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ESIPUHE

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. 



4



5

SISÄLLYS

1 Johdanto                  6

2 Keskeiset käsitteet ja niiden luonnosehdotukset                   8
2.1 Luonnosehdotuksen laatimisen periaatteet             8 
2.2 Luonnosehdotukset keskeisille käsitteille ja niiden taustat           9
2.2.1 Ympäristökasvatus ja kestävän kehityksen 
        kasvatus sekä niiden toimintamuotoja            11
2.2.2 Yleistason käsitteitä               15
2.2.3 Tavoitteita                20
2.2.4 Toimijoita                24
2.2.5 Työkaluja                25
2.3 Yleisestä Internet –kyselystä saadut kommentit ehdotukseen        28         

3 Hankkeen vaiheet              29
3.1 Hankkeen valmistelu ja toimijat             29
3.2 Aineistot                 32
3.2.1 Kirjallinen aineisto                32
3.2.2 Kyselyt                32 
3.2.3 Asiantuntijahaastattelut ja kommentoinnit           35
3.2.4 Seminaarit ja keskustelutilaisuudet            35
3.3 Keskeisten käsitteiden valinta             36 
ja luonnosehdotuksen laatimisen vaiheet            36

4 Hankkeen aikana esitettyjä näkökulmia          37
4.1 Kestävän kehityksen ulottuvuuksien välinen tasapaino          38
4.2 Ikä- ja kohderyhmät               39
4.3 Kulttuurin ja tiedollisen ohjauksen suhde            39
4.4 Yhteen hiileen puhaltamista              40
4.5 Yhteenveto esitetyistä näkökulmista            41

5 Miten tästä eteenpäin?             42
Lähteet                 43

Liitteet:             

Liite 1. Kaikki hankkeen aikana esiin tulleet käsitteet                                   50
Liite 2. Yleisestä kyselystä luonnosehdotuksille tulleet  kommentit               56
Liite 3. Asiantuntijaringin kyselyssä nro 2 esiin tulleet  keskeisimmät           80              
ympäristökasvatusta / kestävän kehityksen 
           kasvatusta ohjaavat asiakirjat, julkaisut ja/tai muut dokumentit          
Liite 4. Kysymykset asiantuntijaringille                                                      85
           suunnatuista kyselyistä nro 1, 2 ja 3                                          
Liite 5. Yleisen, kaikille avoimen internetkyselyn kysymykset                       89
Liite 6. Asiantuntijaringille suunnatussa kyselyssä nro 2                              91
           keskeisiksi valitut käsitteet ja valintojen lukumäärät                     



6

1 Johdanto
Ympäristökasvatuksesta on puhuttu eri yhteyksissä jo 1950-luvulta lähtien (Palmer 1998, 
6). Laajaan tietoisuuteen ympäristökasvatus nousi vuonna 1977 UNESCO:n (the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) järjestämässä kansainvälisessä 
konferenssissa Tbilisissä. Tbilisin ympäristökasvatuskonferenssissa kokoontuivat 
yhteisen pöydän ääreen edustajat 66 maasta, YK:n (Yhdistyneiden Kansakuntien) 
muista toimielimistä sekä useista kansalaisjärjestöistä (The Tbilisi Declaration, 1978). 
Konferenssin lopputuotoksena ympäristökasvatukselle muodostettiin ensimmäistä 
kertaa yhteiset tavoitteet, jotka ovat levinneet maailmanlaajuisiksi.

Tbilisin konferenssista on kulunut nyt yli 30 vuotta. Ympäristökasvatukseen liittyvä toiminta 
on muuttunut ja laajentunut koskemaan yhä useampia toimijoita ja yhteiskunnallisia 
kysymyksiä. Ympäristökasvatuksen tarve on suuri ja tunnustettu. Puhutaan yksilöiden 
ja yhteisöjen ympäristötietoisuuden lisäämisestä sekä toimintatapojen muutoksesta. 
Ympäristötietoisuuden lisääminen ja toimintatapojen muutos ovat yhteiskunnalle suuria 
haasteita. Muutoksen tulee edetä yhtäaikaisesti usealla rintamalla. Muutosta edistäviä 
toimijoita tarvitaan paljon ja yhteiskunnan eri puolilta.

