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YK:n ympäristökonferenssissa Tbilisissä vuonna 1977 hyväksyttiin seuraavat
ympäristökasvatuksen tavoitteet:
-Kasvattaa selvään tietoisuuteen ja huoleen taloudellisten, sosiaalisten,
poliittisten ja ekologisten tekijöiden riippuvuudesta toisistaan kaupunki- ja
maalaisympäristössä.
-Mahdollistaa jokaiselle ihmiselle sellaisten tietojen, arvojen, asenteiden,
sitoutumisen ja taitojen saaminen, joita tarvitaan ympäristön suojeluun ja
parantamiseen.
-Luoda yksilöille, ryhmille ja koko yhteiskunnalle uusia ympäristöön
liittyviä toimintamalleja. (Suomennos: Wolff, 2004)
Vaikka Tbilisin konferenssista on kulunut nyt yli 30 vuotta, ovat
tavoitteet edelleen ajankohtaiset. Ympäristökasvatukseen liittyvä toiminta
on kuitenkin muuttunut ja laajentunut koskemaan yhä useampia toimijoita
ja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Myös tarkastelunäkökulmat ja käytettävät
käsitteet ovat monipuolistuneet. Päämäärä on kuitenkin edelleen yhteinen
ja käsitteiden ja toteutustapojen monimuotoisuus vain korostaa yhteistyön
tarpeellisuutta.
Toimijoiden monipuolisuus on rikkaus, mutta se luo myös haasteita. Eri
toimijat käyttävät eri tavoin kestävään kehitykseen liittyviä käsitteitä. Erilaisia
käsitteitä käytettäessä väärinymmärrysten, sekaannusten ja virhetulkintojen
vaara kasvaa. On ilmennyt tarve määritellä ympäristökasvatukseen liittyviä
termejä.
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy sai ympäristöministeriöltä
rahoitusta hankkeeseen, jonka tavoitteena on ollut:
-koota yhteen keskeisimmät ja yleisimmin käytetyt käsitteet
-tuottaa luonnosehdotus käsitteiden (sisällön) yhteiseksi määrittelyksi.
Hankkeen tuloksena on luonnos määritelmäksi yhteensä 50:lle
keskeisimmäksi havaitulle ympäristökasvatukseen liittyvälle käsitteelle.
Käsitteet jaettiin seuraaviin luokkiin: ympäristökasvatus, kestävän kehityksen
kasvatus ja niiden toimintamuodot; yleistason käsitteet; tavoitteet; toimijat;
ja työkalut. Suurimmat haasteet liittyivät yhteisymmärryksen saamiseen
käsiteparista ympäristökasvatus ja kestävän kehityksen kasvatus.
Näkemykset käsitteiden kasvatus, koulutus, opetus ja neuvonta, sisällöistä
erosivat myös huomattavasti.
Luonnosehdotus on tehty suomalaisia toimijoita ja suomalaista
yhteiskuntaa varten. Hankkeen tarkoituksena on ollut, että luonnosehdotuksen
laatiminen toimisi lähtökohtana ja innoittajana jatkuvalle keskustelulle
ympäristökasvatukseen liittyvien käsitteiden sisällöistä ja käytöstä.
Hankkeen aikana kävi ilmi, että on olemassa todellinen tarve
yhteiselle ymmärrykselle käsitteistä. Yhteisten keskustelutilaisuuksien
järjestäminen nähtiin hankkeessa erittäin hyväksi ja tehokkaaksi tavaksi
edistää asiaa.
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Keskeisille

käsitteille
muodostetut
lu o n n o s e h d o t u k s e t ja n i i d e n
tau s tat
Käsitteitä ei voi luokitella tiukasti, sillä useat alalla käytetyt käsitteet
voivat tarkoittaa sekä toiminnan päämäärää että konkreettista toimintaa.
Esimerkiksi ympäristökasvatus voidaan ymmärtää yhtenä tiedollisen
ohjauksen keinona tai konkreettisena toimintana.
Hankkeen aikana on käytetty alla olevan kuvan mukaista jaottelua
käsitteille:

Tässä raportissa
järjestyksessä:

keskeiset

käsitteet

on

esitetty

seuraavassa

Ympäristökasvatus, kestävän kehityksen
kasvatus ja niiden toimintamuotoja
kestävän kehityksen kasvatus, ympäristökasvatus,
kestävän kehityksen koulutus, ympäristökoulutus,
ympäristöopetus, ympäristöviestintä,
ympäristöneuvonta, ympäristövalistus,
luontokasvatus, luonto-opastus, opastusviestintä,
tulevaisuuskasvatus, kestävän kulutuksen kasvatus
TAVOITTEITA

aktiivinen kansalaisuus, kansalaisvaikuttaminen,
elinikäinen oppiminen, osallistaminen,
osallistuminen, osallisuus, voimaantuminen,
valtautuminen, kestävä elämäntapa,
ympäristöherkkyys, ympäristötietoisuus,
ympäristövastuullisuus

