä sitä määrittelevät tarkat lait ja velvollisuudet. Epävirallinen koulu taas muodostuu 

oppitunneilla tai niiden ulkopuolella käytävästä vuorovaikutuksesta. Koulu vaikuttaa 

laajemmin kuin vain itse koulurakennuksessa tai sen aikana. Toisaalta epävirallista koulua voi 

tapahtua myös virallisen koulun puitteissa. Fyysinen koulu taas on nimensä mukaisesti 

koulurakennus, sen tilan ja ajan yhteenkietoutuma ja sen sisällä olevat ihmisten kehot sekä 

kalusteet ja tavarat. Myös Kallio (2005) pohtii koulutilaa koulun, tilan vallan ja iän 

yhteenkietoutumisesta. Hän näkee koulutilan todella poliittisena näyttömänä, jossa käytetään 

paljon valtaa sekä lasten että muiden toimijoiden johdosta. Koulu on siis tila, joka on jatkuvassa 

muutoksen tilassa aina uudelleen muovautuvien ryhmien ja vallan käytön ansiosta, jolloin tila 

voidaan nähdä myös vallan välineenä.  

Koulua on lähestytty myös fyysisenä tilana yhdistettynä käyttäjien kokemuksiin, joita 

esimerkiksi Wang, Huang ja Ko (2019) ovat tutkineet Taiwanissa. Heidän mukaansa itse tilan 

käyttäjien, eli pääsääntöisesti opettajien ja oppilaiden tulisi olla osa tilan maisemaa, mutta 

heidän tarpeitansa ja toiveita on kuunneltu liian vähän. Käyttäjien huomioimisella oppilaat ja 

opettajat identifioituisivat paremmin kouluun, mikä taas lisää hyvinvointia ja kestävyyttä sekä 

tukee oppimista. He käsittelevät myös kestäviä kampuksia, joita tulosten mukaan varsinkin 

opettajat haluaisivat kehittää.  

Koulu on opetushenkilökunnalle etupäässä työpaikka ja yhteiskunnalle olemassa oleva 

ja kehitettävä organisaatio ja konstruktio, mutta yhtä tärkeää on nähdä se myös oppilaiden 

silmin. Kellock ja Sexton (2018) katsovat koulua ja oppimisympäristöä lasten näkökulmasta. 

He lähestyvät asiaa visuaalisten narratiivien ja Lefebvren kolmiomallin kautta, jossa sosiaalisen 

tilan luovat kolmion kulmissa olevat havaittu, käsitteellistetty ja eletty tila, eli spatiaaliset 

käytännöt, tilan representaatiot ja representationaalinen tila. Kirjoittajat tulkitsevat havaitun 

tilan olevan kytköksissä siihen, mitä tilassa tapahtuu päivittäisten rutiinien kautta eli tilallisiin 

käytänteisiin. Käsitteellistetty tila on oppimiseen suunnattu ja suunniteltu tila varusteineen ja 
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tarvikkeineen. Eletty tila eli esityksellinen tila pitää sisällään tilan erilaiset tarkoitukset ja 

kokemukset. Heidän mukaansa lapsiin vaikuttaa paljon kouluympäristön kiireisyys, sillä he 

eivät pysty myöskään ottamaan kontrollia aikuisten kontrolloimasta tilasta. Lapset ovat 

kuitenkin hyvin tietoisia tilassa tapahtuvista pienistäkin toiminnoista ja tapahtumista. 

Oppilaiden kuunteleminen myös ympäristön toiveiden ja tarpeiden osalta on tärkeää. Lefebvren 

kolmiomalli on hyvä näkökulma näiden hahmottamiseen.  

Ilmastoahdistuksen välttämiseksi ja toimintaan innostavan opetuksen 

aikaansaamiseksi on tärkeää tiedostaa oppilaiden eri tilat opetustilanteessa. Laine (2001: 32–

41) on tarkastellut koulun fyysisen tilan lisäksi oppituntien sosiaalista tilaa ja sen eri 

ulottuvuuksia sekä aikaa suhteessa luokkatilaan ja sen toimintoihin. Erilaisia osittain lomittaisia 

sosiaalisia tiloja oppitilanteessa ovat toimintotila, ilmapiiri- ja tunnetila, kommunikatiivinen 

tila, kontrollitila ja persoonallinen tila. Oppituntien toteutuminen taas vaatii intersubjektiivista 

tilaa, jossa osallistujat ovat erilaisissa vuorovaikutussuhteissa keskenään. Kirjoittaja korostaa 

opettajien roolia sosiaalisen tilan määrittäjänä ja rakentajana. Kallio (2006: 129) taas 

huomauttaa, että jokainen ihminen kokee tilan ja ajan eri tavoilla, jolloin esimerkiksi opettajan 

ja oppilaan välisen kommunikaation merkitys kasvaa. Yhteisesti ymmärretyn kommunikaation 

turvin tila ja toiminta ovat kuitenkin hallittavissa. Edellä mainitut Laineen (2001) erottelemat 

tilat ovat oppilaiden kokemia mutta, joiden synnyssä opettajalla on siis suuri rooli. Sosiaalista 

tilaa säädellään ja muokataan käyttäytymisellä. Opettajan tunteet esimerkiksi välittyvät koko 

luokan tunnetilaan ja sitä kautta ryhmädynamiikkaan. Oppitunteihin kuuluu myös kokemus 

kontrollitilasta, jota on pohtinut myös edellä mainittu Paju (2011). Vaikka luokkatilan kontrolli 

ja valta oppilaisiin nähden ovat selvästi opettajalla, se ei tarkoita, että opettajalla automaattisesti 

olisi yhtä suuri valta koko koulua koskeviin tiloihin.  

Valta, sen käyttäjät ja kohteet sekä sen tilalliset ulottuvuudet ja variaatiot ovat silti 

oleellinen osa koulun arjen muodostumista. Kallio (2006: 128) kirjoittaa, kuinka koulun 

toiminnan kannalta ratkaisevaa on se, että oppilaat asettuvat vallan käytön kohteiksi ja toimivat 

odotetuilla tavoilla. Yhteiskunnan luoma poliittinenkin valtasuhde kouluihin perustuu hänen 

mukaansa kehojen hallintaan ja territoriaaliseen strategiaan, jolla kehoja pystytään 

kontrolloimaan.  

Myös itse koulu käsitteenä on laajentunut entisestään esimerkiksi elinikäinen 

oppimisen ajatuksen myötä. Tämä tarkoittaa sitä, ettei oppimisen nähdä loppuvan koulutien 

loputtua, vaan ihanteena pidetään sen jatkuvuutta työelämästä aina eläkkeelle asti.  Honkanen, 

Juujärvi ja Laininen ym. (2009) näkevät tärkeänä entistä vahvemman koulujen sidosryhmien 

mukaan ottamista sekä itse oppilaitosten toimintaympäristöihin keskittymistä opetuksen ohella, 
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jotta kokonaisvaltainen ja elinikäinen oppiminen olisivat mahdollisia. Pyrkimys vahvaan 

yhteistyöhön on yhteistä siis sekä kiertotaloudelle että nykymuotoiselle näkemykselle koulusta. 

Myös esimerkiksi globaalivastuu on yhdistävä teema, sillä se nähdään ihannetilanteessa 

elinikäisen oppimisena, joka alkaa aina peruskoulusta ja jatkuu läpi elämän ja voi edistää 

samalla kiertotalouden pyrkimyksiä.  

Aarnio-Linnanvuori (2018: 61) sai haastatteluissaan selville, että muutkin 

oppimistilanteet kuin oppitunnit voivat olla tärkeitä oppimiskokemuksia sekä tärkeitä 

esimerkkejä käytännön aktiivisen kansalaisen toiminnasta. Tällaisia tilanteita ovat muun 

muassa projektit ja teemapäivät. Näiden kautta opitun tiedon sitominen oppitunneilla 

käsiteltyihin asioihin oli silti ajoittain puutteellista. Saloranta (2017) sai samansuuntaisia 

tuloksia väitöskirjassaan, mutta mainitsee myös, että lisäksi perinteisen opetuksen tulisi sisältää 

myös yhteisöllistä toimintaa ja yhdessä tekemistä. Pelkästään luokkahuoneessa ja fyysisessä 

koulussa tapahtuvasta oppimisesta on lähdetty tämän mukaisesti luopumaan muuttuvien 

osaamistarpeiden myötä ja oppimistilat ovat monipuolistuneet. Huoli osaamispulasta ja tavoite 

elinikäisestä oppimisesta tuli esille myös johdannossa valtioneuvoston (2021) esittämänä.  

Hyvä esimerkki luokkahuoneen ulkopuolisesta oppimisesta on kouluruokailu, joka on 

osa oppilaiden koulupäivää ja sen tarkoitus on taata energia koulupäivän ajaksi. Kouluruokailu 

on kuitenkin Reyesin (2017) mukaan tärkeä oppimistilanne neljällä eri tasolla. Ensimmäiseksi 

se on hyvä esimerkki maailmanlaajuisesta, kompleksisesta ja eri tasoja sisältävästä haasteesta, 

jonka maailma on ruoantuotannon haasteiden ja vaikutusten kautta kohdannut. Tähän 

kokonaisuuteen sisältyvät koko ruoantuotanto ja sen vaikutukset eri skaaloilla ja paikoissa, eri 

toimijoiden erilaiset päämäärät ja tavoitteet, ristiriita suuren ruoantuotannon ja nälänhädän 

välillä sekä eri ruokavaliot ja niiden vaikutukset koko systeemiin ja ympäristöön. Toiseksi 

ruoan ja ruokailun avulla voidaan opettaa muita taitoja ja ymmärrystä, esimerkiksi 

psykomotorisia taitoja ja ensimmäisessä kohdassa mainittuja kokonaisuuksia sekä niiden 

suhteita toisiinsa. Kolmannessa kohdassa kirjoittaja olettaa, että tulevaisuudessa ruoantuotanto 

vaatii enemmän ja useampien ihmisten aktiivista toimimista. Tällöin kokonaisuuden 

opettaminen kehittää myös aktiivista toimimista yhteiskunnassa ja valmistaa nuoria sukupolvia 

muuttuvaan maailmaan, sen vaatimuksiin sekä edistää tulevien aikuisten toimijuutta 

tulevaisuuden yhteiskunnan muokkaamisessa. Viimeiseksi ruoka koskettaa meitä kaikkia ja on 

tärkeä osa arkeamme, päivittäistä elämäämme ja sosiaalisuuttamme. Sillä voi olla myös sekä 

positiivisia että negatiivisia vaikutuksia elämäämme, jolloin sillä on hyvin henkilökohtainen 

kosketuspinta jokaiseen.   
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Syvennyn seuraavaksi Oulun kaupungin kouluihin ja niissä jo oleviin kestävän 

kehityksen toimiin. Opetussuunnitelmista tarkastelen sekä paikallisia että valtakunnallisia 

opetussuunnitelmia. Paikalliset suunnitelmat kuvaavat tarkemmin juuri Oulun alueen 

tilanteetta, kun taas valtakunnalliset antavat laajempia suuntaviivoja opetukselle. Oulussa on 

kehitetty myös omia toimintamalleja ja oppimispolkuja juuri ympäristökasvatusta varten.  

 

3.2. Oulun kaupungin peruskoulu- ja lukioympäristö 

 

Kiertotalouden toteuttaminen kouluissa koskettaa suurta määrää ihmisiä ja heidän kulutustaan 

sekä päästöjään pelkästään yksittäisellä alueellakin. Jo pelkästään Oulun kaupungilla on 46 

hallinnollista peruskoulua ja 11 lukiota, joista yksi on aikuislukio. Itse kouluyksiköitä on 

hieman enemmän. Lukuvuonna 2020–2021 oppilaita on perusopetuksessa 22 272 henkilöä ja 

päivälukioissa 4427 henkilöä (Fränti 2020). Kaikki heistä tarvitsevat materiaaleja oppimiseen 

ja kuluttavat. Todellinen alueen koulujen vaikutusalue koskettaa pelkästään oppilaiden lisäksi 

vielä kaikkia koulussa työskenteleviä, heidän ja oppilaiden perheitä sekä oppilaiden tulevaa 

elämää saatujen oppien myötä. Kyse on siis suurista materiaalivirroista puhumattakaan 

kestävistä tavoista, joita lapset ja nuoret oppivat toimiessaan koulussa.  

Sillanpää ja Ncibi (2019: 322) mainitsevat Suomen kiertotalouskoulutuksen 

edelläkävijämaaksi. He mainitsevat Sitran suuren hankkeen (ks. Kiertotalousopetusta kaikille 

kouluasteille 2021), jossa tarkoituksena oli lisätä vahvasti kiertotalousosaamista koko 

koulutussektorilla. Suomessa kiertotalouden pitäisi siis olla tuttu asia opettajille ja koulun 

toimijoille. Kiertotalouden teemat näkyvät kestävän kehityksen alla sekä valtakunnallisissa, että 

alueellisissa opintosuunnitelmissa, joita avaan seuraavaksi.   

Yksi opetuksen ja kasvatuksen valtakunnallisista tavoitteista on perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden (2014: 28) mukaan kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan 

jäsenyyteen. Se pitää sisällään luonnon kunnioittamisen, vastuullisuuden sekä kestävän 

kehityksen edistämisen. Myös opetuksen arvoperustassa kestävä elämäntapa tulee esille omana 

osa-alueenaan. Tekstissä mainitaan myös itse kiertotalous: 

 

Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. 

Tämän ymmärtäminen on keskeistä ihmisenä kasvussa. Perusopetuksessa tunnistetaan 

kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, toimitaan sen 

mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen. Kestävän 

kehityksen ja elämäntavan ulottuvuudet ovat ekologinen ja taloudellinen sekä 
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sosiaalinen ja kulttuurinen. 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. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014: 

16) 

 

Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa seitsemäntenä ja painotettuna laaja-

alaisena osaamiskokonaisuutena on ”Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen”. Se pitää sisällään kestävän kehityksen sekä oman aktiivisuuden ja toiminnan 

tutkimista:  

 

Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden 

välisiä yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan ymmärtämään 

omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös 

lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että 

yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen 

kestävää tulevaisuutta rakentaviksi. (Oulun kaupungin perusopetuksen 

opetussuunnitelma 2020) 

 

Oulussa toteutetaan myös oululaista kestävän kehityksen oppimispolkua, jonka tarkoituksena 

on antaa välineitä ja oppeja kestävän elämäntavan toteuttamiseen toiminnallisten ja 

elämyksellisten oppimiskokemusten kautta. Opetustyyli korostaa oppijan omaa aktiivisuutta ja 

toimijuutta. Oppimispolkua varten on laadittu opetusmateriaalipaketteja ja sen toteuttamisessa 

avustavat kaupungin luontokoulun ohjelmat ja alueen yhteistyökumppanit. (Oululainen 

kestävän kehityksen…2021) 

Lukion opetussuunnitelmien perusteissa (2019), jotka on otettu käyttöön vuonna 2021 

tuodaan esille lukioiden omalaatuista toimintakulttuuria, joka parhaimmillaan innostaa nuoria 

aktiivisuutteen ja kehittämään kestävämpää tulevaisuutta. Toimintakulttuurin toteutus nähdään 

olevan kaikkien osapuolten vastuulla ja oppilaitoksen tulisi heijastaa kestävää 

toimintakulttuuria. Myös oppimistavoitteissa kestävyys tulee vahvasti esille:  
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Lukio-opetus vahvistaa opiskelijan ymmärrystä ihmisen toiminnan vaikutuksista 

ympäristön tilaan ja ohjaa häntä toimimaan kestävän elämäntavan hyväksi 

tavoitteellisesti, tietoperustaisesti ja monipuolisessa yhteistyössä. Opetus kannustaa 

opiskelijaa tunnistamaan ja käsittelemään eettisiä kysymyksiä, ristiriitoja ja jännitteitä 

monista näkökulmista. Se rohkaisee opiskelijaa vaikuttamaan ja toimimaan nykyistä 

oikeudenmukaisemman, kestävämmän ja ihmisoikeuksia paremmin kunnioittavan 

yhteiskunnan ja maailman puolesta. (Lukion opetussuunnitelmien perusteet 2019) 

 

Eettisyys ja ympäristöosaaminen, globaali- ja kulttuuriosaaminen sekä yhteiskunnallinen 

osaaminen ovat kolme laaja-alaisen osaamisen osa-aluetta lukion opetussuunnitelmien 

perusteissa (2019). Laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet tulevat esille eri aineissa niille 

sopivalla tavalla. Esimerkiksi maantieteessä edellä mainitut kokonaisuudet näkyvät 

kulttuurillista ymmärrystä lisäävänä ja ympäristöllistä merkitystä korostavana opetuksena. 