Muutosta kestävämpään kehitykseen pyritään ohjaamaan ja siihen kannustamaan 
useilla kansainvälisillä sopimuksilla ja strategioilla. Merkittävintä ohjaus on ollut YK:
n erilaisten sopimusten kautta. YK:n ja sen alaisten järjestöjen lisäksi Suomen 
näkökulmasta merkittäviä ohjaavia toimijoita ovat myös Euroopan unioni ja Pohjoismainen 
ministerineuvosto. Ohjaava vaikutus välittyy vähitellen kansallisiin strategioihin ja 
päätöksentekoon. Näin kansainvälisissä yhteyksissä käytettävät käsitteet vaikuttavat 
kielenkäyttöön myös Suomessa, erityisesti kun ohjaavia asiakirjoja sovelletaan 
kansalliselle tasolle sopiviksi. 

Ympäristökasvatuksen painoarvoa on korostanut erityisesti YK:n vuosille 2005-
2014 julistama kestävän kehityksen vuosikymmen (DESD). Kestävän kehityksen 
vuosikymmenelle on asetettu tavoitteet, jotka ohjaavat valtioita kansallisten kestävän 
kehityksen kasvatukseen liittyvien toimintatapojen ja -mallien sekä tarpeiden 
huomioimiseen.

Erilaisten yhteiskuntien ympäristökuormitus aiheuttaa yhteiskunnille erilaisia 
haasteita. Niillä on myös erilaiset lähtökohdat ja tarpeet ympäristötietoisuuden 
lisäämiselle sekä yksilöiden ja yhteisöjen toimintatapojen muutokselle. Suomessa on 
aloitettu luonnonsuojelusta ja siihen kasvattamisesta (esim. Venäläinen 1992, 13-
33). Ympäristötietoisuuden lisäämisen ja toimintatapojen muutoksen toimijoiden 
ja toiminnan kenttä ovat muuttuneet ja laajentuneet ajan kuluessa. YK:n Rio de 
Janeirossa vuonna 1992 pidetty maailmanlaajuinen ympäristöasioita käsitellyt kokous 
(Earth Summit) toi esille käsitteen kestävä kehitys. Kestävän kehityksen käsite ohjaa 
tarkastelemaan yhteiskuntien toimintaa entistä kokonaisvaltaisemmin. Kestävä kehitys 
korostaa ekologisen, taloudellisen ja kulttuuris-sosiaalisen näkökulman samanaikaista 
huomioonottamista.

YK:n ympäristökonferenssissa Tbilisissä vuonna 1977 hyväksytyt 
ympäristökasvatuksen tavoitteet ovat yhä ajankohtaiset. 

Tavoitteena on:
• 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)
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Tarkastelukulman laajentaminen on korostanut eri toimijoiden välisen yhteistyön 
tarpeellisuutta ja merkitystä kansainvälisellä ja kansallisella tasolla. Eri toimijoilla 
on erilaiset taustat, arvot ja tavoitteet, joista he lähestyvät ympäristötietoisuuden 
lisäämistä ja toimintatapojen muutosta. He käyttävät toiminnassaan erilaisia käsitteitä 
ja konkreettisia toteutustapoja. Päämäärä on kuitenkin yhteinen.

Toimijoiden monipuolisuus on rikkaus, mutta se luo myös haasteita. Eri toimijat 
käyttävät eri tavoin kestävään kehitykseen liittyviä käsitteitä. Samasta asiasta voidaan 
puhua eri käsitteillä, toisaalta samalla käsitteellä voidaan tarkoittaa hyvinkin erilaisia 
asioita. Myös uusia käsitteitä luodaan jatkuvasti. Erilaisia käsitteitä käytettäessä 
väärinymmärrysten, sekaannusten ja virhetulkintojen vaara kasvaa.