YLEISTASON KÄSITTEITÄ
Kuva 1. Keskeisten käsitteiden jaottelu kaavakuvana.
oppiminen

kestävä kehitys

ympäristö

k e s t ä v ä e l ä m ä n ta pa

elinikäinen oppiminen

k o u lu t u s p o l i t i i k k a y m p ä r i s t ö p o l i t i i k k a y m p ä r i s t ö va s t u u l l i s u u s a k t i i v i n e n k a n s a l a i s u u s o s a l l i s u u s
i n f o r m a at i o - o h jau s
viestintä
k a s vat u s

ympäristöviestintä

y m p ä r i s t ö t i e t o i s u u s k a n s a l a i s va i ku t ta m i n e n o s a l l i s t u m i n e n
o s a l l i s ta m i n e n

ympäristöherkkyys

k e s t ä v ä n k e h i t y k s e n k a s vat u s , y m p ä r i s t ö k a s vat u s

y m p ä r i s t ö k a s vat ta ja

k o u lu t u s

k e s t ä v ä n k e h i t y k s e n k o u lu t u s , y m p ä r i s t ö k o u lu t u s

opetus

ympäristöopetus

o pa s t u s

lu o n t o - o pa s t u s
o pa s t u s v i e s t i n t ä

n e u vo n ta

y m p ä r i s t ö n e u vo n ta

va l i s t u s

y m p ä r i s t ö va l i s t u s

vo i m a a n t u m i n e n
va ltau t u m i n e n

t u l ava i s u u s k a s vat u s
lu o n t o k o u lu n o p e t ta ja

y m p ä r i s t ö pa i n o t t e i n e n o p p i l a i t o s

kestävän kehityksen ohjelma,
ympäristöohjelma
k e s t ä v ä n k e h i t y k s e n t o i m i n ta o h j e l m a ,
y m p ä r i s t ö t o i m i n ta o h j e l m a
k e s t ä v ä n k e h i t y k s e n t o i m i n ta s u u n n i t e l m a ,
y m p ä r i s t ö t o i m i n ta s u u n n i t e l m a

TOIMIJOITA

ympäristökasvattaja, luontokoulu,
ympäristökoulu, ympäristöpainotteinen oppilaitos,
luontokouluopettaja, luontokoulun opettaja,
ympäristökouluopettaja, ympäristökoulun opettaja

lu o n t o k o u lu

y m p ä r i s t ö k o u lu n o p e t ta ja y m p ä r i s t ö k o u lu
ympäristöjärjestelmä

kestävä kehitys, ympäristö,
ympäristöpolitiikka, koulutuspolitiikka,
tiedollinen ohjaus, informaatio-ohjaus, viestintä,
oppiminen, kasvatus, koulutus,
opetus, opastus, neuvonta, valistus

y m p ä r i s t ö s e rt i f i o i n t i
y m p ä r i s t ö s e rt i f i k a at t i
oppil aitosten
y m p ä r i s t ö s e rt i f i o i n t i
v i h r e ä l i p pu

TYÖKALUJA

ympäristöjärjestelmä, kestävän kehityksen
ohjelma, ympäristöohjelma, kestävän kehityksen
toimintaohjelma, ympäristötoimintaohjelma,
kestävän kehityksen toimintasuunnitelma,
ympäristötoimintasuunnitelma,
ympäristösertifiointi, ympäristösertifikaatti,
Oppilaitosten ympäristösertifiointi (OKKA-sertifiointi),
Vihreä lippu
Taulukko 1. Keskeisten käsitteiden esitysjärjestys.
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Y m p ä r i s t ö k a s vat u s ,

kestävän kehityksen
k a s vat u s ja n i i d e n
t o i m i n ta m u o t o ja

ekologista ulottuvuutta. Asiayhteydestä riippuen toinen käsitteistä voi
olla käyttökelpoisempi, mutta kestävän kehityksen kasvatukseksi tai
ympäristökasvatukseksi toiminnan tekee päämäärä: kestävän kehityksen
edistäminen.
Lähteet ja lisätietoa: 14, 42, 59, 63, 71, 99, 102, 119, 121, 122, 127, 140, 145, 146,
151, 152.

Kestävän kehityksen koulutus, ympäristökoulutus
Kestävän kehityksen kasvatus, ympäristökasvatus

Kestävään kehitykseen liittyviä tietoja ja taitoja tarjoavaa koulutusta,
joka pyrkii kestävän kehityksen edistämiseen.

Kasvatuksellista toimintaa, joka tukee elinikäistä oppimisprosessia siten,
että yksilöiden tai yhteisöjen arvot, tiedot, taidot sekä toimintatavat
muuttuvat kestävän kehityksen mukaisiksi.

Selite:

Selite:

Lähteet ja lisätietoja: 57, 119, 147

Uusimmissa suomalaisia kouluja ohjaavissa kotimaisissa ja kansainvälisissä
asiakirjoissa puhutaan pääasiassa kestävän kehityksen kasvatuksesta, joka
sisältää kestävän kehityksen eri ulottuvuudet. Monet toimijat käyttävät sen sijaan
useammin käsitettä ympäristökasvatus käsittäen ympäristön yhtä lailla laajaalaisesti. Käsitteitä käytetään myös synonyymeinä.