Kestävä elämäntapa tuodaan esille välttämättömyytenä ja opiskelijalle tuodaan työvälineitä 

soveltaa sitä omaan arkeensa ja valintoihinsa. Yhteiskunnallinen osaaminen karttuu 

osallistavan aluesuunnittelun valmiuksia parantamalla. Samalla pyritään vahvistamaan 

opiskelijan kuvaa itsestään aktiivisena toimijana yhteiskunnassa ja antamaan tietopohjaa 

kestävästä kehityksestä ja globaalista vastuusta. 

Jokaisella lukiolla on lisäksi omat koulukohtaiset opetussuunnitelmat sekä Oulun 

kaupungin lukioiden paikallinen opetussuunnitelma. Paikallisessa opetussuunnitelmassa 

tulevat esille pyrkimykset ongelmanratkaisua, luovaa ja kriittistä oppimista edistävään 

työskentelyyn, joka mahdollistaa elinikäisen ja oppiaineiden rajoista vapaan oppimisen. Myös 

yhteistyötasolla alueellinen opetussuunnitelma pyrkii yhteistyöhön oppilaiden kotien, muiden 

koulujen ja muun ympärillä olevan yhteiskunnan kanssa. (Paikallinen opetussuunnitelma Oulun 

kaupungin lukioille 2021)  

Teemat ovat siis hyvin yhtenäiset aikaisemmin avaamani kiertotalouden ja kestävän 

kehityksen opetuksen akateemisen tutkimuksen kanssa. Oulussa jokaisella koululla on 

käytössään myös kestävän kehityksen työkalu, jolla hahmotellaan koulun vahvuuksia, 

heikkouksia ja kehittämiskohteita koulurakennuksessa ja sen sisällä tapahtuvissa toiminnoissa 

(Saloranta 2010). Jokaisessa koulussa on myös kestävän kehityksen yhdyshenkilö, joka vastaa 

koulun kestävän kehityksen toimintasuunnitelmasta ja käy siihen liittyvissä koulutuksissa. 

(Opetussuunnitelma: Oululaiset eheyttävät polut 2021) 
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4. Kyselytutkimus ja sen analysoiminen 

 

Vehkalahden (2014) mukaan kysely on perinteinen tutkimusmenetelmä, jota on käytetty jo 

pitkään ja laajasti aineistonkeruumenetelmänä. Kyselyillä saadaan tietoa esimerkiksi 

yhteiskunnan ilmiöistä sekä ihmisten mielipiteistä ja arvoista. Heikkilän (2014: 45–63) mukaan 

jo kyselyn suunnitteleminen vaatii tutkimuskysymyksen ja -asetelman selkeää hahmottamista 

sekä taustatiedon omaamista. Myös taustatekijöiden ja muuttujien hahmottaminen on tärkeää. 

Aineiston koon tulisi olla sellainen, että uudet vastaukset eivät tuo enää uutta tietoa tutkittavasta 

aiheesta, eli saavutetaan saturaatiopiste. 

Tuomi ja Sarajärvi (2018) toteavat, että tietoisia aikomuksia tarkasteltaessa 

kysymyksiin perustuva tiedonhankintatapa on luontevin. Vuorovaikutusta on taas helpompaa 

tarkastella havainnoimalla. Tässä tutkimuksessa joudun turvautumaan kuitenkin pelkkiin 

kyselyvastauksiin. Tarkastelen kyselyni tuloksia sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti. 

Eskolan ja Suorannan (1998, 61–62) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on 

kuvata tutkittavaa ilmiötä, pyrkiä ymmärtämään sitä sekä luoda teoreettista näkökulmaa ja 

tulkintaa aiheesta. Heikkilä (2014: 15, 47–48) jakaa tutkimusmenetelmän valintaperusteet eri 

tavalla kuin Tuomi ja Sarajärvi (2018). Hänen mukaansa kvalitatiivinen aineisto on otollinen 

varsinkin silloin, kun pyritään kehittämään toimintaa ja löytämään erilaisia toimintatapoja. 

Hänen mukaansa kyselylomakkeen avoimet kysymykset sopivat hyvin kvalitatiiviseen 

tutkimukseen.  

Avoimien kysymysten analysoimisessa käytän yhtenä menetelmänä sisällön erittelyä, 

jonka yksi sovellustapa on laskea, kuinka usein tietty asia mainitaan vastauksissa (Eskola & 

Suoranta 1998, 185–188). Lisäksi käytän avoimia vastauksia selittämään kvantitatiivisia 

tuloksia, sillä ne ovat kyselyssä pääsääntöisesti tarkentavia kysymyksiä. Kvantitatiiviseen 

tarkasteluun soveltuvat suljetut kysymykset sen sijaan ovat helpommin käsiteltävissä 

tilastollisesti. Ne antavat Heikkilän (2014) mukaan paljon tietoa kompaktisti ja ovat yleisiä 

mielipidekyselyissä. Myös sekamuotoiset kysymykset eli kysymykset, joissa on ainakin yksi 

avoin vastausvaihtoehto, ovat tarpeen silloin kun ei ole varmuutta kaikista mahdollisista 

vaihtoehdoista. Kvantitatiivista aineistoa lähestyn frekvenssitaulukoilla ja prosenttiosuuksilla.  

Likert- ja liukukytkinkysymysten vastausvaihtoehdot on arvotettu tarkastelua varten 

numeraalisesti arvoihin 1–5. 

Aineiston mielekästä tarkastelua ja mahdollisten selittävien muuttujien löytymistä 

varten ryhmittelen vastaukset kahdella eri tavalla, joissa molemmissa jaan vastaukset kolmeen 
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eri ryhmään taustamuuttujien mukaan. Jaottelu on mielekästä esimerkiksi siitä syystä, että näin 

voi ottaa huomioon laajan tutkimuskohteen aina luokanopettajista aineenopettajiin ja 

rehtoreihin, joilla työnkuva ja positiot voivat olla hyvin erilaisia. Ensimmäinen jakoperuste on 

vastaajan opettama luokkataso, jonka kautta muodostan ryhmät luokanopettajat (luokat 1–3 ja 

4–6), aineenopettajat sekä muut (rehtorit ja muut). Toinen jakoperuste on opettajien 

työkokemus, jonka kautta jaan vastaukset niin ikään kolmeen ryhmään: ”lyhyt työkokemus”, 

eli 0–4 ja 5–9 vuotta työkokemusta omaavat, ”keskipitkä työkokemus” (10–14 ja 15–19 vuotta) 

sekä ”pitkä työkokemus” (20–24 sekä 25– vuotta). Toisaalta tutkimusotos ja siitä 

muodostettavat ryhmät ovat sen verran pieniä suhteutettuna alueen koko opetushenkilökuntaan, 

että tarkastelen myös koko vastausjoukkoa yhtenä ryhmänä. Näin pyrin hahmottamaan koko 

otosjoukkoa koskevia laajempia suuntaviivoja sekä koko vastausryhmän keskiarvoja.  

Toteuttamani kysely pureutuu siihen, miten kiertotalous näkyy ja on näkynyt 

käytännössä kouluissa opetuksessa ja fyysisesti koulurakennuksissa ja niiden sisällä olevissa 

toiminnoissa tällä hetkellä. Samalla se kartoittaa minkälaista tukea, materiaaleja tai muuta tukea 

opettajat kokevat (tai eivät koe) tarvitsevansa, jotta pystyisivät opettamaan kiertotaloutta 

kattavammin. Tutkimusotteeni on hyvin deskriptiivinen eli pyrin kuvailemaan nykyistä 

tilannetta. Samalla pyrin luotaamaan hieman tulevaisuuteen pohtimalla, miten kouluja 

voitaisiin auttaa kehittymään vai onko sille edes tarvetta. 

 

4.1. Kyselyn toteutus ja rakenne 

 

Kysely (Liite 1) lähetettiin sähköpostilla 18.1.2021 Oulun koulujen kestävän kehityksen 

vastuuopettajille, maantieteen ja biologian opettajien listalle sekä varhaiskasvatuksen ja 

perusopetuksen viikkotiedotteeseen. Listat valittiin sillä perusteella, että kestävän kehityksen 

vastuuopettajaien voidaan ajatella olevan kaikista tietoisimpia koulunsa tilanteesta tältä osin. 

Näin vältetään vastaukset, joissa vastaajalla ei ole tarpeeksi taustatietoa aiheesta ja joutuu 

arvailemaan oman koulunsa ja itsensä kiertotaloustoimintaa. Samoin biologian ja maantieteen 

opettajat ovat tärkeä kohderyhmä, sillä kuten Aarnio-Linnanvuori (2018: 49–57) totesi, nämä 

teemat on perinteisesti liitetty heidän vastuulleen. Näiden ryhmien painottaminen saattaa 

tietenkin samalla vääristää tuloksia joidenkin kysymysten osalta. Silti koko koulun tilannetta 

tarkastellessa ja kokonaiskuvaa luodessa on tärkeää saada tieto juuri niiltä, jotka koulussaan 

ovat ikään kuin asiantuntijan tai vastaavan roolissa. Viikkojen aikana lähetettiin 

muistutusviestit 26.1 ja 8.2. kyseisille listoille. Vastausaikaa oli 14.2.2021 asti. Kysely sisältää 

useita avoimia kysymyksiä, joista vain kiertotalouden määritteleminen on pakollinen. Sen 
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lisäksi kyselyssä on suljettuja ja likert-asteikolla toimivia kysymyksiä, valintaruutuja sekä 

sekamuotoisia kysymyksiä.  

Kysely jakautuu seuraaviin osiin: taustatiedot, kiertotalouden määritelmä, arvot ja 

kokemukset, opetus, yhteistyö sekä koulurakennus ja ympäristö. Nämä osiot näyttäytyivät 

oleellisina ja tärkeinä edeltäneen teorian kautta ja kattavat laajasti koulun eri tilaulottuvuuksia 

ja niiden toimintoja. Taustatietoina eli selittävinä muuttujina kysytään vastaajien koulu, jossa 

he työskentelevät, vastuualue (1.–3. luokka, 4.–6.- luokka, aineopettaja sekä opetettavat aineet, 

rehtori tai joku muu), ja montako vuotta he ovat toimineet opettajina tai opetustyössä. 

Kiertotalouden määritelmä tulee kyselyssä esille vasta, kun vastaaja on kirjoittanut oman 

mielikuvansa kiertotaloudesta. Näin saadaan selville heidän “lähtötietonsa”, eli miten tietoisia 

he ovat olleet kiertotaloudesta.  Kuten edellä mainittu, kiertotalouden käsite on vielä hajanainen 

ja usein tuntematon, jolloin on tärkeää varmistaa vastausten yhtenäisyyden vuoksi, että 

vastaajilla on jokseenkin sama käsitys ja mielikuva siitä, kun he vastaavat kyselyyn.  

Arvoissa ja kokemuksissa on tarkoitus saada selville, kuinka tärkeänä vastaajat pitävät 

kiertotalouden vahvistamista ja kehittämistä ja kenen vastuulla se heidän mielestään on sekä 

sitä, kuinka paljon he kokevat voivasta vaikuttaa toimintaympäristöönsä. Kuten teoriaosuudesta 

käy ilmi, koulu on toimintaympäristönä monitahoinen kokonaisuus, johon vaikuttavat niin 

oppilaat, henkilökunta, fyysinen rakennettu kouluympäristö kuin ulkoiset toimijatkin ja heidän 

verkostonsa. Tässä kyselyssä selville saadaan vain opetushenkilökunnan kokemukset 

kiertotalouteen liittyvistä teemoista. 

Kyselyn opetus osiossa kysytään, kuinka paljon opetus näkyy vastaajien pitämillä 

oppitunneilla ja opetuksessa sekä minkälaisia, ja mistä hankittuja materiaaleja he ovat 

käyttäneet opetuksen tukena. Samalla kysytään, ovatko vastaajat olleet tyytyväisiä 

oppimateriaaleihin ja minkälaista tukea, resursseja tai materiaaleja he toivoisivat. Oppituntia 

laajempien oppimistilanteiden yleisyyden tarkastelua vasten kysyn, onko vastaajan koulussa 

toteutettu kiertotalousteemapäiviä tai -tempauksia ja millaisia ne ovat olleet. Lisäksi vastaajat 

saavat kertoa ideoitaan teeman opettamisesta.  

Yhteistyöosiossa kysytään, kuinka usein vastaajat ovat yhteistyössä koulutilan 

sisäisten (kiinteistöhuolto tai isännöitsijä, keittiöhenkilökunta, siivoajat ja iltakäyttäjät) sekä 

ulkoisten (Kiertokaari, Sitra, Luma-keskus, Yrityskylä/TAT, Motiva, Vihreä lippu –ohjelma, 

luontokoulu, muut alueen koulut, yksityiset yritykset tai jokin muu) toimijoiden kanssa. Lisäksi 

avoimilla kysymyksillä kysytään, miten oppilaat ovat osallistuneet kiertotaloustoimintaan ja 

minkälaista yhteistyötä vastaaja haluaisi tulevaisuudessa eri toimijoiden kanssa. 

Koulurakennus ja -ympäristöosiossa kartoitetaan koulussa jo käytännössä toteutuvia 
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kiertotalouden käytänteitä. Lisäksi avoimessa kysymyksessä annetaan vastaajien vapaasti 

maalata mielikuvaa tulevaisuuden kiertotalouskoulusta. 

 

5. Tulokset 

 

Tulosten on tarkoituksena vastata alussa määrittelemiini tutkimuskysymyksiin, jotka ovat:  

 

1. Miten kiertotalous tai mahdollinen pyrkimys siihen näkyvät Oulun koulujen opetuksessa ja 

toiminnoissa? 

2. Mitä opettajat kokevat tarvitsevansa, jotta kouluja saataisiin enemmän kiertotalouden 

mukaisiksi tulevaisuudessa? 

 

Pyrin saamaan kattavan vastauksen näihin kysymyksiin luomalla kokonaiskuvan 

kiertotalouden ja koulujen tilanteesta useampien kysymysten kautta, jotka pyrkivät 

hahmottamaan laajaa kiertotalouden käsitettä eri kulmista ja osa-alueista. Tässä osiossa kerron 

tulokset yksityiskohtaisesti ja käyn läpi jokaisen kysymyksen ja kyselyn osa-alueen. Tulosten 

tarkastelu -osiossa lähden vetämään laajempia pohdintoja ja huomioita yhdistellen eri 

kysymysten kautta saatua tietoa vastaten tutkimuskysymyksiin. Tulokset kokoan vielä 

yhteenveto-osioon tiivistetysti. 