Suomessa on nähty tarve käsitteiden määrittelylle jo pitkään. Virallisesti tarve 
tuotiin esille koulutusjaoston työskentelyn aikana ja Turussa pidetyillä ympäristökas
vatuspäivillä vuonna 2006. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy teki aiheesta 
hankehakemuksen ympäristöministeriölle (momentti 35.99.65) ja sai rahoituksen 
käsiteluonnosehdotuksen muodostamiseen.

Tavoitteena on määritellä käsitteet luonnoksen pohjalta käytävän keskustelun 
myötä niin, että tulevaisuudessa eri toimijat voisivat käydä vuoropuheluitaan ilman 
väärinymmärrysten vaaraa. On todennäköistä, että jatkossakin toimijat käyttävät 
käsitteitä eri tavoin. Tämän hankkeen tuottaman luonnosehdotuksen avulla heillä 
toivottavasti on kuitenkin parempi käsitys siitä, miten heidät saatetaan ymmärtää. 
Luonnosehdotus voi myös toimia pohjana julkiselle keskustelulle, selkeyttää alan 
kielenkäyttöä sekä toimia kiinnekohtana, jota alan toimijat voivat käyttää työssään.

Hankkeen toteutuksen aikana on erityisesti pyritty varmistamaan toimijoiden 
laajat osallistumis- ja lausumismahdollisuudet. Hankkeeseen osallistuminen on ollut 
vapaaehtoista. Tärkeänä hankkeessa on pidetty myös vastakkainasettelun välttämistä. 
Näin pyritään varmistamaan hankkeen päämäärien  toteutuminen ja käsitteistä Suomessa 
käytävän keskustelun käynnistyminen kunnolla hankkeen tuottaman luonnosehdotuksen 
julkituomisen jälkeen. Tarkoituksena on, että luonnosehdotuksen laatiminen toimisi 
lähtökohtana ja innoittajana jatkuvalle keskusteluprosessille ympäristökasvatukseen 
liittyvien käsitteiden sisällöistä ja käytöstä.

Raportin luvussa 2 esitellään valituille käsitteille muodostettu luonnosehdotus. 
Luvussa 3 kuvataan hankkeen eri vaiheet. Hankkeen aikana esitettyjä näkökulmia ja 

ajatuksia tarkastellaan luvussa 4.
Raportin loppuun, lukuun 5, on kerätty yhteen hankkeen aikana esille tulleita toiveita tai 

mahdollisia tapoja jatkaa käsitteistä käytävää keskustelua Suomessa.
Hankkeen aikana syntyi ja koottiin paljon erilaista materiaalia. Kaikki materiaalit 

on talletettu ja niitä voi halutessaan tiedustella Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:
stä.

Useat eri toimijat ja asiantuntijat ovat kommentoineet ja muokanneet 
luonnosehdotuksessa mukana olevien käsitteiden sisältöä. Raportin ovat koonneet 
hanketyöntekijät Tarja Heinonen ja Annukka Luomi. Hanna Lilja ja Tarja Heinonen 
suunnittelivat hankkeen toteutuksen.

Käsiteluonnosehdotuksen muodostaminen –hankkeen tavoitteena on ollut:
 • koota yhteen keskeisimmät ja yleisimmin käytetyt käsitteet

• tuottaa luonnosehdotus käsitteiden (sisällön) yhteiseksi määrittelyksi.
Luonnosehdotus on tehty suomalaisia toimijoita 

ja suomalaista yhteiskuntaa varten.
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2 Keskeiset käsitteet ja niiden 
luonnosehdotukset  

Hankkeen aikana havaittiin keskeisiksi yhteensä 50 käsitettä. Käsitteet ja niille 
muodostetut luonnosehdotukset esitellään kappaleessa 2.2. Samalla selitetään 
keskeisille käsitteille muodostettujen luonnosehdotusten taustoja ja lähteitä. 
Kaikki hankkeen aikana esitetyt käsitteet ovat listattuna liitteessä 1. Keskeisten 
käsitteiden valintaprosessia ja listan kokoamista kuvataan kappaleessa 3.3. 