YK:n ympäristökonferenssissa Tbilisissä vuonna 1977 hyväksytyt
ympäristökasvatuksen tavoitteet ovat yhä ajankohtaiset. Tavoitteena
on:
”1. Kasvattaa selvään tietoisuuteen ja huoleen taloudellisten,
sosiaalisten, poliittisten ja ekologisten tekijöiden riippuvuudesta
toisistaan kaupunki- ja maalaisympäristössä.
2. Mahdollistaa jokaiselle ihmiselle sellaisten tietojen, arvojen,
asenteiden, sitoutumisen ja taitojen saaminen,
joita tarvitaan ympäristön suojeluun ja parantamiseen.
3. Luoda yksilöille, ryhmille ja koko yhteiskunnalle
uusia ympäristöön liittyviä toimintamalleja.”
(Suomennos: Wolff, 2004)

Kestävän kehityksen koulutusta ja ympäristökoulutusta tarjotaan ammatillisena,
korkea-asteen ja aikuiskoulutuksena, tietyn alan erikois-, täydennys- ja
jatkokoulutuksena sekä viranomaisten ja kolmannen sektorin järjestämänä.

Ympäristöopetus

Opetusta, jonka tarkoituksena on lisätä oppijan tietoja ympäristöstä
ja kestävästä kehityksestä sekä edistää ympäristötietoisuutta ja siten
kestävää elämäntapaa.
Selite:

Ympäristöopetus -käsitettä käytetään pääasiassa opetussuunnitelmien kautta
ohjatussa koulujärjestelmässä, jossa yksilön oppimiselle on asetettu tavoitteita,
ja jossa opetussisällöt ovat tarkoin määriteltyjä. Rinnalla voitaisiin käyttää myös
käsitettä kestävän kehityksen opetus.

Ympäristöviestintä

Yritysten ja yhteisöjen toiminnan ympäristönäkökohtiin liittyvää
viestintää tai viestinnän keinoja käyttävää ympäristötiedon levittämistä
ja jakamista.
Lähteet ja lisätietoja: 160, 200

Kestävän kehityksen kasvatus ja ympäristökasvatus ovat suomenkielisinä
rinnakkaiset käsitteet. Niiden tavoitteet ovat samanlaiset, mutta
painotuksissa voi esiintyä eroja. Kestävän kehityksen kasvatus -käsitteen
käyttö tuo selkeämmin esiin kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet
(ekologinen, kulttuurinen, sosiaalinen, taloudellinen). Ympäristökasvatus
-käsitettä käytettäessä painotetaan erityisesti kestävän kehityksen
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Ympäristöneuvonta

Oppijan tarpeesta lähtevää, henkilökohtaista ja vuorovaikutteista
ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvien tietojen ja taitojen
omaksumista edistävää tiedon levittämistä.
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Ympäristövalistus

Yhteisön tarpeesta lähtevää, ihmisjoukoille suunnattua ja yksisuuntaista
ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvien mielipiteiden ja
toimintatapojen muuttamiseen tähtäävää tiedon levittämistä.
Lähteet ja lisätietoja: 59, 199

Luontokasvatus

Elämyksellistä ja kokemuksellista, erityisesti ympäristöherkkyyttä ja
yksilön luontosuhdetta tukevaa sekä luonnontuntemusta edistävää
kasvatusta. Luontokasvatusta toteutetaan pääasiassa luonnossa
liikkuen.
Selite:

Luontokasvatus sisältää aina ympäristövastuullisuutta tukevia arvoja, joten kaikki
luontoon liittyvä tai ulkona tapahtuva opetus ei ole luontokasvatusta.
Lähteet ja lisätietoja: 42, 90, 102

Opastusviestintä

Ympäristökasvatuksellista toimintaa, joka pyrkii vaikuttamaan yksilöiden
tietoihin, asenteisiin ja toimintaan tarjoamalla virikkeitä aidon luonnon
kokemiseen. Opastusviestintä edistää luonnon ja kulttuuriperinnön
tuntemusta, suojelumyönteisyyttä ja toimintaa luonnon hyväksi sekä
tekee tunnetuksi luonnonsuojelualueiden luonnonarvoja.
Selite:

Opastusviestintä on Metsähallituksen toteuttamaa ympäristökasvatustoimintaa.

Tulevaisuuskasvatus

Kasvatuksellista toimintaa, jolla pyritään vahvistamaan yksilön
ajatteluun, taitoihin ja tekoihin liittyviä valmiuksia, jotka parantavat
mahdollisuuksia selviytyä tulevaisuudessa ja kehittää parempaa yhteistä
yhteiskuntaa.
Selite:

Tulevaisuuskasvatuksella
pyritään vahvistamaan
yksilön kykyä visioida
haluttua tulevaisuutta
irrallaan nykyisyydestä,
tarkastella nykytilaa ja
pohtia kehityspolkuja visioon
pääsemiseksi.
Lähteet ja lisätietoja: 40, 141

Kestävän kulutuksen
kasvatus

Ympäristökasvatusta,
jonka tavoitteena on lisätä
ihmisten tietoisuutta
oman kulutuksensa ympäristö-vaikutuksista sekä
vaihtoehtoisista kulutus mahdollisuuksista.