 

5.1 Taustatiedot ja kiertotalouden määritelmä  

 

Kyselyyn vastasi yhteensä 48 opetushenkilökunnan edustajaa. Vastaukset kattavat 28 Oulun 

alueen koulua, sekä kaksi vastausta, joista koulua ei ole nimetty. Useammasta koulusta tuli siis 

useita vastauksia. 1–3 luokanopettajia aineistossa on yhdeksän ja 4–6 luokanopettajia kolme 

(taulukko 1). Aineenopettajien vastauksia on eniten, yhteensä 26. Vaikka kysely lähetettiin 

erikseen biologian ja maantiedon aineenopettajille, eivät ne näy vahvasti ylikorostettuina, sillä 

aineenopettajista vain seitsemän on näiden aineiden opettajia. Rehtoreiden vastauksia, jotka 

kuuluvat ryhmään ”muut”, saapui kolme kappaletta. ”Muut” ryhmään kuuluvat myös 

esimerkiksi erityisopettajat ja apulaisjohtajat. Tähän ryhmään kuuluvia vastauksia kyselyyn 

saapui yhteensä kymmenen.  

0–4 vuotta opettaneita opetushenkilökunnan jäseniä vastasi yhteensä kolme 

kappaletta. 5–9 vuotta työkokemusta omaavia oli kuusi. Nämä molemmat lasketaan yhteen 

”lyhyen työkokemuksen” -ryhmään. Keskipitkän työkokemuksen ryhmään kuuluvia 10–14 
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vuotta opettaneita on kahdeksan ja 15–19 vuotta opettaneita yhteensä 12 kappaletta. 20–24 

vuotta työkokemusta omaavia on kahdeksan ja 35 vuotta tai enemmän työskennelleitä 11. 

Tyypillisin vastaaja on siis 15–19 vuotta työkokemusta omaava aineenopettaja. 

 

Taulukko 1 Vastaajien taustatietojen osuudet. 

 

Opettajilla näyttäisi olevan kohtalaisen hyvät pohjatiedot kiertotaloudesta kysymyksen neljä eli 

vastaajan omin sanoin määrittelemän kiertotalouden mukaan. Suuri osa vastauksista on laajoja 

ja tuovat esille useita kiertotalouden toimia ja osa-alueita. Kiertotalouden määritelmien 

kohdalla materiaalit ja raaka-aineet ja niiden kierto sekä kierrättäminen nähdään ydinteemoina. 

Sitä ne toki ovatkin, mutta näiden kiertoon liittyvää teknistä toteutusta tulee esille harvassa 

vastauksessa. Käytännön toimien esimerkeissä korostuvat enemmän yksittäiset fyysisen tilan 

toimet, kuten kierrätys, mutta myös aktoreiden toimet fyysistä tilaa ja sen elementtejä kohtaan, 

kuten esimerkiksi hyödykkeiden elinkaaren pidentäminen käyttäjien toimesta, uusiokäyttö ja 

korjaaminen. Sosiaaliset ja verkostoihin sekä laajempiin yhteiskunnan rakenteisiin liittyvät 

käsitteet ovat myös esillä vastauksissa. Näitä voidaan katsoa olevan esimerkiksi kestävyys, joka 

mainitaan vastauksissa yhteensä kymmen kertaa, joista seitsemässä se tulee esille termissä 

”kestävä kehitys”. Palveluiden yleistyminen ja käyttäminen tulee esille viidessä vastauksessa. 

Myös muita yksittäisiä esimerkkejä kiertotaloustoiminnasta ja sen innovaatioista on nähtävissä 

laajoissa vastauksissa:  

 

Kestävää kehitystä, jossa raaka-aineita kulutetaan harkiten, suunnitellaan jo valmiiksi 

tuotteen elinkaari ja raaka-aineista käytetään kaikki irti saatava, ja lopulta kierrätetään 

siinä määrin, kun se on mahdollista. Fine dining-keittiöissä trendiksi muodostunut 

kärsästä saparoon ajatus (lisättynä kompostoiminen+kaupunkiviljely) olisi varmasti 

hyvä esimerkki kierotaloudesta. Hiilineutraalius liittyy kai aika vahvasti ajatteluun. 

 

Opetettava 

luokkataso/ 

Työkokemus 

Lyhyt Keskipitkä Pitkä Yht. 

Luokanopettaja 4 4 4 12 

Aineenopettaja 5 11 10 26 

Muu 0 5 5 10 

Yht. 9 20 19 48 
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Myös lyhyempiä ja suppeampia vastauksia on useita kuten esimerkiksi ”Kaiken 

kierrättäminen” ja ”Aineen käyttämistä tehokkaasti ja monipuolisesti”, jotka eivät vastaa 

kiertotalouden määritelmää kuin osittain ja vajavaisesti.  

 

5.2. Arvot ja kokemukset  

 

Arvokysymyksessä numero viisi kiertotalous ja sen rakentaminen koettiin hyvin tärkeänä niin 

opettamisen kuin itse koulun toiminnankin kannalta (taulukko 2). Työkokemus näyttää 

vaikuttavan jonkin verran vastaajien arvoihin, sillä lyhyen työkokemuksen omaavat vastasivat 

jokaiseen kohtaan useammin ”jokseenkin samaa mieltä” kuin keskipitkän ja pitkän 

työkokemuksen omaavat, joiden tyypillinen vastaus oli ”täysin samaa mieltä”. Tämä näkyy 

myös vastausten keskiarvoissa ja mediaaneissa pienoisena erona.  
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Taulukko 2. Asteikkomatriisin tulokset kysymykseen viisi työkokemuksen mukaan jaoteltuna. 
Haluan oman 

kouluni toimivan 

kiertotalouden 

mukaisesti. 

Täysin 

eri mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Ei samaa 

eikä eri 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

Täysin 

samaa 

mieltä 

Keskiarvo Mediaani 

Lyhyt 

työkokemus 

0 % 0 % 0 % 66,67 % 33,33 

% 

4,33 4 

Keskipitkä 

työkokemus 

0 % 0 % 0 % 15 % 85 % 4,85 5 

Pitkä 

työkokemus 

0 % 0 % 0 % 21,05 % 78,95 

% 

4,79 5 

 

Kiertotalouden 

laaja 

opettaminen 

koulussani on 

mielestäni 

tärkeää. 

Täysin 

eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Ei samaa 

eikä eri 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

Täysin 

samaa 

mieltä 

Keskiarvo Mediaani 

Lyhyt 

työkokemus 

0 % 0 % 11,11 % 44,45 % 44,44 

% 

4,33 4 

Keskipitkä 

työkokemus 

0 % 0 % 0 % 10 % 90 % 4,90 5 

Pitkä 

työkokemus 

0 % 0 % 0 % 42,11 % 57,89 

% 

4,58 5 

 

Mielestäni 

kiertotalouden 

toteuttaminen on 

jokaisen kouluni 

toimijan 

vastuulla. 

Täysin 

eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Ei samaa 

eikä eri 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

Täysin 

samaa 

mieltä 

Keskiarvo Mediaani 

Lyhyt 

työkokemus 

0 % 0 % 11,11 % 55,56 % 33,33 

% 

4,22 4 

Keskipitkä 

työkokemus 

0 % 0 % 10 % 20 % 70 % 4,60 5 

Pitkä työkokemus 0 % 10,53 % 0 % 26,31 % 63,16 

% 

4,42 5 

 

 

Taulukon kaksi ensimmäiseen kohtaan ”Haluan kouluni toimivan kiertotalouden mukaisesti” 

tuli pelkästään jokseenkin ja täysin samaa mieltä olevia vastauksia. Seuraavissa kohdissa 

mielipide-erojen hajonta alkoi hienoisesti kasvaa. Noin 69 prosenttia vastaajista on täysin 

samaa mieltä siitä, että kiertotalouden laaja opettaminen koulussa on tärkeää. Keskipitkän 

työkokemuksen ryhmässä tätä mieltä oli peräti yhdeksänkymmentä prosenttia vastaajista. 

Vähiten kyseisistä väittämistä kannatusta sai näkemys siitä, että kiertotalouden toteuttaminen 

olisi kaikkien koulun toimijoiden vastuulla, jossa varsinkin lyhyen työkokemuksen omaavat 

erottuvat siten, että yli puolet vastasivat olevansa jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa. Silti 
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kuusikymmentä prosenttia koko aineiston vastauksista on väitteen kanssa täysin sama mieltä. 

Koska kukaan vastaajista ei vastannut olevansa täysin eri mieltä kohtaan ”Mielestäni 

kiertotalouden toteuttaminen on jokaisen kouluni toimijan vastuulla”, tarkentavaan 

kysymykseen numero kuusi ei ollut myöskään vastauksia.  

Suurempia eroja eri kysymysten välillä syntyi kysymyksessä seitsemän, jossa pyrittiin 

hahmottamaan vastaajien kokemuksia omasta mahdollisuudesta vaikuttaa koulun toimintaan. 

Likert-asteikon vastaukset ovat arvotettu asteikolle 1–5, jossa 1 tarkoittaa vastausta ”erittäin 

vähän” ja 5 ”Erittäin paljon”. Kierrätykseen pystytään vastaajien mukaan vaikuttamaan eniten 

ja energiaratkaisuihin vähiten (kuva 4). Ero näiden välillä on melko suuri kierrätyksen 

keskiarvosta 3,6:sta energianratkaisuiden 1,9:n. Myös kouluruokailuun vaikuttaminen on 

vastaajien mielestä verrattain haastavaa. Pitkään työkokemukseen ryhmään kuuluvat vastaajat 

kokevat pystyvänsä vaikuttaa jokaiseen kohtaan hieman paremmin kuin lyhyemmän 

työkokemuksen ryhmät. Opetettavan luokkatason jaottelussa ”muut”-ryhmä nousee samalla 

tavalla esille.   

 

Kuva 4. Keskimääräinen kokemus mahdollisuudesta vaikuttaa koulunsa eri osa-alueisiin 

työkokemuksen mukaan ryhmiteltynä. 

 

3,60
3,52

2,88

2,04
1,88

3,33
3,56

2,89

2,11
1,89

3,45

3,15

2,80

1,90

1,55

3,89 3,89

2,95

2,16 2,21

Kierrätys Hyötyjätteiden

lajittelu

Hankinnat Kouluruokailu energiaratkaisut

Erittäin paljon

Erittäin vähän

Koko aineiston keskiarvo Lyhyt työkokemus

Keskipitkä työkokemus Pitkä työkokemus
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5.3 Opetus 

 

Kysymyksen kahdeksan mukaan opetus näkyy vastaajien oppitunneilla keskimääräisesti, 

asteikolla 1–5 keskiarvo on 3,11 (Kuva 5). Huomioitavaa kuitenkin on, että yksikään vastaaja 

ei vastannut kiertotalouden näkyvän opetuksessaan erittäin paljon, ja vain yksi vastaajista koki 

kiertotalouden näkyvän opetuksessaan erittäin vähän. Hajonta vastauksissa on siis melko 

pientä. Pitkän työuran vastaajien keskuudessa kiertotalous näkyy opetuksessa hieman enemmän 

kuin muilla, kun taas opetettavalla luokkatasolla ei näytä olevan vaikutusta teeman näkymiseen 

oppitunneilla.  

 

 
Kuva 5. Frekvenssijakauma vastauksista kysymykseen ”Kuinka paljon kiertotalous näkyy 

oppitunneillasi?” 

 

Avoimissa vastauksissa kysymyksessä numero yhdeksän, jossa vastaajat kertovat esimerkkejä 

kiertotalouden näkymisessä opetuksessa, on vastauksia sekä opetukseen että itse 

luokkahuoneen fyysisiin käytäntöihin liittyen. Vastauksissa toistuvat aiheen käsittely erilaisten 

oppiaineiden tunneilla, säästeliäisyys, kierrätys luokissa, kierrätysmateriaalien käyttö ja 

pyrkimys pitkäikäiseen käyttöön. Vastauksissa tulee esille useita oppiaineita, joissa kiertotalous 

on otettu mukaan aineelle ominaisella tavalla. Esimerkkejä on muun muassa perinteisten 

maantieteen ja biologian lisäksi kemiasta, filosofiasta, yhteiskuntaopista, musiikista, käsitöistä, 

kotitaloudesta ja kuvaamataiteesta. Myös opettajien luovat opetusmetodit tulevat esille 

esimerkiksi vastauksessa: ”Opetan oppilaille sanaluokat Ekopiste-periaatteella :) Sanat 
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lajitellaan omiin ryhmiin, niin kuin jätteetkin.” Opetushenkilökunnan kiertotaloutta edistävät 

käytännöt työssään ja opetustilassaan voivat olla monenlaisia, eräs esimerkki näistä:  

 

Soittimien, piuhojen ja muiden oppivälineiden huoltamisena ja korjaamisena ja 

romusoitinten valmistamisena. Myös kirjoja ja nuotteja käytetään vuodesta toiseen eri 

oppiryhmien kanssa. Olen myös pyrkinyt vähentämään kopioita ja siirtänyt 

oppimateriaaleja sähköiseen muotoon oppilaille jaettavaksi. 

 

Ajatukset kiertotalouden opetusmateriaaleista vaihtelivat paljon opettajien välillä 

kysymyksessä kymmenen (kuva 6). Liukukytkimen arvot 1-5 (1=oppimateriaaleja erittäin 

huonosti, 5=oppimateriaaleja erittäin hyvin) saivat kaikki vastauksia. Frekvenssijakaumasta 

nähdään, että hieman yleisempää oli kokemus siitä, ettei oppimateriaaleja ole tarjolla kovinkaan 

hyvin. Koko ryhmän keskiarvo on 2,67. Lyhyen ja pitkän työkokemuksen omaavat ovat hieman 

tyytyväisempiä materiaaleihin kuin keskipitkän työkokemuksen omaavat. Erot ovat kuitenkin 

pieniä, sillä lyhyen työkokemuksen ryhmän keskiarvo liukukytkimessä on 2,75, keksipitkän 

2,53 ja pitkän 2,81. Samankaltaisia pieniä eroja löytyy opetettavan luokkatason jaottelussa. 

Luokanopettajien keskiarvo kysymykseen on 2,5, aineenopettajien 2,78 ja muiden 2,63.  

 

 

Kuva 6. Frekvenssijakauma kysymykseen ”Kuinka hyvin sinulla on oppimateriaaleja 

kiertotalouden opettamiseen?”. 

 

Avoimen kysymyksen 11 vastauksista nähdään, että opettajat hankkivat materiaalinsa usein 

internetin kautta: ”Ainoastaan netin kautta löytämääni tietoa. En ole etsinyt muuta.”, ”Olen 

hyödyntänyt eri sivustojen materiaaleja, esim sitra, wwf ja maailmankoulu.” Myös perinteisiä 

oppikirjoja käytetään paljon, ne mainitaan 13 vastauksessa. Kaiken kaikkiaan vastauksissa tulee 
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laaja kirjo eri lähteitä, materiaaleja, opetusmuotoja ja -tapoja. Myös henkilöitä, jotka eivät olleet 

käyttäneet mitään materiaaleja oli useita, jopa 7 kappaletta. Tähän lukuun ei lasketa vastaamatta 

jättäneitä tai ”-” tyyppisiä vastauksia. Vastauksia kysymykseen saatiin yhteensä 

neljäkymmentä. 

Käytettyihin oppimateriaaleihin on oltu keskimääräisen tyytyväisiä kysymyksen 12 

mukaan. Luikukytkimen arvoista 1–5 ensimmäinen, eli ”todella tyytymätön” ei saanut yhtään 

vastausta, arvon kaksi vastasi kuusi vastaajaa. Keskikohta sai eniten vastauksia 11 äänellä. 

Keskikohtaa positiivisemmat arvot neljä ja viisi saivat tässä järjestyksessä kymmenen ja kaksi 

vastausta. Keskiarvoksi muodostuu tällöin 3,28.   