2.1 Luonnosehdotuksen laatimisen periaatteet
Luonnosehdotuksesta on pyritty tekemään mahdollisimman käyttökelpoinen 

toimijoille. Määritelmäehdotusten muotoiluissa on painotettu suomalaista 
näkökulmaa. Käsitteet on pyritty laatimaan mahdollisimman lyhyesti, 
pelkistetysti, yleiskielisesti ja arvovapaasti.

Suurimmat haasteet ja ristiriidat liittyivät käsitepariin ympäristökasvatus 
ja kestävän kehityksen kasvatus sekä eri ikäkausina tai eri tavoilla tapahtuvan 
toiminnan nimityksiin. Sanat kasvatus, opetus, koulutus ja neuvonta herättivät 
paljon mielipiteitä ja keskustelua. Eri toimijoiden erilaiset käsitykset näiden 
käsitteiden sisällöistä heijastuvat luonnosehdotusten tekemiseen vahvasti.

Hankeprosessin aikana huomattiin, että käytettäessä käsitteitä ympäristö 
ja kestävä kehitys, tulisi niiden sisältö aina määritellä. Niiden määrittelemättä 
jättäminen aiheuttaa epäselvyyttä ja vaikeuttaa keskustelua. Luonnosehdotusten 
muodostamisen aikana ja niiden taustalla on käytetty erittäin laajoja määritelmiä 
kestävän kehityksen ja ympäristön käsitteistä. Käytetyt määritelmät ja niiden 
taustat löytyvät raportin kohdasta 2.2.2.

Prosessin aikana eri toimijat ehdottivat suurta määrää käsitteitä, jotka 
olisi voitu ottaa mukaan luonnosehdotuksen muodostamiseen. Koska hankkeen 
ajallinen kesto ja resurssit olivat rajalliset, jouduttiin ehdotuksesta karsimaan 
pois osa käsitteistä, jotka olisivat hyvinkin ansainneet oman tarkastelun (kts. 
valintaprosessin kulkua kohdasta 3.3). Tämän luonnosehdotuksen tavoitteena 
on käynnistää laajempi ja pidempi keskustelu, jonka aikana yhä useammalle 
käsitteelle löytyisi yhteisesti ymmärretty sisältö. Ehdotuksia siitä, miten prosessi 
voisi jatkua, on kerätty lukuun 5. 

Suomessa on laadittu sanasto rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvistä 
käsitteistä. Sanastossa on mukana paljon ympäristökasvatuksessakin käytettyjä 
käsitteitä ja se löytyy internetistä osoitteesta:

http://www.rakennusperinto.fi/muuta_sisaltoa/kasitteisto/fi_FI/Kasitteisto/
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2.2 Luonnosehdotukset keskeisille käsitteille
ja niiden taustat 

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:

Kuva 1. Keskeisten käsitteiden jaottelu kaavakuvana.
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Tässä raportissa keskeiset käsitteet on esitetty seuraavassa järjestyksessä:

Taulukko 1. Keskeisten käsitteiden esitysjärjestys.

YMPÄRISTÖKASVATUS, KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
KASVATUS JA NIIDEN TOIMINTAMUOTOJA

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
kestävä kehitys, ympäristö, ympäristöpolitiikka, koulutuspolitiikka, 

tiedollinen ohjaus, informaatio-ohjaus, viestintä, oppiminen, kasvatus, 
koulutus, opetus, opastus, neuvonta, valistus

TOIMIJOITA
ympäristökasvattaja, luontokoulu, ympäristökoulu, ympäristöpainotteinen oppilaitos, 

luontokouluopettaja, luontokoulun opettaja, ympäristökouluopettaja, 
ympäristökoulun opettaja

TYÖKALUJA
ympäristöjärjestelmä, kestävän kehityksen ohjelma, ympäristöohjelma, 

kestävän kehityksen toimintaohjelma, ympäristötoimintaohjelma, kestävän kehityksen 
toimintasuunnitelma, ympäristötoimintasuunnitelma, ympäristösertifiointi, 

ympäristösertifikaatti, Oppilaitosten ympäristösertifiointi (OKKA-sertifiointi), Vihreä lippu
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2.2.1 Ympäristökasvatus ja kestävän kehityksen kasvatus sekä 
niiden toimintamuotoja

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

Selite:
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 
laaja-alaisesti. 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 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 ekologista ulottuvuutta. Asiayhteydestä riippuen toinen 
käsitteistä voi olla käyttökelpoisempi, mutta kestävän kehityksen kasvatukseksi 
tai ympäristökasvatukseksi toiminnan tekee päämäärä: kestävän kehityksen 
edistäminen.