Luonto-opastus

Luonnontuntemusta, luontokokemuksia ja havaintoherkkyyttä painottavaa
toimintaa, jossa oppaan tai opastusmateriaalin avulla havainnoidaan ja
tulkitaan ympäristöä, sen ilmiöitä ja vuorovaikutussuhteita.
Lähteet ja lisätietoja: 42, 85, 90, 177,
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Selite:

Kestävän kulutuksen kasvatuksella pyritään luonnonvarojen kestävään käyttöön
sekä ylikansallisen ja yli sukupolvisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseen
rajallisten resurssien maailmassa.
Lähteet ja lisätietoja: 35, 156
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Y l e i s ta s o n

käsitteitä

Ympäristö

Yksilöä ympäröivän fyysisen ja sosiaalisen todellisuuden muodostama
kokonaisuus, joka sisältää sekä ympäristön ekologisen että inhimillisen
ulottuvuuden. Yksilö on ympäristön aktiivinen toimija ja jatkuvassa
vuorovaikutuksessa sen eri ulottuvuuksien kanssa.
Selite:

Kestävä kehitys

”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä
tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.”
(Yhteinen tulevaisuutemme 1988, 26.)
”Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti
tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka
päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen
mahdollisuudet. Laajasti määriteltynä kestävä kehitys sisältää kolme
toiminnallista ulottuvuutta: ympäristötaloudellisen eli ekologisen,
yhteiskunnallisen ja kulttuurisen ulottuvuuden.”
(Kestävä kehitys 1995, 6.)
”Avarasti käsitettynä kestävän kehityksen tavoitteet tähtäävät
siihen, että ihmiset oppivat elämään sopusoinnussa luonnon ja toistensa
kanssa. Kestävää kehitystä koskevassa keskustelussa sen kolmeksi
peruselementiksi ovat muotoutumassa ekologinen, taloudellinen sekä
sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys -- Kestävän kehityksen perusehtona
on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden
säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan
sopeuttaminen pitkällä aikavälillä luonnon kestokykyyn.”
(Hallituksen kestävän kehityksen ohjelma 1998, 8.)
”Kestävä kehitys on paikallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti
tapahtuvaa ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti eheyttävää
muutosta, jonka tavoitteena on nykyisten ja tulevien sukupolvien
todellisten tarpeiden optimaalinen tyydyttäminen ja siinä mielessä hyvä
elämä.”
(Åhlberg 2005, 160.)
”Kestävän kehityksen tavoitteena on, että pystyisimme yhdessä
huolehtimaan ihmiskunnan fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta,
kulttuurisesta ja taloudellisesta hyvinvoinnista vähentämättä luonnon
monimuotoisuutta ja ylittämättä luonnonjärjestelmien kantokykyä.
Kestävällä kehityksellä ymmärretään ajattelua, jossa päätöksiä ja
valintoja tehtäessä otetaan samanaikaisesti huomioon niiden ekologiset,
taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset seurausvaikutukset.”
(Laininen, Manninen & Tenhunen 2006, 3.)
Lähteet ja lisätietoja: 41, 54, 72, 142, 149,
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Ympäristö voidaan määritellä lukemattomilla tavoilla, mutta ympäristökasvatuksen
näkökulmasta on käyttökelpoisinta määritellä ympäristö laajasti. Fyysiseen
todellisuuteen kuuluvat sekä luonnon- että rakennetut ympäristöt, kun taas
sosiaalinen todellisuus muodostuu ihmisistä, yhteisöistä ja instituutioista.
Ympäristön ekologisella ulottuvuudella tarkoitetaan luonnonlakien alaisia
tekijöitä ja ilmiöitä. Ympäristön ekologista ulottuvuutta voidaan myös kutsua
luonnoksi. Inhimillisellä ympäristöllä tarkoitetaan
ympäristön psyykkistä, kulttuurista ja
yhteiskunnallista ulottuvuutta.
Lähteet ja lisätietoja: 8, 9, 38, 138, 140

Ympäristöpolitiikka

Yhteiskuntapolitiikan
osa,
johon
kuuluvat
erilaisten
ympäristöä
koskevien yhteiskunnallisten tavoitteiden
muotoilu sekä tavoitteiden saavuttamiseksi
valitut keinot. Ympäristöpolitiikka on ihmisen
ja ympäristön suhteiden järjestämistä sekä
yksi ympäristönsuojelun toteutustavoista.
Selite:

Myös yksittäinen yhteisö tai yksilö voi laatia oman ympäristöpolitiikkansa, joka on
julkilausuma ympäristönäkökohtiin liittyvistä arvoista, periaatteista, päämääristä,
tavoitteista ja toimintatavoista.
Lähteet ja lisätietoja: 39, 59, 196

Koulutuspolitiikka

Yhteiskuntapolitiikan osa, jossa määritellään koulutukseen liittyvät
kehykset ja laajat yleistavoitteet. Koulutuspolitiikassa on kyse
edistettävien arvojen valinnasta ja vallan käytöstä mutta myös
toimintalinjojen vetämisestä ja keinoista käytännön kasvatus- ja
koulutusongelmien ratkaisemiseksi. Koulutuspolitiikka on myös
oppimisen edistämispolitiikkaa.
Lähteet ja lisätietoja: 78, 171, 172
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Tiedollinen ohjaus, informaatio-ohjaus

Poliittinen ohjauskeino, joka pyrkii edistämään haluttuja tavoitteita sekä
vaikuttamaan kohderyhmän asenteisiin ja toimintaan. Informaatioohjaus välittää tietoa kasvatuksen ja viestinnän keinoja käyttäen.
Lähteet ja lisätietoja: 39, 51, 59, 95, 194,