Avoimessa kysymyksessä numero 13 tiedusteltiin, minkälaisia resursseja, tukea tai 

materiaaleja vastaaja haluaisi tulevaisuudessa kiertotalousopetukseen? Varsinaisia vastauksia, 

laskematta esimerkiksi ”-” vastauksia, tähän vapaaehtoiseen kysymykseen tuli yhteensä 35 

kappaletta. Vierailutoiveita eri kohteisiin tuli 5 kappaletta, joista huomiota herättää se, ettei 

yksikään niistä tullut luokanopettajilta.  Toiveita valmiista oppimateriaaleista aina vastaajaa 

läheiselle ikäryhmälle, oppitasolle tai opetustavalle tuli paljon, jopa 19 kappaletta. Lisäksi 

vastauksissa nousevat esille toiminnallisuutta ja kiertotalouden mukaisia toimia lisäävät tai 

helpottavat seikat niin opetukseen kuin käytännön koulun toimintaan liittyen. Näitä mainintoja 

tuli 13 kappaletta. Tällaisesta esimerkkinä toimii seuraava vastaus: ”Haluaisin että koulun arki 

systeemit muovinkeruuta myöten olisivat kunnossa ja että kaikki talontoimijat tietävät 

käytännöt. Ongelmana on esim. ruoka ja siivouspalvelun (yksityinen) jatkuvasti vaihtuva 

henkilökunta.” Edellinen vastaus on hyvä esimerkki siitä, miten opetushenkilökunnan ajatukset 

näyttäytyvät sävyltään toiveikkaina. Myös ongelma- tai kehityskohtia, joihin muutosta voisi 

suunnata, osataan mainita hyvin:   

 

Konkreettisia toimintoja ... kierrätys päiviä tehtiin ennen kerran vuodessa. 8-luokan 

oppilaitta jalkautettiin pitämään "roska" rumbaa alakoulun oppilaille. Sähkön, veden 

sekä vaatteiden kohtuullinen käyttö olisi syytä opettaa. Kaiken materiaalin 

"tuunaminen" on vain mielikuvituksesta kiinni .... liian paljon ostetaan halpaa tavaraa 

myös ruokaa, joka heitetään roskiin! Pitäisi opettaa ymmärtämään, kuinka paljon 

valmistusprosessi vie aikaa ja rahaa ja saastuttaa. Ollaan niin "vihreitä" yhdessä 

asiassa, mutta toisessa kulutus on ihan älytöntä!?! 

 

Noin 69 prosenttia vastaajista kertoo koulussaan olleen kiertotalousaiheisia tempauksia tai 

teemapäiviä (kysymys 14). Eniten “kyllä” vastauksia oli keskipitkän työkokemuksen omaavilla 
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sekä ”muut” ryhmään kuuluvilla vastaajilla. Erilaisia tempauksia on kysymyksen 15 avoimissa 

vastauksissa todella laaja kirjo aina ruokahävikin vähentämisestä kirpputoreihin, 

energiansäästöön ja kierrättämiseen. Myös ideoita ja toiveita kiertotalouden ja kestävän 

kehityksen opettamiseen opetushenkilökunnalta tuli useita:   

 

Hävikkiruokaviikko kotitaloudessa oli todella hyvä. Koko koulun tempauksiin olisi 

hyviä valmiit päivänavaukset ja qr-suunnistukset. Jotain toiminnallista ja herättelevää 

sen tavallisen oppituntikauran jatkeeksi. Valmiita mok- malleja olisi myös kiva saada. 

Esimeriksi jokin äidinkielen (vaikuttaminen ja media) ja biologian/maantiedon ja ehkä 

myös kotitalouden mok. 

 

Kysymys 16 ” Onko sinulla ideoita kiertotalouden tai kestävän kehityksen opettamiseen, joita 

haluaisit kokeilla? Kerro niistä.” tuotti yhteensä 16 vastausta. Osa ideoista on jo toteutettuja tai 

ideoituja toimia, joita opettaja haluaisi testata omassa työssään. Esimerkiksi useampia retkiä 

luontoon, hävikkiviikot ja pelillistäminen mainitaan vastauksissa. Suurin osa keskittyy tätä 

kautta jonkin kiertotalouden osa-alueen tai siihen liittyvän toimen ympärille, kuten erimerkiksi 

ruokajärjestelmään, tavaroiden korjaamiseen, tuunaamiseen tai uudelleenkäyttöön, pikamuotiin 

ja luontosuhteeseen. Usea vastaaja on kuitenkin jättänyt vastaamatta kysymykseen. Myös 

näiden 16 vastauksen joukossa on kuusi vastausta, joissa sanotaan, ettei ideoita ole. Valmiita 

ideoita on siis melko pienellä määrällä opetushenkilökuntaa. Luokkataso-erittelyssä nousee 

esille eri toimijaryhmien erot, joissa näkyy selkeästi heidän opettamansa ikäryhmä. Esimerkiksi 

luokanopettajan vastaus on toiminnallinen ja hyvin lapsille sopiva:  

 

Oppilaat tuovat kotoa valmiiksi hinnoiteltuja leluja ja kirjoja; hinnat 20snt- 2€. Saavat 

tuomansa tavaroita vastaavan määrän leikkirahaa opettajalta. Tavarat levitellään 

koulun käytäville ja ryhdytään käymään kauppaa muiden oppilaiden tuomista 

tavaroista. Toisen roska on toisen aarre! Tavara kiertää hyvin     

 

Samoin aineenopettaja heijastaa omalle ikäryhmälleen mukautuvaa ideaa, joka loittonee jo 

hieman fyysisten koulurajojen ulkopuolelle:  

 

Kaupunkiviljelyä, yhteistyötä elintarvike- tai raaka-ainesektorilla työskentelevien 

firmojen kanssa, joiden kanssa voisimme ideoida lisää, yleisestikin olisi kiva saada 
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oppilaille ja myös opettajille positiivisia voimauttavia kokemuksia tähän teemaan 

liittyen, jotta he huomaisivat että yksilölläkin on mahdollisuus vaikuttaa. 

 

Muu-ryhmään kuuluva taas katsoo asiaa laajemmasta pedagogisesta näkökulmasta: ”Ehkä 

tämän voisi sitoa monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin eli ilmiöoppimiseen.”  

Vastauksissa tulevat ideat ovat pitkältä osin jo suoraan toteuttamiskelpoisia tai 

sellaisia, joita opettaja haluaisi tuoda enemmän esille opetuksessaan. Vastauksista ei käy ilmi, 

estääkö jokin seikka näiden ideoiden toteuttamista tai ovatko ne konkreettisesti suunnitelmissa. 

Vastaukset kuitenkin jälleen kerran näyttävät opetushenkilökunnan positiivisen asenteen ja 

tahdon toimia opetuksen edistämiseksi. 

 

5.4. Yhteistyö  

 

Kyselyn vastaajat ovat eniten yhteistyössä keittiöhenkilökunnan sekä siivoajien kanssa sisäisten 

toimijoiden kanssa kysymyksen 17 mukaan (kuva 7). Silti yhteistyötä heidän kanssaan on 

tyypillisesti vain harvemmin kuin kerran kuussa. Esimerkiksi keittiöhenkilökunnan kanssa 

yhteistyötä tekee viikoittain vain 12,5 prosenttia ja siivoajien 14,6 prosenttia. Selvästi 

vähemmän yhteistyötä oli silti iltakäyttäjien kanssa, sillä 81 prosenttia vastasi, etteivät ole 

lainkaan yhteistyössä heidän kanssaan. Kuvaajista nähdään, että yhteistyö kiinteistöhuollon tai 

isännöitsijöiden kanssa on pääasiassa muut-ryhmän vastuulla. Kyseisessä ryhmässä hajonta on 

silti suurta. Myös siivoajien kanssa tehtävä yhteistyö jakaa vastauksia muut-ryhmän kohdalla. 

Luokanopettajat ovat keskimääräisesti enemmän tekemisissä siivoajien ja keittiöhenkilökunnan 

kanssa kuin aineenopettajat. Aineenopettajien vastaukset ovat pääsääntöisesti ”harvemmin kuin 

kerran kuussa” tai ”yhteistyötä ei ole” kohdissa jokaisen sisäisen toimijan kohdalla. ”Päivittäin” 

sarake jää tyhjäksi miltei jokaisessa kuvaajassa kaikkien ryhmien osalta. Lyhyen 

työkokemuksen omaavat tekevät kaikkien muiden kanssa hieman enemmän yhteistyötä, paitsi 

iltakäyttäjien kohdalla. Erot ovat silti melko pieniä.  
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Kuva 7. Opetushenkilökunnan yhteistyön määrä eri koulun sisäisten toimijoiden kesken 

opetettavan luokkatason mukaan ryhmiteltynä. 

 

Oppilaat sen sijaan osallistuvat koulun kehittämiseen ja kiertotaloustoimintaan enemmän 

kysymyksen 18 mukaan.  Noin 67 prosenttia vastaa, että koulun oppilaat ovat osallistuneet 

kiertotaloustoimintaan tai koulun kehittämiseen. Eniten oppilaat ovat osallistuneet 

kiertotaloustoimintaan tai koulussa tapahtuvan kiertotalouteen liittyvän toiminnan 

kehittämiseen keskipitkään opettaneiden ja muut-ryhmään kuuluvien vastaajien kanssa, aivan 

kuten kysymyksen 14 kohdalla. Oppilaskunnan kautta osallistuminen on mainittu näissä 

kysymyksen 19 avoimissa vastauksissa 13 kertaa. 

Kysymyksessä kaksikymmentä kysyttiin, keiden koulun ulkoisten 

kiertotaloustoimijoiden kanssa vastaaja on tehnyt yhteistyötä (kuva 8). Yli puolet vastaajista ja 

kaikki luokanopettajista olivat tehneet yhteistyötä alueen luontokoulun kanssa. Muita yleisiä 

yhteistyökumppaneita olivat Kiertokaari oy sekä Vihreä lippu -ohjelma. Todella vähäistä 

yhteistyö oli muiden koulujen (2 %) sekä yritysten (4 %) kanssa samoin kuin Motivan (0 %) ja 

Sitran (4 %) kanssa. Vastaajia, jotka eivät olleet tehneet kenenkään kanssa yhteistyötä, on 27 

prosenttia. 
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Kuva 8. Vastaukset kysymykseen ”Keiden seuraavien kiertotaloustoimijoiden kanssa olet 

tehnyt yhteistyötä?” 

 

Avoimen kysymyksen 21 ”millaista yhteistyötä haluaisit tehdä eri toimijoiden kanssa 

tulevaisuudessa?” vastauksissa toistuvat vierailu- tai vierailijamahdollisuudet yhdeksässä 

vastauksessa. Lisäksi neljässä vastauksessa mainitaan toive yhteistyöstä Kiertokaari oy:n 

kanssa. Vierailuiden haasteeksi koetaan kuitenkin niiden taloudellinen järjestäminen ja pitkät 

ajomatkat: ”Olisi mukava saada tutustumiskäynti oppilaiden kanssa Kierokaarelle, mutta 

busseihin ei ole rahaa tarjolla. Kaikki liikkuminen vaatii aina rahaa.” Myös asiantuntijuutta ja 

asiantuntijoiden tietämystä arvostetaan, ja oppilaille haluttaisiin tarjota kokemuksia ja 

näkemyksiä heidän kauttaan. Yhteistyön halutaan sisältävän opastuksia ja työpajoja oppilaita 

kiinnostavalla tavalla. Vastauksissa toivottaisiin myös itse opettajille mahdollisuuksia päästä 

tutustumaan ideoihin ja mahdollisuuksiin, joita yhteistyökumppanit voivat tarjota. 

 

5.5. Koulurakennus ja ympäristö 

 

Kysymyksessä 22 kysyttiin, mitä kiertotalouteen kuuluvia toimia vastaajan koulussa jo 

toteutetaan. Yli puolet vastaajista korjauttaa, kierrättää ja uusiokäyttää tuotteita, lajittelee 

hyötyjätteet, lainaa, vuokraa tai yhteiskäyttää tuotteita, hyödyntää opetuspalveluita sekä pyrkii 

vähentämään ruokahävikkiä (kuva 9). Alle viidenkymmenen prosentin jäävät siis vain 

pitkäikäisten tuotteiden valinta sekä energiankulutuksen vähentäminen. 
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Kuva 9. Vastaukset kysymykseen ”Mitä seuraavista kiertotalouden toimista koulussasi 

toteutetaan?” 

 

Pitkän työkokemuksen ryhmässä energiankulutukseen kuitenkin kiinnitetään enemmän 

huomiota kuin vähemmän työkokemusta omaavien ryhmissä. Myös hyötyjätteiden lajittelu on 

tutumpaa pitkän työkokemuksen toimijoille. Opetettavan luokkatason ryhmissä esille nousee 

”muut”-ryhmä erityisesti pitkän elinkaaren omaavien tuotteiden valinnassa sekä tuotteiden 

korjauttamisessa.  

Kysymyksessä 23 tulevaisuuden koulua intoutuivat maalamaan yhteensä 15 vastaajaa. 

Kuudessa vastauksessa pohditaan kierrätyksen kehittämistä ja neljässä nostetaan esille 

muutokset hankinnoissa. Pohdintoja on myös koulujen tuntikehyksistä sekä yhteistyökuvioista. 

Eräs vastauksista kiteyttää teeman varsin kattavasti ja tuo esille monia opettajien kannalta 

haasteellisia seikkoja:  

 

Muutosten ei varmastikaan täytyisi olla kummoisiakaan, koska luulen opettajien 

olevan jo melko valveutuneita asioissa. Aineenopettajapuolella yläkouluissa haaste on 

ahdas tuntikehys, jossa aineita opiskellaan oppitunneittain, jolloin ns. yleiselle 

puuhastelulle, tai oppiaineelle nimeltään kiertotalous ei jää tilaa. Jos teemat taas 

integroitaisiin oppiaineisiin, itse aineen sisältö ja määrätyt jakson aikana läpi käytävät 

teemat typistyisivät entisestään (tästä saa kuulla aina kun järjestetään jotakin ns. 

suunnitelman ulkopuolelta). Lisäksi opettajien ammattitaito voi tulla esteeksi. 

Nykymenoon suurin ongelma on se, että koulut eivät juurikaan voi vaikuttaa omaan 

energian- ja ruuantuotantoonsa. Täten tulevaisuuden kiertotalouskoulu pitäisi rakentaa 

lähtökohtaisesti nollasta siten, että sen käyttämä sähkö, energia jne voitaisiin tuottaa 

itse erilaisin generaattorein ja kennoin, ruoantuotannolle pitäisi olla tilaa ja koulu 

pitäisi irtaannuttaa serviisin valmisruokajakeluketjusta, ja palkata keittiöön viljelyn ja 

46%

60%

77%

52%

79%

52%

60%

75%

46%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Valitsemme tuotteita, joilla on pitkä elinkaari

Korjautamme tuotteita

Kierrätämme tuotteita

Uusiokäytämme käytöstä poistettuja tuotteita…

Lajittelemme kaikki hyötyjätteet (paperi,…

Lainaamme, vuokraamme tai käytämme…

Hyödynnämme opetuspalveluita (Esim.…

Seuraamme ja vähennämme ruokahävikin…

Pyrimme vähentämään energiankulutustamme

Muuta, mitä?



48 

 

puutarhanhoidon ammattilaisia, joilla olisi aikaa myös huolehtia raaka-aineketjusta. 

Kaikki koulun rakenteet ja huonekalut pitäisi olla mukana tässä paketissa, plus myös 

motivoitunut ja ammattitaitoinen opetushenkilöstö. 

 

6. Tulosten tarkastelu 

 

Tulokset antavat kaiken kaikkiaan melko positiivisen kuvan kiertotalouden tilasta Oulun 

peruskouluissa ja lukioissa ainakin opetushenkilökunnan tietämyksen ja myönteisen 

suhtautumisen sekä käytännön toimista lajittelun ja hyödykkeiden kierrättämisen suhteen. 