Cantell, H. & Koskinen, S. 2004. Ympäristökasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä. Teoksessa: 
Cantell, H. (toim.). Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-kustannus, Jyväskylä. Ss. 60-79.

Heikkinen, E. 2003. Luonto-opastus. Metsähallituksen osuus ympäristökasvatuksesta. 
Teoksessa: Lovén, L. Ympäristökasvatus. Environmental Education. Seminaari Kolin 
kansallispuistossa 18.-19.4.2002. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 887.

Kiiskinen, A.-L. 2001. Ympäristöhallinto vastuullisen elämäntavan edistäjänä. Jyväskylä
studies in education, psychology and social research 187.
Kohti kestäviä valintoja. Kansallisesti ja globaalisti kestävä Suomi. Kansallinen kestävän 

kehityksen strategia. 2006. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2006. Saatavissa 
sähköisenä: www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=53983&lan=fi

Lahti, L.K. 2000. Ympäristökasvatuksen sekä ympäristö- ja luonnontiedon merkityseroista. 
Teoksessa: Enkenberg, J., Väisänen P. & Savolainen, E. (toim.). Opettajatiedon kipinöitä. 
Kirjoituksia pedagogiikasta. Joensuun yliopisto. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Saatavissa 
sähköisenä: http://sokl.joensuu.fi/verkkojulkaisut/kipinat/LeenaKL.htm 

Palmer, J.A. 1998. Environmental education of the 21st century: Theory, practice, progress 
and promise. Routledge, Lontoo.

Parviainen, J. 2003. Luonnon oppisalit. Teoksessa: Lovén, L. Ympäristökasvatus. 
Environmental Education. Seminaari Kolin kansallispuistossa 18.-19.4.2002. 
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 887.
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Tani, S. 2008. Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen teoriataustaa. Teoksessa: 
Rohweder, L. & Virtanen, A. (toim.). Kohti kestävää kehitystä. Pedagoginen lähestymistapa. 
Opetusministeriön julkaisuja 2008:3. Saatavissa sähköisenä: http://www.minedu.fi/export/
sites/default/OPM/Julkaisut/2008/liitteet/opm03.pdf?lang=fi 

Tani, S., Cantell, H., Koskinen, S., Nordström, H. & Wolff, L-A. 2007. Kokonaisvaltaisuuden 
haaste – näkökulmia ympäristökasvatuksen kulttuuriseen ja sosiaaliseen ulottuvuuteen. 
Kasvatus 3/2007.

The Tbilisi Declaration. 1978. Connect. UNESO-UNEP Environmental Education Newsletter. 
Vol. III, No. 1. January 1978. Saatavissa sähköisenä: http://education.massey.ac.nz/massey/
depart/education/online/environmental-education/about-environmental-education/the-tbilisi-
declaration.cfm 

UNECE Strategy for Education for Sustainable Development. United Nations Economic and 
Social Council CEP/AC.13/2005/3/Rev.1. Saatavissa sähköisenä: http://www.unece.org/env/
documents/2005/cep/ac.13/cep.ac.13.2005.3.rev.1.e.pdf

Wolff, L.-A. 2004. Ympäristökasvatus ja kestävä kehitys: 1960-luvulta nykypäivään. 
Teoksessa: Cantell, H. (toim.) Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-kustannus, Jyväskylä. Ss.18-
29.