Viestintä

Prosessi tai tapahtuma, jossa annetaan merkityksiä, tulkitaan asioiden
tilaa ja saatetaan tulkinnat muiden tietoisuuteen sanomia välittävien
verkostojen kautta. Viestintä on tiedonvaihtoa ja vuorovaikutusta ja
se on riippuvaista sekä teknisistä prosesseista että ihmisten välisistä
suhteista.
Lähteet ja lisätietoja: 52, 61, 148

Oppiminen

Jatkuva ja aktiivinen prosessi, johon liittyy tietojen, taitojen ja
ymmärtämisen lisääntymistä, arvojen ja harkintakyvyn syvenemistä sekä
tietojen ja taitojen soveltamista jokapäiväisessä elämässä. Oppiminen
voi olla yksilöllistä tai yhteisöllistä ja itsenäistä tai vuorovaikutteista.
Oppiminen on tilannesidonnaista ja riippuu oppijan aiemmista tiedoista
ja taidoista.

Koulutus

Tavoitteellista ja vuorovaikutteista toimintaa, joka tarjoaa tietoja ja
taitoja tietystä aihealueesta ja valmentaa yksilöä suoriutumaan tietystä
tehtävästä tai roolista. Koulutus on yleensä osa yhteisön laajempaa
kehittämistoimintaa ja inhimillisten voimavarojen kehittämistä. Koulutus
voi olla yleissivistävää tai ala- ja ammattikohtaista.
Selite:

Käsitettä koulutus voidaan käyttää myös puhuttaessa koulutusjärjestelmästä,
joka sisältää esi- ja perusopetuksen sekä lukio-, ammatillisen, korkea-asteen ja
aikuiskoulutuksen.
Lähteet ja lisätietoja: 59, 78, 93, 184, 135, 138

Opetus

Järjestelmällinen kasvatuksen keino, jonka tarkoituksena on tukea
ja auttaa yksilön kasvua ja oppimista sekä siten kehittää tämän
toimintavalmiuksia yhteisössään.
Selite:

Ympäristökasvatuksen
näkökulmasta
opetuksella
pyritään
vaikuttamaan
ympäristömyönteisten arvojen muodostumiseen sekä tiedollisiin ja taidollisiin
valmiuksiin, jotka tukevat kestävää elämäntapaa ja mahdollistavat aktiivisen
toiminnan yksilönä ja yhteisön jäsenenä.

Lähteet ja lisätietoja: 13, 14, 26, 80, 93, 182, 103

Lähteet ja lisätietoja: 26, 59, 78, 80, 103, 125, 167, 180

Kasvatus

Opastus

Tavoitteellista ja vuorovaikutteista toimintaa, jossa pyritään muuttamaan
yksilön tietoja, taitoja, arvoja ja toimintatapoja haluttuun suuntaan sekä
tukemaan ja ohjaamaan yksilön kokonaispersoonallisuuden kasvua.

Yksilön tai ryhmän suullista tai kirjallista perehdyttämistä ja ohjaamista
tiettyyn aihepiiriin tietyssä paikassa.
Lähteet ja lisätietoja: 92, 117

Lähteet ja lisätietoja: 26, 167, 59, 77, 78, 79, 80, 105, 138,

Neuvonta

Tietojen ja taitojen välittämistä yksilöille tai yhteisöille keskustelemalla,
kirjallisesti tai konkreettisen ohjauksen avulla. Neuvonta on neuvojen
antamista niitä kysyvälle.

Valistus

Tietojen antamista, tietoisuuden lisäämistä ja ohjaamista, joka suunnataan
yleensä laajalle ihmisjoukolle.
Lähteet ja lisätietoja: 59, 92, 117

12

13

T avo i t t e i ta

Osallistuminen

Yksilön aktiivista mukana oloa yhteisön toiminnassa. Osallistuminen on
aina vapaaehtoista.
Lähteet ja lisätietoja: 65, 67, 100

Aktiivinen kansalaisuus

Tietoja, taitoja ja tahtoa ottaa kantaa yhteisiin asioihin ja toimia yhteisen
hyvän puolesta. Aktiiviselle kansalaisuudelle on ominaista kriittinen
ajattelu, vastuullisuus sekä osallistuminen eri tavoin yhteiskunnan eri
tasoilla.
Lähteet ja lisätietoja: 10, 67, 73, 74, 82, 118

Osallisuus

Yksilön kokemus omien kykyjen riittävyydestä, oman
merkityksellisyydestä ja vastuun saamisesta omassa yhteisössä.

roolin

Selite:

Osallisuuden kokeminen edistää sitoutumista
toimintaan yhteisten asioiden parantamiseksi.
Lähteet ja lisätietoja: 7, 58, 67

Kansalaisvaikuttaminen

Kansalaisten tai heidän yhteisöjensä aktiivista osallistumista ja
vaikuttamista yhteiskunnan toimintaan ja päätöksentekoon eri tasoilla
ja erilaisilla keinoilla. Kansalaisvaikuttamista edistävät yksilön riittävät
tiedot käytössä olevista vaikutusmahdollisuuksista ja -kanavista sekä
vaikuttamisen taidot ja halu vaikuttaa.
Selite:

Kansalaisvaikuttamisella on monia muotoja. Kansalaiset voivat toimia yksin tai
yhdessä ja vaikuttaa myös arkipäiväisillä teoillaan ja valinnoillaan.