Positiivista on myös se, että kyselyyn vastasi yllättävän laaja joukko eri aineiden opettajia ja 

muuta opetushenkilökuntaa. Kiertotalous on selkeästi vastaajajoukossa tunnettu aihe, jota 

jokainen vastaaja oli pohtinut tai tuli pohtineeksi viimeistään kyselyyn vastatessa. Tähän 

tulokseen saattaa kuitenkin vaikuttaa vastausjoukon koostumus, jossa voidaan olettaa olevan 

enemmän juuri niitä opetushenkilökunnan jäseniä, jotka aiheesta tietävät eniten. He kuitenkin 

osaavat ovat parhaita kertomaan siitä, miten kiertotaloutta on edistetty kouluissa sekä 

opetuksella että fyysisen koulutilan kehittämisellä tai muutoksilla, jotka vaikuttavat koulun 

sisällä tapahtuviin toimintoihin ja sitä kautta itse fyysiseen kouluun. Avoimet vastaukset ja 

niiden sisältämät esimerkit ovat hyvin konkreettisia ja arjenläheisiä, mutta niissä on selkeästi 

nähtävissä myös McGregorin (2004) pohtimia toimijaverkkoteorian tasoja. Pyrkimyksiä ja 

ideoita kiertotalouden edistämiseen on paljon, mutta monet niistä näyttäytyvät pikemminkin 

toiveina ja utopioina, joiden toteuttajia ei osata, haluta tai ymmärretä nimetä. Haasteita 

kiertotalous asettaa kouluille myös muun muassa energiankäytön, yhteistyön ja kiertotalouden 

laajan opettamisen kautta.  

Seuraavaksi tarkastelen ja pohdin tuloksia hieman syvällisemmin liittämällä ne 

aikaisempaan teoriaan ja tutkimuksiin. Tulosten tarkastelu on jaettu nykyhetken tilanteeseen ja 

tulevaisuuden toiveiden ja tarpeiden tarkasteluun. Lopuksi pohdin vielä tutkimukseni 

eettisyyttä, totuudenmukaisuutta ja tulosten tarkastelun haasteita. 

 

6.1. Kiertotalousopetuksen ja -toimien nykytila 

 

Kaikki kyselyn kysymykset antavat ja hakevat omalta osaltaan tietoa koulutilasta ja sen eri osa-

alueista. Pääasiassa tietoa tulee kuitenkin Pajun (2011) määrittelemistä virallisesta ja fyysisestä 

koulutilasta. Epävirallista koulua tutkimalla kiertotalouden rutiineista voisi saada hyvinkin eri 

kuvan. Fyysinen koulutila tulee esille käytännön kiertotaloustoimien kautta. Wangin, Huangin 
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ja Kon (2019) mukainen oppilaiden ja opettajien ottaminen mukaan koulun suunnitteluun 

näyttää opettajien kohdalla toteutuvan keskimäärin melko hyvin ainakin selkeästi opettajiin ja 

opetustilanteeseen kohdistuvissa rakenteissa, kuten opetusmateriaaleissa ja luokan 

kierrätysmateriaalien keräämisessä. Rakennusteknisiin ja kouluorganisaation ulkoisiin toimiin, 

kuten esimerkiksi energiaratkaisuihin ja kouluruokailuun on opettajien vaikeampi vaikuttaa. 

Avointen kysymysten antaman kuvan perusteella opettajat joutuvat sovittamaan toimintansa 

koulun tuottamiin tiukkoihin raameihin ja vaatimuksiin, jotka voivat osaltaan hidastaa 

opetustyön ja kiertotalouden opettamisen edistämistä.  

Tuloksista nousee esille useita kiinnostavia huomioita koulusta ja kiertotalouden 

tämänhetkisestä suhteesta. Kiertotaloutta selkeästi arvostetaan paljon vastanneiden 

keskuudessa eikä sen kehittämistä vastusteta, vaan suhtautuminen on erittäin myönteistä. 

Kiertotalousopetuksen ja -toimien edistämisen kannalta positiivista on, että kiertotalous terminä 

on opettajilla melko hyvin opetushenkilökunnan tiedossa. Pitkän työkokemuksen omaavien 

voidaan olettaa ainakin pääsääntöisesti olevan hieman iäkkäämpiä, jolloin tulokset ovat linjassa 

Sitran ja Innolinkin (2021) uusimman tunnettuustutkimuksen kanssa. Tunnettavuus kertoo 

myös Sitran (2021) hankkeen onnistumisesta. Kuitenkin täytyy muistaa, että vastaukset ovat 

yksittäisten toimijoiden vastauksia, jolloin koko opetushenkilökunnan tietämys ja innostus 

asiasta ei välttämättä ole tulosten antamalla tasolla. Tärkeää olisikin, että koulun kestävän 

kehityksen vastuuopettaja tai muu asiasta kiinnostunut jakaisi tietouttaan asiasta muille 

opettajille, jolloin koulun sisäisten toimintojen kehittäminen yhdessä olisi yhdenmukaisempaa 

ja näkyvämpää. Innostus ja tieto ei siis jäisi yhden toimijan harteille, kuten Saloranta (2017: 

158) toi esille. 

Opetushenkilökunta myös vastaa pystyvänsä vaikuttamaan koulun sisäisiin toimiin 

suhteellisen hyvin kierrätyksen ja lajittelun osalta. Ne ovatkin osa-alueita, jotka näyttävät tämän 

tutkimuksen tulosten mukaan olevan yleisesti jo järjestetty kouluihin ja niihin kiinnitetään 

huomiota myös opetuksessa. Kiertotaloutta ei yhdistetä enää pelkästään kierrätykseen, vaikka 

mainintoja siitä näkyykin vastauksissa paljon. Osittain kierrätyskeskeisten vastausten suurempi 

osuus voi johtua siitä, että sen toteuttaminen on, kuten edellä mainittu, jo hyvin yleistä ja sen 

eteen on tehty työtä jo pitkään. Kierrätys mielletään myös konkreettiseksi ja arjenläheiseksi 

toimeksi, jota on myös selkeä opettaa. Toimiva kierrätys on kuitenkin Websterin ja Johnsonin 

(2009: 121) taulukossa vasta ensimmäisellä tasolla. Seuraavalle tasolle vaadittaisiin tarkempaa 

huomiota päivittäisiin hankintoihin ja energiankäyttöön, joihin henkilökunnan vaikutusvalta 

koetaan heikkona, sekä jotka ovat tällä hetkellä vähiten toteutuneet kiertotalouden toimet. 



50 

 

Hankintojen, kouluruokailun ja energiankulutukseen opetushenkilökunta ei koe 

voivansa vaikuttaa yhtä hyvin. Haasteena on varmasti ainakin osittain Fornaciarin (2020) 

pohtima asetelma opettajien asemoitumisesta yhteiskunnassa, yhteiskunnan luomista 

odotuksista ja toisaalta opettajien omasta ajatuksesta itsestään opettajana ja töistään. Jos 

opettajat näkevät paikkansa vahvasti pelkästään koululuokassa, ei se palvele koulun 

kokonaisvaltaista kehittämistä, sillä tällöin he eivät voi vaikuttaa koko kouluun ja sen 

kehittämiseen kokonaisuudessaan. Myös haasteet kollegoiden kanssa voivat heijastua koulun 

kehittämiseen ja muovaamiseen. Koska opettajat eivät itse koe voivansa vaikuttaa edellä 

mainittuihin kiertotalouden osa-alueisiin, täytyy niistä päättävien tahojen tulla aktiivisesti 

vastaan opetushenkilökunnan ja koulun johdon toiveita ja kerätä esimerkiksi 

parannusehdotuksia itse koulurakennuksissa toimivilta työntekijöiltä. 

Luokiteltujen ryhmien väliltä ei löytynyt merkittäviä eroja. Pienet erot selittyvät 

helposti vastaajaryhmän koostumuksella. Muut-ryhmän nousu johtuu monissa paikoissa 

pienestä vastaajamäärästä ryhmässä sekä siitä, että siihen kuuluu 3 rehtoria ja 2 apulaisjohtajaa, 

joilla on enemmän vaikutusvaltaa koulutussysteemiin kuin perinteisellä opettajalla. Opetettava 

luokkataso tuli selkeimmin esille avoimissa vastauksissa, joissa jokainen vastaaja pystyi 

pohtimaan kysymyksiä oman opetettavan ikäluokkansa tai statuksensa kautta. Myös pitkällä 

työkokemuksella varustettujen vastaajien positiivisemmat ajatukset 

vaikutusmahdollisuuksistaan ovat ymmärrettäviä. 

Yllättävää kuitenkin on, että vähemmän työkokemusta kerryttäneet näyttäisivät 

tekevän enemmän yhteistyötä koulun sisäisten toimijoiden kanssa kuin pitempään työssä olleet. 

Syitä tähän olisi mielenkiintoista selvittää, jolloin aktiivisuutta voitaisiin nostaa kaikkien 

työntekijöiden keskuudessa. Koulun sisäisten toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön tulisi 

lisääntyä, mikäli kiertotaloutta halutaan edistää kokonaisvaltaisesti. Varsinkin iltakäyttäjät 

näyttävät olevan täysin erillään muun koulun toiminnasta, vaikka he käyttävät aktiivisesti 

samoja tiloja, aika vain on eri. Kiertotalouden mukainen hyödykkeiden, tässä tapauksessa 

rakennuksen ja tilojen, käyttöasteen lisääminen onnistuu helpommin ilman konflikteja, kun 

osapuolet ovat aktiivisessa kanssakäymisessä keskenään. Iltakäyttäjien tulisi myös olla tietoisia 

koulun kehityspyrkimyksistä esimerkiksi energiansäästämisen ja kierrätyskäytänteiden 

suhteen, jotta he voisivat muokata omaa toimintaansa niiden mukaisiksi. 

Kysymykset kahdeksan ja yhdeksän (”Kuinka paljon kiertotalous näkyy 

oppitunneillasi” ja ”Kerro muutama esimerkki siitä, miten kiertotalous on tullut esille 

opetuksessa.”) luovat hyvin optimistisen kuvan kiertotalouden opettamisesta. Kiertotalous ja 

sen osa-alueet tulevat vastausten mukaan esille luokkahuoneissa ja opetuksessa ehkä jo 
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laajemmin eri oppiaineissa, kuin mitä on ajateltu. Avoimissa vastauksissa luetellaan suuri 

määrä eri oppiaineita ja opetusmetodeja sekä käytännön rutiineja, joissa kiertotalous tulee 

esille. Nämä arjen rutiinit ovat avainasemassa koulujen kiertotalouskehityksessä. Tietoa ja 

ideoita hyvistä käytännöistä olisi syytä levittää opetushenkilökunnan sisällä. Tähän vaaditaan 

kuitenkin selvästi enemmän yhteistyötä ja väljyyttä aikatauluihin kuin tällä hetkellä on 

henkilökunnalla käytössään.  

Positiivisista tuloksista huolimatta kukaan ei vastannut kysymyksen kuusi 

liukukytkimen suurinta arvoa, että kiertotalous näkyisi todella paljon opetuksessa. Tulokseen 

voi nähdä vaikuttavan se, että kouluilla, opettajilla ja oppiaineilla on paljon muitakin teemoja, 

joihin kaikkiin teeman yhdistäminen voidaan kokea vaikeana. Tästä johtuen yhtä aihetta ei voi 

nostaa esille suhteellisesti toisia enemmän. Optimaalisin tilanne olisikin varmasti niin, että 

teema tulisi tarpeeksi esille uutena talouden paradigmana ilman että se silti herättäisi 

vastareaktiota tai ”kyllästymistä” oppilaissa. Näin ollen koko yhteiskuntaa koskettavana 

toiminnan ja talouden muotona kiertotalouden opettamisen painopiste myös siirtyisi 

luonnontieteiltä yhteiskuntatieteisiin. 

Kysymys oppimateriaaleista nousee ristiriitaiseksi eri kysymysten vastauksissa. 

Suurin osa opettajasta etsii materiaalia internetin kautta. Materiaalin joukossa on oletettavasti 

myös sellaisia materiaaleja, joita ei ole alkuperäisesti tarkoitettu oppimateriaaliksi, sillä 

useammassa vastauksessa mainittiin esimerkiksi erilaisten videoiden etsiminen ja niiden 

käyttäminen oppitunneilla. Tämä viittaa perinteisen koulumaailman laajentumisesta ulos 

tiukoista raameistaan. Toisaalta eri toimijoiden tuottamat materiaalit vaativat myös hyvää 

lukutaitoa ja konseptiin liittämistä niin oppilaita kuin opettajaltakin. Nykyisiin löydettyihin 

materiaaleihin ollaan keskimääräisen tyytyväisiä. Opetusmateriaaleja on avointen vastausten 

kirjon sekä taustatutkimuksen perusteella siis selkeästi tarjolla paljon erilaisia aina oppikirjoista 

ja internetin lähteistä sekä eri toimijoiden tekemistä kokonaisuuksista itsetehtyihin 

materiaaleihin. Kysymyksen 11 ”Mitä kiertotalouden oppimateriaaleja olet käyttänyt?” 

vastauksissa ristiriitaa edelliseen peilaten herättää kuitenkin tulos, jonka mukaan moni ei käytä 

mitään kiertotalouden opetusmateriaaleja. Yhtenä mahdollisena syynä voi olla se, että 

lähestymistapoja ja opetusmuotoja aiheeseen näyttäisi olevan todella paljon opettajien hyvin 

erilaisten vastausten myötä, jolloin myös opettajien tarpeet materiaalien suhteen vaihtelevat.  

Opettajien oma kiinnostus näyttää myös olevan vahvana tekijänä materiaalien 

käyttöön ja etsimiseen. Ne, joita teema ei kiinnosta, eivät käytä oppimateriaalia tai tyytyvät 

käsittelemään asiaa oppikirjojen sisällön kautta. Innostuneimmat toimijat taas tekevät itse 

materiaalinsa. Silti valmiita materiaaleja koetaan tarvittavan lisää. Toinen syy ristiriitaan edellä 
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mainitun lisäksi voisi olla se, että tehdyt materiaalit koetaan edelleen liian ”työläiksi” 

opettajille, eli ne vaativat opettajan aikaa valmistelutyössä, jolloin uusia materiaaleja kaivataan. 

Voidaankin pohtia, onko opetushenkilökunta löytänyt tällaisia ”helppoja” materiaaleja, tai 

vaaditaanko niiden löytämiseen liikaa aikaa. Erilaisia listauksia, kirjastoja ja hakemistoja 

kiertotalousoppimateriaaleihin on kuitenkin jo lukuisia. Kenties eri toimijat voisivat 

esimerkiksi vierailuillaan esitellä oppimateriaalinsa kädestä pitäen kohderyhmälleen. Tällöin 

materiaali tulisi suoraan opettajalle, eikä hänen tarvitsisi etsiä sitä erikseen. Näitä seikkoja olisi 

tärkeää ottaa huomioon uusia materiaaleja tuotettaessa. Materiaalin pitäisi helpon 

käytettävyyden ja käyttöönoton lisäksi olla hyvin muovattavissa opettajan omiin tarpeisiin ja 

opetustyyliin. 

Yhteistyö-osion kautta tulee vaikutelma, että kouluorganisaatio on selkeästi 

vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, mutta toisaalta sen rajat tunnistetaan selkeästi. 