Ympäristökasvatus. Sähköinen dokumentti: http://www.hel.fi/ymk  à Ympäristökasvatus
Ympäristötietoisuus. Sähköinen dokumentti: http://www.hameenlinna.fi/yosasto/ymptiet.htm 
Åhlberg, M. 2000. Opettajat parempaa tulevaisuutta rakentamassa. Teoksessa: Enkenberg, 

J., Väisänen P. & Savolainen, E. (toim.). Opettajatiedon kipinöitä. Kirjoituksia pedagogiikasta. 
Joensuun yliopisto. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Saatavissa sähköisenä: http://sokl.
joensuu.fi/verkkojulkaisut/kipinat/MauriA.htm

Åhlberg, M. 2003. Tutkimus ympäristökasvatuksen, leirikoulutoiminnan ja kestävää 
kehitystä edistävän kasvatuksen laadun varmistajana ja kehittäjänä. Teoksessa: Lovén, L. 
Ympäristökasvatus. Environmental Education. Seminaari Kolin kansallispuistossa 18.-19.4 2002. 
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 887.

Åhlberg, M. 1998. Education for sustainability, Good Environment and Good Life. Teoksessa: 
Åhlberg, M. & Filho, W. (toim.). Environmental Education for Sustainability: Good Environment, 
Good Life.

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

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

Lähteet ja lisätietoja:
Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen 

toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006–2014. 2006. Kestävän kehityksen toimikunnan 
koulutusjaosto. Suomen kestävän kehityksen toimikunta, Helsinki. Saatavissa sähköisenä: www.
edu.fi/teemat/keke/keke_strategia.pdf

Tani, S. 2008. Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen teoriataustaa. Teoksessa: 
Rohweder, L. & Virtanen, A. (toim.). Kohti kestävää kehitystä. Pedagoginen lähestymistapa.
Opetusministeriön julkaisuja 2008:3. Saatavissa sähköisenä: http://www.minedu.fi/export/
sites/default/OPM/Julkaisut/2008/liitteet/opm03.pdf?lang=fi

Ympäristösanasto. 1998. Ympäristöalan keskeiset käsitteet ja termit. Tekniikan 
Sanastokeskus ry.
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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:
Halme, M. 2004. Ujo ympäristöviestintä. Hukattu kilpailuetu? Sähköinen dokumentti: http://

www.wwf.fi/wwf/www/uploads/pdf/MinnaHalmeGOsem04.pdf 
Ympäristöviestintä. Sähköinen dokumentti: http://lipas.uwasa.fi/termino/WasaTerm/

ymparistojohtaminen/ympristviestint.html

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

Ympäristövalistus
Yhteisön tarpeesta lähtevää, ihmisjoukoille suunnattua ja yksisuuntaista 
ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvien mielipiteiden ja toimintatapojen 
muuttamiseen tähtäävää tiedon levittämistä.

Lähteet ja lisätietoja:
Kiiskinen, A.-L. 2001. Ympäristöhallinto vastuullisen elämäntavan edistäjänä. Jyväskylä 

studies in education, psychology and social research 187.
Ympäristövalistus ja -tiedotus. Sähköinen dokumentti: http://www.rautalampi.fi/

ymptieto/12.htm

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:
Heikkinen, E. 2003. Luonto-opastus. Metsähallituksen osuus ympäristökasvatuksesta. 

Teoksessa: Lovén, L. Ympäristökasvatus. Environmental Education. Seminaari Kolin 
kansallispuistossa 18.-19.4.2002. Metsäntutkumuslaitoksen tiedonantoja 887.

Nordström, H. 2004. Ympäristökasvatuksen toimintamalleja. Teoksessa: Cantell, H. (toim.). 
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Ympäristökasvatuksen käsikirja. Ss.116-142.
Parviainen, J. 2003. Luonnon oppisalit. Teoksessa: Lovén, L. Ympäristökasvatus. 

Environmental Education. Seminaari Kolin kansallispuistossa 18.-19.4.2002. 
Metsäntutkumuslaitoksen tiedonantoja 887.

Luonto-opastus
Luonnontuntemusta, luontokokemuksia ja havaintoherkkyyttä painottavaa 
toimintaa, jossa oppaan tai opastusmateriaalin avulla havainnoidaan ja tulkitaan 
ympäristöä, sen ilmiöitä ja vuorovaikutussuhteita.