Voimaantuminen

Prosessi, jossa yksilö kokee oman
roolinsa merkityksellisenä, ja jossa
hänen luottamuksensa omiin
kykyihinsä kasvaa.
Voimaantumisen kautta
yksilön halu toimia lisääntyy.
Lähteet ja lisätietoja: 36, 100

Lähteet ja lisätietoja: 15, 62, 66, 118

Valtautuminen
Elinikäinen oppiminen

Yksilön koko elämänkaaren jatkuva prosessi, jossa yksilö yksin tai yhdessä
yhteisöjensä kanssa hankkii, käsittelee sekä jäsentää uutta tietoa tuottaen
uutta osaamista, ymmärrystä ja ajattelutapoja. Elinikäinen oppiminen on
inhimillisten voimavarojen jatkuvaa kehittämistä yksilön omilla ehdoilla
ja omalla vastuulla.

Prosessi, jossa voimaantunut yksilö kokee
mahdollisuuksia toimia omassa yhteisössään.

saavansa

valtaa

ja

Selite:

Valtautuminen tuottaa kokemuksen vaikutusvallasta. Valtautuminen edellyttää
voimaantumista.
Lähteet ja lisätietoja: 36, 100

Lähteet ja lisätietoja: 93, 97, 157

Osallistaminen

Kestävä elämäntapa

Prosessi, jossa yksilöitä tai yhteisöjä tuetaan, kannustetaan tai kehotetaan
osallistumaan toimintaan tai päätöksentekoon. Tarve osallistua on
syntynyt muualla kuin osallistujan mielessä.

Kestävään elämäntapaan sitoutuneet yksilöt noudattavat erilaisissa
tehtävissään ja elämänkaarensa kaikissa vaiheissa kestäviä toimintatapoja
ottaen huomioon valintojensa ekologisia, taloudellisia, sosiaalisia ja
kulttuurisia vaikutuksia sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti.

Lähteet ja lisätietoja: 65, 100

Lähteet ja lisätietoja: 57, 59, 81
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Ympäristöherkkyys

Kykyä havainnoida ja aistia ympäristöä sekä siinä tapahtuvia muutoksia.
Ympäristöherkkyys on yksilön kokemusten ja havaintojen pohjalle
rakentuva tunnepitoinen suhde ympäristöön sekä empatiaa ympäristöä
kohtaan.
Lähteet ja lisätietoja: 43, 44, 137

Ympäristökasvattaja

Toteuttaa käytännön ympäristökasvatustyötä kestävän elämäntavan
edistämiseksi
sekä
ympäristö-tuntemuksen
ja
-myönteisyyden
lisäämiseksi opettaen, kouluttaen ja neuvoen eri-ikäisiä ihmisiä.
Lähteet ja lisätietoja: 12, 193

Luontokoulu

Tiettyä maantieteellistä aluetta palveleva, kestävää elämäntapaa alueellaan
edistävä ja tukeva ympäristökasvatuksen kehittämis- ja osaamiskeskus,
jonka tarkoituksena on luontokiinnostuksen ja ympäristöherkkyyden
herättäminen. Luontokoulu edistää kestävän elämäntavan edellyttämän
arvopohjan muodostumista ja ympäristövastuullista toimintaa, lisää
oppijoiden ja kasvatustyön ammattilaisten luonnontuntemusta sekä
tukee luonnossa tapahtuvaa koulu- ja opetustoimintaa.
Lähteet ja lisätietoja: 2, 86

Ympäristökoulu

Ympäristötietoisuus

Ympäristönäkökohtien tiedostamista ja niiden huomioimista toimintaa
koskevia päätöksiä ja valintoja tehtäessä.
Lähteet ja lisätietoja: 11, 64, 101, 147

Tiettyä maantieteellistä aluetta palveleva, kestävää elämäntapaa
alueellaan edistävä ja tukeva ympäristökasvatuksen kehittämis- ja
osaamiskeskus. Ympäristökoulun tarkoituksena on lisätä tietoisuutta
ihmisen toiminnan ympäristövaikutuksista ja jokaisen yksilön
mahdollisuuksista
vaikuttaa
ympäristöönsä
ja
tulevaisuuteen.
Ympäristökoulu edistää kestävän elämäntavan edellyttämän arvopohjan
muodostumista ja ympäristövastuullista toimintaa, lisää kasvatusalan
toimijoiden ympäristökasvatusosaamista sekä tukee päivähoidon ja
oppilaitosten ympäristökasvatukseen liittyvää toimintaa.
Lähteet ja lisätietoja: 2, 86

Ympäristövastuullisuus

Yksilön tai yhteisön pyrkimys toimia ympäristön kannalta parhaalla
mahdollisella tavalla oman pätevyyden ja toimintaympäristön tarjoamien
mahdollisuuksien mukaan.
Lähteet ja lisätietoja: 11, 15, 43, 66, 67, 100
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Ympäristöpainotteinen oppilaitos

Hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuvaa opetusta antava
oppilaitos, jolla on valtakunnallinen erityistehtävä ympäristöpainotteisessa
opetuksessa.
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Luontokoulun opettaja, luontokouluopettaja

Luontokoulussa
työskentelevä
ympäristökasvattaja,
joka
tekee
pedagogista työtä lasten ja nuorten sekä kasvattajien kanssa ja edistää
sekä kehittää ympäristökasvatusta toiminta-alueellaan.