Perinteiset koulua varten perustetut yhteistyökumppanit näyttävät olevan hyvin suosittuja, 

mutta esimerkiksi Websterin ja Johnsonin (2009) peräänkuuluttama yritysyhteistyö näyttää 

olevan vielä vähäistä tai keskittynyt yksittäisiin yrityksiin. Ne eivät siis ainakaan vielä vastaa 

Websterin ja Johnsonin (2009: 121) tulevaisuudenkuvaa koulun ”soluttautumisesta” yhteisöön 

tai toisinpäin, vaan tämänhetkinen tilanne on lähempänä tasoa yksi tai kaksi. Yhteistyön 

rakentamisessa eri toimijoiden välille näyttäisi olevan vielä kehitettävää, sillä ainakin 

opetushenkilökunnalla on myös halu lisätä yhteistyötä fyysisten käytännön toimien 

edistämiseksi, opetuksen osaksi sekä teemapäivien ja toiminnallisten tapahtumien 

järjestämiseksi. Yllättävä tulos on, että koulujen välinen yhteistyö on tulosten mukaan hyvin 

vähäistä. Lähes kaiken toiminnan kehittäminen ja ideoiden luominen sekä kokeileminen on 

helpompaa, jos kouluyksikkö ei joudu itse tekemään ja toteuttamaan kaikkea, vaan ideat, 

hyödykkeet ja työmäärä jaettaisiin muiden alueen koulujen kesken. Koulujen välinen yhteistyö 

olisi ensimmäinen askel kohti vuorovaikutuksellisempaa kouluorganisaatiota, sillä sitä kautta 

myös kolmansien osapuolien mukaan ottaminen olisi helpompaa.  

Aarnio-Linnanvuoren (2018) mainitsemat haasteet monialaisuudesta eivät tule 

voimakkaasti esille tuloksista. Tosin tästä asiasta, esimerkiksi yhteistyöstä saman koulun 

opetushenkilökunnan kesken ei suoraan kysytä missään kyselyn vaiheessa. Aiheesta olisi 

voinut kysyä tarkemmin tässä kyselyssä tai siitä voisi tehdä oman tutkimuksena, sillä todellisen 

yhteistyön ja sen laadun hahmottaminen vaativat sekä totuudenmukaisia vastauksia että tutkijan 

tarkkaa pohdintaa syvälle luotaavien kysymysten asettelussa. Tämän kyselyn yhteistyöosion 

esiin tuomasta heikosta yhteistyöstä eri koulujen kesken voisi päätellä, että ainakaan laajaa ja 

aktiivista yhteistyötä ei tehdä eri koulujen opettajien kesken. On kuitenkin mahdollista, että 
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kysymyksenasettelu ei ole ohjannut vastaajia ajattelemaan kaikkia yhteistyön ja 

verkostoitumisen muotoja.  

Builn ym. (2017) painottama lasten ja nuorien osallistaminen toimintaan on melko 

hyvässä tilanteessa Oulun alueella. Osallistuminen toki painottuu pitkälti oppilaskunnan ja 

muiden aktiiviryhmien toimintaan, jolloin vaarana on, että todellisuudessa osallistuva ryhmä 

jää pieneksi, eikä toiminta välttämättä näy muille oppilaille. Toisaalta myös koulun tempaukset 

ja teemapäivät, joiden voidaan ajatella näkyvän laajemmin oppilaille, ovat yleisiä. Oppilaiden 

aito vaikuttamisen mahdollisuus ja halu voisivat olla yksi tärkeä jatkotutkimuksen aihe, sillä 

koulun ja sen opetuksen tulisi etupäässä palvella nuoren sukupolven osaamistarpeita ja 

kannustaa heitä aktiiviseen ja luontoa kunnioittavaan elämään. Itse oppilaiden kuuleminen on 

ensiarvoisen tärkeää, jotta aihetta pystytään opettaa tuloksellisesti. 

Salorannan (2017) mainitsemat ja Mykrän (2021) osittain selittämät suuret erot 

opettajien välillä tulevat selvästi esille kyselyn joka kohdassa. Avointen kysymysten 

vastauksissa on paljon eroja niin pituuden kuin asiasisällönkin puolesta. Eroja voi toisin selittää 

myös vastaajien erilainen vastausmotivaatio, joka voi toisaalta paljastaa opettajan pitkäaikaisen 

asenteen ja kiinnostuksen aiheeseen, mutta joka voi olla myös täysin vastaustilanteesta ja sen 

hetkisestä mielentilasta riippuvainen. Myös opetushenkilökunnan erilaiset työnkuvat ja asemat 

työyhteisössä voivat vaikuttaa oman kiinnostuksen ohella. Esimerkiksi aineenopettaja, jonka 

vastuulla on oppiaine ja jota ei yleisesti mielletä ympäristökysymyksissä tärkeästi, ei luultavasti 

ole työnsä puolesta joutunut pohtimaan teemaa yhtä paljon kuin esimerkiksi luonnontieteiden 

opettajat. Kiertotaloudessa on kuitenkin kyse koko yhteiskunnan taloudellisesta ja 

systeemisestä mallista, kuten kaikissa aikaisemmissa kiertotalouden määritelmissä ja 

pohdinnoissa on tullut ilmi. Siksi mikään aine tai oppitaso ei ole vähemmän tärkeä tai 

epäoleellisempi kuin toinen.  

Kestävän kehityksen työkalun käytöstä ei mainitse kukaan, mutta toive yhteisen 

suunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta nousi pari kertaa esille. Tästä voisi päätellä, ettei 

olemassa oleva työkalu ole kouluhenkilökunnan aktiivisessa muistissa ja tietoisuudessa. Vaikka 

suunnitelma on oletettavasti useassa koulussa laadittu, sitä ei käytetä hyödyksi toimien 

edistämisessä arkipäivässä, vaan suunnitelma jää leijumaan ilman konkreettisia pyrkimyksiä tai 

laajempaa koko koulun tietoutta päämääristä ja kehityskohteista. Työkalun uudelleenlanseeraus 

tai uuden vastaavanlaisen työkalujen ja mittareiden tekeminen alueelle on varmasti 

ajankohtaista jossain vaiheessa myös Kiertotaloustiekartan kautta. Käytännönläheinen ja 

tiedostettu suunnitelma vaatii kuitenkin joka tapauksessa toimiakseen aktiivisempaa 
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vuorovaikutusta eri koulun sisäisten ja ulkoisten toimijoiden kesken. Siksi sitä olisi tärkeää 

lähteä rakentamaan jo ennen virallisten suunnitelmien laatimista. 

 

6.2. Katse tulevaisuuteen 

 

Opetushenkilökunnan kokemukset ja ajatukset vaikuttavat teorian mukaan siihen, miten 

kouluja saataisiin enemmän kiertotalouden mukaisiksi tulevaisuudessa. Kyselyn 

tulevaisuusorientoituneet osiot ovat pääasiassa avoimia kysymyksiä, joissa vastaajilla on laajat 

vapaudet kertoa näkemyksensä ja pohtia kysymystä reilusti omasta näkökulmastaan. Näitä 

tulevaisuuteen luotaavia kysymyksiä ovat pääasiassa kysymykset 13, 16, 21 ja 23. 

Tulevaisuuteen suuntaavilla kysymyksillä on tarkoitus saada tietoa opetushenkilökunnan 

suhtautumisesta tulevaisuuteen ja tulevaan, pohtimaan omaa osuuttaan siinä sekä ennen kaikkea 

saada tietoa siitä, mitä opetushenkilökunta kokee tarvitsevan kiertotalousopetuksen 

vahvistamiseen.  

Tuloksista voidaan nähdä, että teoriassa esitelty kierrätystalous on kouluympäristössä 

voimissaan, mutta kiertotalouden määritelmää ja tavoitteita se ei vielä vastaa, vaikka opettajien 

tahtotila ja pyrkimykset kiertotalouden ja kenties tunnetumman termin ”kestävän kehityksen” 

eteen näyttävät olevan voimissaan. Askel kierrätystaloudesta kiertotalouteen vaatii kuitenkin 

vielä monien eri toimijoiden yhteistyötä asian eteen ja konkreettista tukea kouluille ja 

opetushenkilökunnalle.  

Aineenopettajilla on vastausten valossa paremmin tarjolla kiertotalouden 

opetusmateriaaleja kuin luokanopettajilla. Luokanopettajien materiaaleihin olisikin hyvä 

kiinnittää tulevaisuudessa enemmän huomiota, tai ainakin selvittää, miksi kokemus 

materiaalien saamisesta on heikompi. Ennen uusien materiaalien tuottamista, on siis syytä 

selvittää materiaalien saatavuutta ja riittävyyttä tarkemmin kuin tämän yksittäisen kysymyksen 

kautta. Materiaalien loputtoman määrän tuottaminen ilman tarkempaa tietoa siitä, mitä on jo 

tehty voi olla ajan haaskausta. Hedelmällisempää olisi pohtia, miten materiaalien löytymistä ja 

käyttöönottoa voitaisiin helpottaa. Erilaiset oppimisympäristöt perinteisen kouluympäristön 

sijasta ovat varmasti nousemassa myös Covid-19 pandemian takia, sillä opetuksen siirtäminen 

”etäkouluun” pakottaa myös suureen oppimisympäristön muutokseen.  

Opettajilla selvästi olisi tahtoa kokeilla erilaisia toiminnallisia opetusmetodeja ja 

tempauksia, jos niiden kokeileminen tehdään heille helpoksi ja mahdolliseksi. Siksi 

tulevaisuudessa olisikin tärkeää kannustaa opetushenkilökuntaa kokeilemaan ideoitaan ja 

mielenkiintoisiksi kokemiaan työskentelytapoja ja antaa niihin tarvittavat resurssit ja aika. 
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Ryanin (2011) esiin nostama haaste tiukasta kouluarjen aikataulusta tulee siis selvästi 

esille myös tämän kyselyn vastauksissa. Sekä ideoissa kiertotalouden opettamiseen että 

toivottujen yhteistyömuotojen kohdassa tulee esille opettajille suunnatun tuen merkitys. 

Opetushenkilökunnalla on selkeä tarve saada ideoita, innostusta ja tietoa sekä toisiltaan että 

ulkopuolisilta tahoilta. Honkanen, Juujärvi ja Laininen ym. (2009) keskittyvät lasten elinikäisen 

oppimisen takaamiseen, joka juontaa ajatukseen lapsia kasvattavasta koulusta. Jos koulua 

ajatellaan kuitenkin laajempana kokonaisuutena ja eri ryhmien välisenä vuorovaikutuksen 

kenttänä, olisi tärkeää kiinnittää huomiota itse opetushenkilökunnan elinikäiseen oppimiseen ja 

sen mahdollistamiseen. Tässä voivat olla mukana vastausten mukaan kaikki nykyiset ja 

potentiaaliset yhteistyökumppanit, sillä asiantuntijuutta toivotaan monelta eri aihealueelta ja eri 

näkökulmista. 

Toiminnallisuutta toivotaan myös konkreettisiin kiertotaloustekoihin 

kouluympäristössä. Tulokset antavat ymmärtää, että opettajat todella toivoisivat ja olisivat 

valmiita tekemään muutoksia työympäristöönsä. Auttamatta tulee mieleen, että jokin seikka 

kuitenkin hidastaa tai estää opettajien vapaata toimimista tällaisten muutosten eteen tai 

aloittamasta niiden eteenpäin viemistä. Tulosten viimeinen siteeraus kiteyttää hyvin näitä 

mahdollisia hidastavia tekijöitä, joita voivat olla muun muassa tiukka tuntikehys ja haasteet 

opetussuunnitelmissa, opettajien lisäkoulutuksen tarve, laaja koko koulun lähestymistapa sekä 

opettajien vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa kouluun ja sen toiminnallisiin kokonaisuuksiin. 

Samat teemat tulevat ilmi muissa yksittäisissä vastauksissa ja teoriassa. Yhteistyön 

kehittämisessä suurinta kannatusta näyttää saavan perinteiset vierailut, joihin myös tulisi 

kannustaa opetushenkilökuntaa ja auttaa konkreettisesti ja rahallisesti. Yhteistyötä olisi 

helpointa lisätä kouluvierailuiden kautta, jolloin koko luokan ei tarvitsisi liikkua. Tämä 

vähentäisi myös opettajien työmäärää valmiiden tuontien muodossa. 

Viimeinen kysymys haastaa vastaajat käyttämään mielikuvitustaan ja pohtimaan 

heidän ajatustensa mukaista tulevaisuuden kiertotalouskoulua. Kysymys vaatii siksi vastaajalta 

enemmän, joka voi olla yksi syy pienempään vastausprosenttiin verrattuna muihin avoimiin 

kysymyksiin. Esimerkkivastaus on kuitenkin yksi kattavimmista ja se tuo esille useita eri osa-

alueita ja haasteita, jotka on tunnistettu teoriassa. Vastaajan mainitsema koulun ja organisaation 

rakentaminen nollasta olisi varmasti koulutteleva lähtökohta, mutta käytännössä aivan liian 

kallis, radikaali ja koko koulujärjestelmän sekoittava. On silti hyvä lähtökohta miettiä, 

minkälaiseksi koulu(organisaatio) rakennettaisiin, jos se saataisiin tehdä nyt. Tämän kautta 

uusia toimintamalleja ja fyysisiä rakenteita voidaan alkaa tuomaan kouluihin, kuten jo nyt 

ollaan jonkin verran pyritty tekemään esimerkiksi hyötyjätteiden lajittelun osalta.  
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Jatkotutkimuksina samankaltaisia kyselyjä tai haastatteluja voitaisiin tehdä koulun 

sisäisille ja ulkoisille eri toimijaryhmille, kuten esimerkiksi oppilaille tai heidän 

vanhemmilleen. Eri ryhmien toiveiden, tahtotilojen ja näkemysten syvällisempi analysoiminen 

ja niistä nähtävien kehityskohtien ja ideoiden yhdistäminen muiden ryhmien ajatuksiin avittaisi 

koko koulun yhtenäisyyttä ja eri ryhmät huomioivaa kehitystä. Myös ajallinen 

pitkittäistutkimus antaisi tärkeää tietoa koulujen kehittymisestä ja muuttumisesta ajassa, sillä 

koulutila, sen sisältämät käytännöt, toiminnot ja pyrkimykset sekä verkostot ympäröivään 

yhteiskuntaan ovat muuttuneet jo paljon historian aikana.  

 

6.3 Tutkimuksen haasteet ja eettisyys 

 

Tilastotieteellisesti tarkasteltaessa otoskoko on melko pieni verrattuna koko alueen 

opetushenkilökunnan määrään. Lisäksi ryhmien koko vaihtelee selkeästi. Esimerkiksi 

aineenopettajat ovat selkeästi vahvemmin edustettuina kuin muut ryhmät. Tämän takia 

aineistoa ei voida tarkastella kaikkien kvantitatiivisten analyysien kautta ja tuloksia tulkittaessa 

on otettava huomioon kyseiset seikat. Kysely sai myös useampia vastauksia samoista koulusta, 

jolloin tietyt koulut ovat yliedustettuina otoksissa. Osa kysymyksistä on yksilökohtaisia, jolloin 

koulun yliedustus otoksessa ei haittaa, sillä koulujen sisällä eri toimijoiden ja yksilöiden 

näkemykset ja kokemukset voivat erota toisistaan. Koko koulua koskevissa kysymyksissä sen 

sijaan koulujen epätasainen vastausmäärä voi näkyä harhana. On myös huomioitava, että 

vastauksia ei saatu läheskään kaikista alueen kouluista, joten koko aluetta koskevia yleistyksiä 

on syystä tulkita hieman kriittisesti.  

Vastauksissa saattaa näkyä jokin verran Covid-19 pandemian vaikutus. Opettajiin 

kohdistuneet uudet odotukset ja työtapojen pakollinen nopea muuttuminen ovat voineet 

väsyttää ammattikuntaa, jolloin kyselyyn ei ole jaksettu vastata ollenkaan tai vastaus on tehty 

kiireen ja kuormituksen alla huolimattomasti. Vaikka pandemialla on ollut suuria negatiivisia 

vaikutuksia, se voi myös osaltaan auttaa kouluorganisaatiota uudistumaan ja löytämään uusia 

ympäristöystävällisempiä toimintatapoja esimerkiksi uusien oppimistilojen ja -menetelmien 

kautta.  