Lähteet ja lisätietoja:
Heikkinen, E. 2003. Luonto-opastus. Metsähallituksen osuus ympäristökasvatuksesta. 

Teoksessa: Lovén, L. Ympäristökasvatus. Environmental Education. Seminaari Kolin 
kansallispuistossa 18.-19.4.2002. Metsäntutkumuslaitoksen tiedonantoja 887.

Nordström, H. 2004. Ympäristökasvatuksen toimintamalleja. Teoksessa: Cantell, H. (toim.). 
Ympäristökasvatuksen käsikirja. Ss.116-142.

Luonto-opastuksen periaatteet. 2000. Metsähallitus
Luonto-opastus. Sähköinen dokumentti:  http://www.sll.fi/jasensivut/yhdistysnetti/

paikallistoiminta/luonto_opastus

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:
Halinen, I. & Järvinen, R. (toim.). 2007. Tulevaisuuskasvatus – passi tulevaisuuteen. 

Opetushallitus. Saatavissa sähköisenä: http://www.edu.fi/julkaisut/nettulevaisuuskasvatus2007.
pdf

Wolff, L.-A. 2004. Tulevaisuuteen tähtäävä kasvatus. Teoksessa: Cantell, H. (toim.). 
Ympäristökasvatuksen käsikirja. Ss. 209-214.

Kestävän kulutuksen kasvatus
Ympäristökasvatusta, jonka tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta oman 
kulutuksensa ympäristövaikutuksista sekä vaihtoehtoisista kulutusmahdollisuu
ksista.
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Selite:
Kestävän kulutuksen kasvatuksella  pyritään luonnonvarojen kestävään käyttöön 
sekä  ylikansallisen ja ylisukupolvisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseen 
rajallisten resurssien maailmassa.

Lähteet ja lisätietoja:
Consumer education. Sähköinen dokumentti: http://www.unesco.org/education/tlsf/TLSF/

theme_b/uncofrm_b.htm 
Gonzàles-Gaudiano, É. 1999. Environmental Education and Sustainable Consumption: The 

Case of Mexico. Canadian Journal of Environmental Education 4: 176-192.

2.2.2 Yleistason käsitteitä

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 :
Hallituksen kestävän kehityksen ohjelma. Valtioneuvoston periaatepäätös ekologisen 

kestävyyden edistämisestä. 1998. Ympäristöministeriö, Helsinki.
Kestävä kehitys. Lähivuosien toimenpiteitä Suomessa ja Suomen kansainvälisessä 

yhteistyössä. 1995. Suomen kestävän kehityksen toimikunta, Helsinki. 
Laininen, E., Manninen, L., Tenhunen, R. 2006. Näkökulmia kestävään kehitykseen 
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oppilaitoksissa. OKKA-säätiö. Saatavissa sähköisenä: www.koulujaymparisto.fi/nakokulmia_
kekeen.pdf 

Yhteinen tulevaisuutemme. 1988. Ympäristön ja kehityksen maailmankomission raportti. 
Ulkoasiainministeriö, Ympäristöministeriö. Saatavissa sähköisenä (englanniksi): http://www.
un.org/esa/sustdev/publications/publications.htm 

Åhlberg, M. 2005. Eheyttävän ympäristökasvatuksen teoriasta (1997-2004) kestävää 
kehitystä edistävän kasvatuksen teoriaan (2005-2014). Teoksessa: Kestävän kehityksen 
edistäminen oppilaitoksissa. Houtsonen, L. & Åhlberg, M. (toim.). Opetushallitus, Helsinki.

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:
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:
Aura, S., Horelli, L. & Korpela, K. 1997. Ympäristöpsykologian perusteet. WSOY, Helsinki.
Berninger, K., Tapio, P. & Willamo, R. 1996. Ympäristönsuojelun perusteet. Gaudeamus, 

Helsinki.
Haila, Y. & Jokinen, P. (toim.). 2001. Ympäristöpolitiikka. Mikä ympäristö, kenen politiikka. 