Ympäristökoulun opettaja, ympäristökouluopettaja

Ympäristökoulussa työskentelevä ympäristökasvattaja, joka tekee
pedagogista työtä lasten ja nuorten sekä kasvattajien kanssa ja edistää
sekä kehittää ympäristökasvatusta toiminta-alueellaan.

Ympäristöjärjestelmä

Yhteisön ympäristöjohtamisen käytännön työkalu. Ympäristöjärjestelmä
tukee järjestelmällistä ja kokonaisvaltaista yhteisön toiminnan
ympäristövaikutusten hallintaa sekä ympäristöasioiden jatkuvaa
parantamista. Ympäristöjärjestelmä noudattaa yleensä jonkin ulkoisen
järjestelmämallin kriteerejä.
Selite:

Ympäristöjärjestelmän kehittämisessä ja ohjauksessa käytetään yleensä ulkoisia
malleja, joista tunnetuimpia ovat kansainväliset ISO14000-sarja sekä EMAS.
Yhteisö voi hakea ympäristöjärjestelmälleen ympäristösertifikaattia.

Ympäristöjärjestelmä sisältää mm. toiminnan ympäristönäkökohtien
ja kehittämistarpeiden tunnistamisen, tavoitteiden ja toimenpiteiden
suunnittelun, toiminnan ohjauksen sekä seurannan, arvioinnin ja
toiminnan kehittämisen. Ympäristöjärjestelmän osana laaditaan usein
ympäristöohjelma.
Lähteet ja lisätietoja: 96, 147, 179, 183, 191

Kestävän kehityksen ohjelma, ympäristöohjelma

Yleiskuvaus yhteisön toiminnan kestävyyden nykytilasta sekä
kestävään kehitykseen liittyvistä päämääristä. Ohjelma voi perustua
ulkoisiin kriteereihin tai toimija voi luoda sen itse. Ohjelmaan
sisältyy yksityiskohtainen kestävän kehityksen toimintaohjelma /
ympäristötoimintaohjelma tai kestävän kehityksen toimintasuunnitelma
/ ympäristötoimintasuunnitelma.
Selite:

Kestävän kehityksen ohjelma / ympäristöohjelma on yhteisön itse laatima kuvaus
tahtotilasta ja siihen liittyvistä päämääristä kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien
edistämiseksi. Ohjelmalla on yhteys yhteisön toiminta- ja taloussuunnitelmaan
sekä laadunhallintaan.
Lähteet ja lisätietoja: 57, 72, 75, 81, 89, 147
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Kestävän kehityksen toimintaohjelma,
ympäristötoimintaohjelma

Kuvaus
yhteisön
toiminnan
kestävään
kehitykseen
liittyvistä
ongelmakohdista, asetettavista tavoitteista, tavoitteiden toteuttamisesta
sekä käytettävistä keinoista. Toimintaohjelma sisältää yksityiskohtaisen
toimintasuunnitelman.
Selite:

Toimintaohjelma päivitetään vuosittain ja sitä ohjaavat ohjelmatasolla asetetut
tavoitteet. Toimintaohjelma ei välttämättä ole erillinen dokumentti, vaan sen
sisällöt voidaan myös kirjoittaa suoraan yhteisön kestävän kehityksen ohjelmaan
/ ympäristöohjelmaan.
Lähteet ja lisätietoja: 57, 72, 81, 89

Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma,
ympäristötoimintasuunnitelma

Konkreettinen kuvaus yhteisön suunnitelluista toimista kestävän
kehityksen edistämiseksi. Toimintasuunnitelma on vuosikohtainen ja
sisältää yksityiskohtaiset tiedot toimenpiteistä, mittareista, aikatauluista,
vastuuhenkilöistä, resursseista sekä seurannasta.
Selite:

Toimintasuunnitelma on tarkoitettu yhteisön sisäiseen käyttöön ja se tukee
kestävän kehityksen toimintaohjelmaa / ympäristötoimintaohjelmaa toteuttavia
henkilöitä työssään. Toimintasuunnitelma ei välttämättä ole erillinen dokumentti,
vaan sen sisällöt voidaan myös kirjoittaa suoraan yhteisön kestävän kehityksen
toimintasuunnitelmaan / ympäristötoimintasuunnitelmaan.
Lähteet ja lisätietoja: 57, 72, 81, 89

Ympäristösertifiointi

Menettely, jossa ympäristösertifikaatin myöntävä riippumaton toimielin
todentaa ja antaa tunnustuksen siitä, että yhteisön ympäristöjärjestelmän
tai ympäristöohjelman mukainen toiminta vastaa ulkoisesti asetettuja
kriteerejä. Toiminnan on läpäistävä sertifikaatin myöntäjän hyväksymän
ulkoisen arvioijan tekemä auditointi tai muu todentamismenettely.