Myös kyselyn kysymysten järjestys saattaa ohjata vastaajia ja heidän ajatteluaan ja 

vaikuttaa näin tuloksiin. Varsinkin avoimissa vastauksissa korostuu edellä mainitut esimerkiksi 

monivalintakysymyksessä esiin nostetut seikat. Yksittäiset vastaukset myös viittaavat suoraan 

edelliseen kysymykseen ja sen vastausvaihtoehtoihin. Tämä kertoo toisaalta myös siitä, että 

kyselyllä on voinut olla opettava tai vastaajia herättelevä ulottuvuus.  
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Eettisesti voidaan jälleen pohtia, onko kiertotalous varmasti se suunta, johon koulun 

ja yhteiskunnan täytyy pyrkiä aktiivisesti. Kuten teoriassa todetaan, kiertotaloudessa on vielä 

suuria ratkaisemattomia haasteita, joihin täytyy löytää jonkintasoiset ratkaisut ennen kuin 

voidaan edes haaveilla täydellisesti toimivasta kiertotalousyhteiskunnasta. Onkin perusteltua 

kysyä, kannattaako kiertotalouteen satsata opetuspuolella enempää, ennen kuin se saadaan 

käytännössä toimivaksi malliksi. Varmaa kuitenkin on se, että jotenkin opetuksen ja 

koulutuksen on pakko vastata yhteiskuntamme ja talousmallimme tuomiin planetaarisiin ja 

paikallisiin ongelmiin ja vieläpä melko nopealla aikataululla. Kuten jo johdannossa ja 

teoriaosuudessa tuli ilmi, ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan koko yhteiskuntaa aina 

kuluttajista tuotteiden suunnittelijoihin unohtamatta jokaista raaka-aineiden muovaamisen 

ketjussa olevaa tekijää sekä tietenkin innovatiivista tutkimusta aiheen saralla. Haasteeksi 

muodostuukin kiertotalouden laajuus, jolloin yksittäisen toimijan muutokset kestävyyden 

suuntaan eivät tee vielä suurta muutosta kokonaisuuden ketjussa. Myös yhden osatekijän 

jarruttelu aiheen kehittämissä jarruttaa muita kiertotalouden osatekijöitä. 

Kriittinen tarkastelu on paikallaan myös itse kyselyn kohdalla, joka keskittyy vahvasti 

kiertotalouden edistämiseen, ja on saattanut siksi tuntua vastaajista läpitunkevalta tai eettistä 

mielipidettä tuputtavalta. Selkeää vastarintaa kiertotaloutta ja kestävää kehitytä vastaan 

kuitenkaan ei ole havaittavissa vastauksissa. Täytyy kuitenkin huomioida, että lopulta kyselyyn 

vastanneiden joukko saattavat koostua juuri siitä osasata kouluhenkilökuntaa, joka on kaikista 

myönteisin ja aktiivisin tällä osa-alueella. Vastauksiin on myös saatettu antaa parempaa kuvaa 

koulun tilanteesta kuin mitä todellisuus on. Harhan osuutta olisi voinut haravoida 

tarkastelemalla saman koulun sisällä annettujen vastausten eroja koulukohtaisissa 

kysymyksissä. Tutkimuksen tarkoitus kuitenkaan ei ollut löytää yksilöiden välisiä 

näkemyksellisiä tai kokemusperäisiä eroja, vaan luoda yhtenäistä kokonaiskuvaa Oulun alueen 

tilanteesta ja eri opetushenkilökunnan ryhmien välisiä eroja.  

 

7. Johtopäätökset 

 

Kouluympäristö ja -tila ovat monimuotoisuutensa ja kerroksellisuutensa ansiosta sekä antoisa 

että haastava alusta kiertotalouden rakentamiselle. Tämän takia se on myös erinomainen 

tutkimuskohde ja antaa ymmärrystä laajojen ilmiöiden sovittamisesta ja ilmentymisestä 

rajatuissa tiloissa ja tilojen performansseissa monella tasolla. Tutkielma voidaan sitoa 

laajempaan tutkimuskontekstiin sen kautta, miten se pyrkii tarkastelemaan globaalien 

ongelmien kuten esimerkiksi ilmastonmuutoksen tai luonnonvarojen vähenemisen hillitsemistä 
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ja ratkaisemista paikallistasolla ja eri organisaatioiden toiminnalla. Kouluorganisaatio on 

esimerkinomainen tutkimuskohde alueella. Myös muita toimijoita ja kokonaisuuksia voi 

tarkastella samalla tavalla. Toisin sanoen tutkimuksella pyritään hahmottamaan, miten nämä 

globaalit haasteet näkyvät eri ihmisiä ja yksilötasoa lähellä olevien toimijoiden arjessa ja 

toiminnoissa. Samalla nousee esille, kuinka laajasta toiminta- ja vuorovaikutusympäristöstä on 

kyse jo pelkästään yhtä yhteiskunnan rakenteellisen osa-alueen organisaatiota tutkittaessa. 

Koulu on paljon laajempi ja monitahoisempi kokonaisuus kuin pelkkä organisaatiorakenne, 

jossa nuorta sukupolvea opetetaan tai fyysinen rakennus, joka mahdollistaa laajamittaisen ja 

kontrolloidun opetuksen. Koulu on laaja vuorovaikutusverkostojen summa, jossa eri toimijat 

pyrkivät vaikuttamaan sen kulkuun ja arjen toimintaan eri tavoin roolistaan riippuen. Näin 

tarkasteltuna koulu on maantieteellisesti kiinnostava tutkimuskohde eri yksiköiden, asteiden, 

toimijoiden ja verkostojen alati muuttuvassa maailmassa. Kiertotalous on yksi vaikuttava voima 

tässä verkostossa, jonka merkitys vaihtelee toimijasta ja hänen kokemusmaailmastaan sekä 

identiteetistään riippuen. Monitahoisuudestaan johtuen koulun kehittäminen vaatii eri koulu- ja 

toimijakokemusten ja verkostojen laajempaa tarkastelua ja ymmärtämistä.  

Kiertotalousajattelu koulumaailmassa tutkimusalueellani rajoittuu tällä hetkellä 

yhdeksi teemaksi muiden opetettavien kokonaisuuksien rinnalla. Kiertotalouden juurtuminen 

laajemmin yhteiskuntaan vaatii kuitenkin, että se nähdään kokonaisvaltaisena ja kaiken 

läpäisevänä ulottuvuutena, aivan kuten nykyinenkin lineaarista ja kierrätystaloutta tukeva 

talousmallikin nähdään. Kiertotaloudella on varmasti vielä pitkä matka kohti dominoivaa 

talousmallia, ja samankaltaisten käsitteiden verkosto ja niiden lomittuminen voivat olla sekä 

haasteena että eteenpäin viemänä voimana. Nähtävillä kuitenkin on selkeä tarve ja halu 

kehitykselle ja kestävyyttä tukevan toiminnan edistämiselle.  

Vastausten kautta nousee esille useita kehitysmahdollisuuksia ja potentiaalisia toimia 

opetukseen ja kouluympäristöön helpottamaan eri toimijoiden ja varsinkin opettajien sekä 

muun opetushenkilökunnan siirtymistä vielä vahvempaan kiertotalousajatteluun. Näitä ovat 

muun muassa yhteistyön lisääminen sekä koulun sisäisten että ulkoisten toimijoiden kanssa, 

opetushenkilökunnan työtaakan helpottaminen esimerkiksi opetusmateriaalien luomisella 

opettajille vaivattomiksi ja opettajien vaikutusmahdollisuuksiensa parantaminen opetusluokan 

ulkopuolella. Sen sijaan tällä hetkellä jo positiivista tuloksia kiertotalouden kannalta ovat sen 

suuri arvostus ja tietoisuus opetushenkilökunnan keskuudessa, useiden erilaisten 

opetusmateriaalien olemassaolo sekä koulujen jo aikaansaamat käytännön toimet 

kiertotalouden ja varsinkin kierrättämisen sekä ruokahävikin tarkkailun saralla.  
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Tämä tutkimus herättää paljon lisää tutkimusteemoja ja -aiheita, sillä sen tarkoituksena 

on kartuttaa kokonaiskuvaa koulujen kiertotalouden tilanteesta, eikä siksi laaja-alaisuudessaan 

pysty keskittymään yksittäisiin teemoihini kovin kattavasti. Tehty kyselytutkimus kuitenkin 

antaa laajan kokonaiskuvan koulujen tilanteesta, aivan kuten se oli tarkoituskin tehdä. Kuten 

Eskola ja Suoranta (1998: 222) toteavatkin, kvalitatiivinen tarkastelu tuottaa usein uusia 

tutkimuskysymyksiä. Tutkimusta voidaan pitää pohjakartoituksena Oulun alueen koulujen 

kiertotaloudesta.  

Koulua on turha tarkastella ilman sen kytemistä laajemmin ympäröivään 

yhteiskuntaan. Kiertotalous ei ole lyönyt itseään vielä vahvasti läpi ”normaalikansalaisten” 

keskuudessa, joten ei ole ihme, ettei se ole levinnyt opetusmaailmassakaan täydellä voimalla. 

Viiteitä koulumaailman vahvasta murroksesta kuitenkin on ilmassa, mikä onkin kenties 

edellytys sille, että tietoisuus kiertotaloudesta leviäisi lapsiperheisiin ja sitä kautta suurelle 

yleisölle. Kouluilla on siis vielä potentiaalia olla muutoksen ajureita, mikäli ne sitä lähtevät 

aktiivisesti tavoittelemaan. Toivottavaa olisikin, että koulut eivät pyrkisi vain mukautumaan 

yhteiskunnan muuttuviin tilanteisiin, vaan säilyttävät positionsa ajantasaisina ja sivistyksen 

kautta yhteiskuntaa edistävinä organisaatioina. Mikäli koulutus ja opetus halutaan kytkeä 

mukaan kiertotalouden edistämiseen, se vaatii kuitenkin selkeästi lisää tukea itse 

opetushenkilökunnalle sekä koulun ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden aktivoitumista 

koulujen suuntaan paljon laajemmin. Samalla on tärkeää muistaa pitää kiertotalous omassa 

kontekstissaan yhtenä luonnonvaroja, ilmastoa ja puhdasta luontoa vaalivana yhteiskunta- ja 

talousmallina, joka ei sinällään ole vastaus kaikkeen, vaan antaa ihmiskunnalle hieman 

lisäaikaa taistella planetaarisia haasteita vastaan.  

  



60 

 

8. Lähteet 

 

Aarnio-Linnanvuori, E. (2018). Ympäristö ylittää oppiainerajat: arvolatautuneisuus ja 

monialaisuus koulun ympäristöopetuksen haasteina. Helsingin yliopisto. 

Bolger K. & Doyon A. (2019). Circular cities: exploring local government strategies to 

facilitate a circular economy, European Planning Studies, 27:11, 2184-2205. 

Bosco, F. J. (2006). Actor-network theory, networks, and relational approaches in human 

geography. Approaches to human geography, 136-146. 

Boulding, K. E. (1966). The economics of the coming spaceship earth. New York, 1-17. 

Butler, T. & Hamnett, C. (2007). The geography of education: introduction. Urban Studies 44 

(7), 1161– 1174. 

Collins, D. & Coleman, T. (2008). Social geographies of education: Looking within, and 

beyond, school boundaries. Geography Compass, 2(1), 281-299. 

Bridge, G. (2014). Resource geographies II: The resource-state nexus. Progress in human 

geography, 38(1), 118-130. https://doi.org/10.1177/0309132513493379 

Buil, P., Roger-Loppacher, O., Selvam, R. M., & Prieto-Sandoval, V. (2017). The 

involvement of future generations in the circular economy paradigm: An empirical 

analysis on aluminium packaging recycling in spain. Sustainability, 9(12), 2345. 

Deutz, P., & Frostick, L. E. (2009). Reconciling policy, practice, and theorisations of waste 

management. The Geographical Journal, 175, 247-250. 

MacArthur, E. (2013). Towards the circular economy. Journal of Industrial Ecology, 2(1), 23-

44. 

Eskola, J. & Suoranta, J. (1998). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. 

Fornaciari, A. (2020). Luokanopettajan yhteiskuntasuuntautuneisuus ja sen kriittinen 

potentiaali. JYU dissertations. 

Fränti, S. (2020). Kysely. Henkilökohtainen sähköposti 28.1.2021. 

Reyes, L. (2017). Growing a New School Food Culture. 10.5822/978-1-61091-843-5_6. 

Hargreaves, A. (2002). Sustainability of educational change: the role of social geographies. 

Journal of Educational Change 3, 189– 214. 

Heikkilä, T. (2014). Tilastollinen tutkimus 9. p. Edita. 

Historiaa ja toiminnan tasoja. (2021). Suomen YK-liitto. 14.8.2021. https://www.ykliitto.fi/yk-

teemat/kestava-kehitys/historiaa-ja-toiminnan-taustoja  

Hobson, K. (2016). Closing the loop or squaring the circle? Locating generative spaces for the 

circular economy. Progress in Human Geography, 40(1), 88–104. 



61 

 

Honkanen, M., Juujärvi, S., Laininen, E., Loukola, M-L., Rohweder, L., … & Virtanen A. 

(2009). 8. Johtopäätökset ja suositukset. Teoksessa Virtanen, A. & Kaivola, T. (toim.) 

Globaalivastuu ja kestävä kehitys koulutuksessa: Kehittämisen ja seurannan tietopohja. 

Helsinki: Opetusministeriö, koulutus- ja tiedepolitiikan osasto.  

Honkasalo, A. (2017). Ympäristöriskit, kiertotalous ja ilmastosodat. Helsinki: Tekniikka 

elämää palvelemaan ry.  

International Resource Panel, (2011). Decoupling natural resource use and environmental 

impacts from economic growth. UNEP. 

Jones, P. & Comfort, D. (2018). Major European retailers and the circular economy. 

Geography, 103(3), 162–166. 

Kallio, K. P. (2005). Ikä, tila ja valta: Koulu politiikan näyttämönä. Terra: Suomen 

maantieteellisen seuran aikakauskirja, 117(2), 17. 

Kallio, K. P. (2006). Lasten poliittisuus ja lapsuuden synty. Keho lapsuuden rajankäynnin 

tilana. Tampere University Press. 

Kellock, A. & Sexton, J. (2018) Whose space is it anyway? Learning about space to make 

space to learn, Children's Geographies, 16:2, 115–127 

Kent, J. L., & Dowling, R. (2013). Puncturing automobility? Carsharing practices. Journal of 

Transport Geography, 32, 86–92. 

Kiertokaari oy & Sivistys- ja kulttuuripalvelut (2020). Opas koulujen kiertotalouteen. 

Romakkaniemi, T. (toim.) Saatavilla Akkunassa. 

Kiertotalousopetusta kaikille kouluasteille. (2021) Sitra. 24.3.2021. 

https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalousopetusta-kaikille-koulutusasteille/  

Kirchherr, J. & Piscicelli, L. (2019). Towards an Education for the Circular Economy (ECE): 

Five Teaching Principles and a Case Study. Resources, conservation and recycling, 150, 

104406. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104406 

Kopnina, H. (2020). Education for the future? Critical evaluation of education for sustainable 

development goals, The Journal of Environmental Education, 51:4, 280–291. 

Korhonen, J., Honkasalo, A., & Seppälä, J. (2018) Circular economy: The concept and its 

limitations. Ecological Economics, 143, 37-46.  

Laine, K. (2000). Koulukuvia: Koulu nuorten kokemistilana. Kampus Kirja. 

Lanz, M., Nylund, H., Lehtonen, T., Juuti, T. & Rättyä, K. (2019). Circular Economy in 

Integrated Product and Production Development Education. 

https://doi.org/10.1016/j.promfg.2019.04.058 

Liljeström, E., & Monni, s. (2018) Oulun kaupungin kestävän energian ja ilmaston 



62 

 

toimintasuunnitelma (SECAP). Benviroc Oy. 

Lindh, R. (1992). Miten koulujen ilmasto muotoutuu. Helsingin yliopisto. 

Lukion opetussuunnitelmien perusteet. (2019). Opetushallitus. https://www.oph.fi/fi/koulutus-

ja-tutkinnot/lukion-opetussuunnitelmien-perusteet  

Malve-Ahlroth, S., Suominen, J., & Nurmi, P. (2016) Ongelmalähtöinen projektioppiminen 

on avain kiertotalouteen, UAS Journal 04/2016. 

Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A., Pirani, S.L., Connors, C., Péan, S., Berger, N.,… & B. 

Zhou (toim.) (2021). IPCC, 2021: Summary for Policymakers. Teoksessa Climate 

Change 2021: The Physical Science Basis. Cambridge University Press. 

McDonough, W. & Braungart, M. (2002). Cradle to cradle: Remaking the way we make 

things. North Point Press. 

McGregor, J. (2004) Spatiality and the place of the material in schools. Pedagogy, Culture & 

Society, 12:3, 347–372, DOI: 10.1080/14681360400200207 

Merenheimo, T., Saari, E., Gynther, L. & Rauta, O. 2020. Reilun kiertotalouden käsikirja: 

Sosiaalisesti oikeudenmukaista kiertotaloutta kunnissa. Helsinki: Motiva Oy, Kestävä 

kaupunki, Ympäristöministeriö. 

Moore, S. A. (2012). Garbage matters: Concepts in new geographies of waste. Progress in 

Human Geography, 36(6), 780–799 

Morgan A. (2011a). Morality and Geography Education. Teoksessa Butt, G. Geography, 

education and the future, 189–205. London: New York: Continuum  

Morgan J. (2011b). After the Crisis... Place, Space and Identity. Teoksessa Butt, G. 

Geography, education and the future, 109–120 London: New York: Continuum 

Mykrä, N. (2021). Peruskoulu ekologista kestävyyttä edistämässä: Toiminnanteoreettinen 

tutkimus koulun monitasoisesta muutoshaasteesta. Tampereen yliopisto. 

Nair, S. S., Smritika, S. P., & Thomas, K. A. (2020). Revitalizing Education through Problem 

Based Learning Practices. Shanlax International Journal of Education, 9(1), 109-117. 

Nylén, E.-J. A. (2019). Kiertotaloussiirtymä ja uudet markkinat: Kahden kiertotalousraportin 

argumenttianalyysi. Alue Ja Ympäristö, 48(1), 14–28.    

Nygård, H. (2018). Lannanjalostamisesta kiertotalouteen. Tekniikan Waiheita, 36(2), 25–40. 

O'Riordan, T. (1976). Environmentalism. Pion 

O'riordan, T. (1981). Environmentalism and education. Journal of geography in higher 

education, 5(1), 3–17. 

Oululainen kestävän kehityksen oppimispolku. (2021). Oulun kaupunki. 26.2.2021 

https://www.ouka.fi/oulu/kekepolku/etusivu  



63 

 

Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma (2020). Oulun kaupunki. 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/20650/perusopetus/tiedot  

Opetussuunnitelma: Oululaiset eheyttävät polut. (2021). Oulun kaupunki 8.3.2021 

https://www.ouka.fi/opetussuunnitelma 

Paikallinen opetussuunnitelma Oulun kaupungin lukioille (2021) Oulun sivistys- ja 

kulttuuripalvelut. 20.4.2021 https://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-

opiskelu/opetussuunnitelmat  

Paju, P. (2011). Koulua on käytävä. Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana. 

Helsinki: Nuorisotutkimusseura. 

Pihkala, P. (2011). Maailmankatsomukset ja kristinusko ympäristökasvatuksessa. Kasvatus & 

Aika, 5(4). 

Pihkala, P., Cantell, H., Jylhä, K. M., Lyytimäki, J., Paloniemi, R., Pulkka, A., & Ratinen, I. 

(2020). Ahdistuksen vai innostuksen ilmasto? Ilmastoviestinnän ja -kasvatuksen keinoja 

ilmastoahdistuksesta selviytymiseen. Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2004). Opetushallitus. 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelman-

perusteet 

Pollard, S., Turney, A., Charnley, F., & Webster, K. (2016). The circular economy — a 

reappraisal of the 'stuff' we love. Geography, 101(1), 17-27.  

Ryan, E. (2011). Whole-School Approaches to Sustainability. Teoksessa Newman, J. Green 

Education: An A-to-Z Guide. 447–450. SAGE Publications, Inc. 

Salguero-Puerta, L., Leyva-Díaz, J. C., Cortés-García, F. J. & Molina-Moreno, V. (2019). 

Sustainability Indicators Concerning Waste Management for Implementation of the 

Circular Economy Model on the University of Lome (Togo) Campus. International 

journal of environmental research and public health, 16(12), 2234.  

Saloranta, S. (2010). Koulun kestävän kehityksen toimintasuunnitelma ja työkalu sen 

laatimiseen. 20.4.2021 https://ouluma.fi/2010/10/koulun-kestavan-kehityksen-

toimintasuunnitelma-ja-tyokalu-sen-laatimiseen/  

Saloranta, S. (2017). Koulun toimintakulttuurin merkitys kestävän kehityksen kasvatuksen 

toteuttamisessa perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 kouluissa. Kasvatustieteellisiä 

tutkimuksia.  

Seeve, T. & Muukkonen, P. (2020). Ympäristöahdistus maantieteen kouluopetuksessa. Terra: 

Suomen maantieteellisen seuran aikakauskirja, 132(2), 32. 



64 

 

Seppälä, J., Sahimaa, O., Honkatukia, J., Valve, H., Antikainen, R., Kautto, P., …& 

Salminen, J. (2016). Kiertotalous Suomessa – toimintaympäristö, ohjauskeinot ja 

mallinnetut vaikutukset vuoteen 2030. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan 

julkaisusarja 25/2016. 

Sharp, R. (1992). Organizing for Change: People-Power and the Role of Institutions. 

Teoksessa Holmberg, J. (toim.) Policies for a Small Planet: From the International 

Institute for Environment and Development 1. p. Routledge. 

Sillanpää, M. & Ncibi, M. C. (2019). The circular economy: Case studies about the transition 

from the linear economy.  

Sitra (2014). Kiertotalouden mahdollisuudet Suomelle. Sitran selvityksiä 84. Helsinki.  

Sitra (2016). Kierrolla kärkeen. Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016–2025. Sitran 

selvityksiä 11.  

Sitra & Innolink (2021). Kiertotalouden tunnettuustutkimus 2021. Helsinki. 46s. 

Tuomi, J. & A. Sarajärvi (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 

Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki. 2. p. 205 s. 

Uusi suunta - Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi. (2021). Valtioneuvoston 

julkaisuja 2021:1.  

 Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta 

Agenda2030:sta. (2020). Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2020:7  

Vehkalahti, K. (2014). Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät. Finn Lectura. 

Wang, J. C., Huang, K. T., & Ko, M. Y. (2019). Using the Fuzzy Delphi Method to Study the 

Construction Needs of an Elementary Campus and Achieve Sustainability. 

Sustainability, 11(23), 6852. 

Warmington-Lundström, J., & Laurenti, R. (2020). Reviewing circular economy rebound 

effects: The case of online peer-to-peer boat sharing. Resources, Conservation & 

Recycling. 

Webster, K., & Johnson, C. (2009). Sense and Sustainablity. Terra Preta 180 s. 

Whalen, K. A., Berlin, C., Ekberg, J., Barletta, I., & Hammersberg, P. (2018). ‘All they do is 

win’: Lessons learned from use of a serious game for Circular Economy education. 

Resources, Conservation and Recycling, 135, 335–345. 

Ympäristöohjelma 2026 - kohti hiilineutraalia Oulua. (2019). Oulun kaupunki. 

https://www.ouka.fi/documents/64417/18686833/Ymp%C3%A4rist%C3%B6ohjelma20

26-KH-12082019.pdf/33caeb8d-373c-4a7c-820d-22b135a77177  



65 

 

Zink, T., & Geyer, R. (2017). Circular economy rebound. Journal of Industrial Ecology, 

21(3), 593–602. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Liite 1                 Koulujen kiertotalouden kehittäminen 

Tervetuloa kyselyyn! 

 

Tämän kyselyn tarkoituksena on edistää kiertotalouden opetusta ja toimia oppilaitoksissa tarkastelemalla 

tämän hetkistä tilannetta sekä tulevaisuuden tarpeita. Kysely on tarkoitettu Oulun kaupungin 

peruskoulujen ja lukioiden opettajille sekä rehtoreille. Vastaaminen vie noin 20 minuuttia ja se 

toteutetaan anonyymisti. Vastauksia käsitteleät vain Oulun sivistys- ja kulttuuripalvelut, Kiertokaari 

oy sekä pro gradu -opiskelija. Vastauksia ei käytetä muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin. 

Kiitos jo etukäteen vastauksestasi! 

 

 

Taustatiedot 

 

1. Missä koulussa työskentelet? * 

 

 

 

 

2. Mitä oppiastetta tai -aineita opetat? * 

Luokanopettaja 1-3 luokat, muut opetettavat 

aineet 

Luokanopettaja 4-6 luokat, muut opetettavat 

aineet 

Aineenopettaja, mitkä aineet 

Rehtori 

Joku muu, mikä 

 

 

 

3. Montako vuotta olet toiminut opettajana? * 

0-4 

5-9 

10-14
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15-19 

20-24 

25- 

 

 

 

4. Mitä sinun mielestäsi kiertotalous on? * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lue tämä teksi, ennen kuin vastaat kysymyksiin! 
  

Kiertotalous tarkoittaa talousjärjestelmää, jossa luonnosta otetut raaka-aineet ja materiaalit pysyvät 

talouden kierrossa mahdollisimman pitkään menettämättä arvoaan. Tämä tarkoittaa käytännössä 

tuotteiden pitkiä elinkaaria, korjaamista, uusiokäyttöä, kierrättämistä, hyödykkeiden lainaamista, 

yhteiskäyttöä ja vuokraamista sekä palvelutuotteiden yleistymistä. Näiden kautta tavoitellaan resurssi- ja 

energiatehokkuutta sekä jätteen määrän minimoimista. Kiertotaloudessa kaikki materiaalit kiertävät 

tuotteiden huolellisen suunnittelun ja vastuullisen kuluttamisen kautta. Kiertotalous auttaa monien 

ympäristöongelmien kuten luonnonvarojen ylikulutuksen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja edistää 

siten myös kestävän kehityksen tavoitteita. 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin edellämainittuun määritelmään nojaten.  

 

 

Arvot ja kokemukset 

 

5. Merkitse asteikkoon, kuinka samaa tai eri mieltä olet kyseisten väittämien kanssa. * 

Täysin Ei samaa Täysin 

eri Jokseenkin eikä eri Jokseenkin samaa 

mieltä eri mieltä mieltä samaa mieltä mieltä 

Haluan oman kouluni toimivan 

kiertotalouden mukaisesti. 

Kiertotalouden laaja opettaminen 

koulussani on mielestäni tärkeää.
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Täysin Ei samaa 

eri Jokseenkin eikä eri Jokseenkin 

mieltä eri mieltä mieltä samaa mieltä 

Mielestäni kiertotalouden toteuttaminen 
on jokaisen kouluni toimijan vastuulla. 

 

 

 

6. Kenen/keiden vastuulla kiertotalouden toteuttaminen mielestäsi on? 

7. Kuinka paljon koet voivasi vaikuttaa koulusi * 

Erittäin  Melko Ei vähän eikä  Melko 
vähän vähän  paljon paljon 

Kierrätykseen 

Hyötyjätteiden lajitteluun 

Hankintoihin 

Energiaratkaisuihin 

Kouluruokailuun 

 

 

Opetus 

8. Kuinka paljon kiertotalous näkyy oppitunneillasi? * 

1 

Erittäin vähän Erittäin paljon 

1 5 

 

 

9. Kerro muutama esimerkki siitä, miten kiertotalous on tullut esille opetuksessa. 

 

Täysin 
samaa 
mieltä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erittäin 
paljon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tiedä
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10. Kuinka hyvin sinulla on oppimateriaaleja kiertotalouden opettamiseen? * 

1 

Erittäin huonosti Erittäin hyvin 

1 5 

 

 

11. Mitä kiertotalouden oppimateriaaleja olet käyttänyt? 

12. Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet ollut kyseisiin oppimateriaaleihin? 

1 

Todella Todella 

tyytymätön    1 5    tyytyväinen 

 

 

13. Minkälaisia resursseja, tukea tai materiaaleja haluaisit tulevaisuudessa 
kiertotalousopetukseen? 

14. Onko koulussasi ollut kiertotalousaiheisia tempauksia tai teemapäiviä? * 

Kyllä 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tiedä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tiedä
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Ei 

 

 

 

15. Millaisia tempauksia tai teemapäiviä? 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

Onko sinulla ideoita kiertotalouden tai kestävän kehityksen opettamiseen, joita haluaisit 

kokeilla? Kerro niistä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyö 

 

17. Kuinka usein kehität kouluasi ja sen toimintaa yhdessä seuraavien koulun sisäisten 

toimijoiden kanssa? * 

Harvemmin 

kuin kerran   Yhteistyötä 

Päivittäin  Viikottain  Kuukausittain kuussa ei ole 

Kiinteistöhuolto ja/tai isännöitsijä 

Keittiöhenkilökunta 

Siivoajat 

Iltakäyttäjät 

 

 

 

18. Ovatko koulusi oppilaat saaneet osallistua kiertotaloustoimintaan tai koulussa tapahtuvan 

kiertotalouteen liittyvän toiminnan kehittämiseen? *
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Kyllä 

Ei 

 

 

 

19. Miten oppilaat ovat osallistuneet kiertotaloustoimintaan tai koulussa tapahtuvan 

kiertotalouteen liittyvän toiminnan kehittämiseen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Keiden seuraavien kiertotaloustoimijoiden kanssa olet tehnyt yhteistyötä * 

Kiertokaari Oy 

Sitra 

Luma-keskus 

Yrityskylä/TAT 

Motiva 

Vihreä lippu -ohjelma 

Luontokoulu 

Muut alueen koulut, esimerkiksi: 

Yksityinen yritys, mikä 

Muu, mikä 

en kenenkään 

 

 

 

21. Millaista yhteistyötä haluaisit tehdä eri toimijoiden kanssa tulevaisuudessa?



72 
 

 

Koulurakennus ja ympäristö 

 

22. Mitä seuraavista kiertotalouden toimista koulussasi toteutetaan? * 

Valitsemme tuotteita, joilla on pitkä elinkaari 

Korjautamme tuotteita 

Kierrätämme tuotteita 

Uusiokäytämme käytöstä poistettuja tuotteita johonkin muuhun kuin niiden alkuperäiseen 

tarkoitukseen 

Lajittelemme kaikki hyötyjätteet (paperi, kartonki, lasi, metalli, biojäte ja muovipakkaukset) 

Lainaamme, vuokraamme tai käytämme yhteiskäytössä olevia tavaroita 

Hyödynnämme opetuspalveluita (Esim. opetusalustoja tai vierailevia luennoitsijoita) 

Seuraamme ja vähennämme ruokahävikin määrää 

Pyrimme vähentämään energiankulutustamme 

Muuta, mitä? 

 

 

 

23. Minkälainen voisi olla tulevaisuuden kiertotalouskoulu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Jos haluat osallistua elokuvalippujen arvontaan, jätä tähän nimesi ja sähköpostiosoitteesi tai 

puhelinnumerosi. 