Ympäristösertifikaatti

Riippumattoman toimielimen myöntämä tunnustus siitä, että yhteisön
ympäristöjärjestelmän tai ympäristöohjelman mukainen toiminta vastaa
ulkoisesti asetettuja kriteerejä.
Lähteet ja lisätietoja: 57, 76, 81, 96, 183

Oppilaitosten ympäristösertifiointi (OKKA-sertifionti)

Sertifiointijärjestelmä, joka tukee peruskoulujen, lukioiden sekä
ammatillisten ja muiden oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelmien
rakentamista ja tarjoaa oppilaitokselle mahdollisuuden ulkoiseen arviointiin
sekä kestävän kehityksen työn sertifiointiin. Sertifiointijärjestelmään
kuuluvat Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit, joissa toimintaa
tarkastellaan johtamisen, opetuksen ja ylläpitotoimintojen näkökulmasta,
sekä
laaja
tukimateriaali,
valtakunnallinen
auditoijaverkosto,
neuvontapalvelu ja opettajien täydennyskoulutus.
Selite:

Järjestelmää ylläpitää
Opetus-,
kasvatus- ja
koulutusalojen
säätiö
-OKKA-säätiö.
Lähteet ja lisätietoja:
96, 181

Vihreä lippu

Vihreä lippu on päiväkotien,
koulujen ja oppilaitosten
kestävän kehityksen ohjelma.
Ohjelmassa yhdistyvät
ympäristökuormituksen vähentäminen, kestävän kehityksen kasvatus
sekä lasten ja nuorten osallisuus. Lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita
projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa.
Ohjelman kriteerit täyttävä osallistuja saa ohjelman tunnuksena toimivan
vihreän lipun käyttöoikeuden.

Selite:

Yhteisön näkökulmasta ympäristösertifiointi on menettely, jossa yhteisö hakee
tunnustusta ympäristönäkökohtien huomioimisesta toiminnassaan tiettyjen
ulkoisten kriteerien mukaisesti.

Selite:

Lähteet ja lisätietoja: 57, 76, 81, 96, 183,

Lähteet ja lisätietoja: 49, 156, 186
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Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools -ohjelmaa. Suomessa Vihreä lippu
-ohjelmaa ylläpitää Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry.
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Lähteet

Työryhmät

Asiantuntijoiden ringissä oli 68 alan toimijaa ja asiantuntijaa. Hankkeen
alussa asiantuntijoiden rinkiin kutsuttiin osallistujiksi kaikkia asiasta
kiinnostuneita kentän toimijoita laajan tiedotuksen avulla. Ringille
järjestettiin kolme internet-kyselyä. Alla olevassa taulukossa 2 on lueteltu
asiantuntijarinkiin osallistuneiden henkilöiden taustat ja lukumäärät.
KATEGORIA

Opetushallinto

Ympäristöhallinto

ESIMERKKI

LUKUMÄÄRÄ

opettajat, päiväkodin henkilökunta,		
31
luonto –ja ympäristökoulujen henkilökunta,
OPH, OPM, yliopistojen henkilökunta
ja tutkijat, ammattikoulujen ja
ammattikorkeakoulujen henkilökunta
lääninhallituksen sivistysosasto,
nuorisokeskukset
YM, alueelliset ympäristökeskukset,
metsähallitus				

6

Yritysmaailma								

11

Kansalaisjärjestöt ym.

11

ympäristöjärjestöt, ympäristökasvatuksen
Kansalaisjärjestöt ym. alueelliset
yhteistyöverkostot, yhdistykset

Yksittäiset henkilöt

9

Taulukko 2. Yhteenvetotaulukko asiantuntijaringin toimijoista.

Hankkeen ohjausryhmä koostui pitkään alalla olleista asiantuntijoista.
Ohjausryhmän toimintaan aktiivisesti osallistuivat: Tuovi Kurttio
(Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy), Anna-Liisa Kiiskinen (KeskiSuomen ympäristökeskus), Sanna Koskinen (Helsingin yliopisto) MarjaLeena Loukola (OPH), Riitta Nykänen (Metsähallitus), Kaisa Pajanen
(Helsingin kaupunki), Maija Venäläinen (Hyvinkään maaseutuopisto).
Sähköisesti luonnosehdotuksen eri vaiheita kommentoineet ohjausryhmän
jäsenet olivat: Eeva-Maija Bergholm (Suomen Ympäristökasvatuksen
Seura ry), Heljä Järnefelt (OPH), Erkka Laininen (OKKA-säätiö), Riitta
Pulkkinen (Espoon kaupunki), Päivi Sieppi (Hämeenlinnan koulutoimi),
Risto Willamo (Helsingin yliopisto).
Asiantuntijahaastatteluja tai kommentteja antoivat seuraavat henkilöt:
Sanna Koskinen (Helsingin yliopisto), Erkka Laininen (OKKA –säätiö),
Aino Lotvonen (Vihreä Lippu), Elina Pilke (metsähallitus), Niina Mykrä
(luonto- ja ympäristökouluyhdistys).

22

Tässä
lähdeluettelossa
on
listattuna
luonnosehdotuksen
muodostamisessa käytetyt kirjalliset sekä internet-lähteet. Näiden lisäksi
määritelmäehdotusten sisältöön ovat vaikuttaneet hankkeen aikana
toteutetut asiantuntijahaastattelut ja -kyselyt, keskustelutilaisuus sekä
työryhmätyöskentely. Lähdeluettelo sisältää myös dokumentteja, jotka
ovat ohjanneet luonnosehdotuksen laatimista vaikuttamatta suoraan
yksittäisten määritelmien sisältöön.
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