Vastapaino, Tampere.
Willamo, R. 2005. Kokonaisvaltainen lähestymistapa ympäristönsuojelutieteessä. Sisällön 

moniulotteisuus ympäristönsuojelijan haasteena. Helsingin Yliopisto. Environmental Fennica 23. 
Saatavissa sähköisenä: http://urn.fi/URN:ISBN:952-10-2527-1  

Wolff, L.-A. 2004. Ympäristökasvatus ja kestävä kehitys: 1960-luvulta nykypäivään. 
Teoksessa: Cantell, H. (toim.) Ympäristökasvatuksen käsikirja. Ss.18-29. PS-kustannus, 
Jyväskylä.

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:
Hakala, H. & Välimäki, J. 2003. Ympäristön tila ja suojelu Suomessa. Gaudeamus, Helsinki.
Kiiskinen, A.-L. 2001. Ympäristöhallinto vastuullisen elämäntavan edistäjänä. Jyväskylä 

studies in education, psychology and social research 187.
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Ympäristöpolitiikka. Sähköinen dokumentti:http://www.travelcon.fi/ymparistotietous.
php?osa=politiikka

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:
Koulutuspolitiikka. Sähköinen dokumentti: http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/

koulutuspolitiikka/?lang=fi
Koulutuspolitiikan linjauksia. Sähköinen dokumentti: http://www.oph.fi/page.asp?path=1,43

8,4171,4187 
Lehtisalo, L. & Raivola, R. 1999. Koulutus ja koulutuspolitiikka 2000-luvulle. WSOY, Helsinki.

Tiedollinen ohjaus, informaatio-ohjaus
Poliittinen ohjauskeino, joka pyrkii edistämään haluttuja tavoitteita sekä 
vaikuttamaan kohderyhmän asenteisiin ja toimintaan. Informaatio-ohjaus 
välittää tietoa kasvatuksen ja viestinnän keinoja käyttäen.

Lähteet ja lisätietoja:
Hakala, H. & Välimäki, J. 2003. Ympäristön tila ja suojelu Suomessa. Gaudeamus, Helsinki.
Jokinen, P. 2001. Ympäristöhallinto poliittisena toimijana. Teoksessa: Haila, Y. & Jokinen, P. 

(toim.). Ympäristöpolitiikka. Mikä ympäristö, kenen politiikka. Vastapaino, Tampere.
Kiiskinen, A.-L. 2001. Ympäristöhallinto vastuullisen elämäntavan edistäjänä. Jyväskylä 

studies in education, psychology and social research 187.
Onks tietoo? Valtion informaatio-ohjaus kuntien hyvinvointitehtävissä. 2006. 

Valtiovarainministeriö. Hallinnon kehittämisosasto. Tutkimukset ja selvitykset 3/2006. 
Saatavissa sähköisenä: http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/
20060308Hyvaein/100663.pdf 

Ympäristökasvatus- ja viestintätutkimuksen toimintastrategia 6.3.2002. Sähköinen 
dokumentti: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=255838&lan=fi&clan=fi#a0

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:
Juholin, E. 2001. Communicare! Viestintä strategiasta käytäntöön. Inforviestintä, Helsinki.
Kivikuru, U. & Kumelius, R. (toim.). 1998. Viestinnän jäljillä. Näkökulmia uuden ajan ilmiöön. 

WSOY, Helsinki.
Åberg, L. 2000. Viestinnän johtaminen. Inforviestintä, Helsinki.
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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.

Lähteet ja lisätietoja:
Cantell, H. 2001. Oppimis- ja opettamiskäsitykset maantieteen opetuksen ja aineenopettajak

oulutuksen kehittämisen lähtökohtana. Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 
228.

Cantell, H. & Koskinen, S. 2004. Ympäristökasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä. Teoksessa: 
Cantell, H. (toim.). Ympäristökasvatuksen käsikirja. Ss. 60-79.

Engeström, Y. 1982. Perustietoa opetuksesta. Valtiovarainministeriö, Helsinki.
Leino, A.-L- & Leino, J. 1997. Opettaminen ammattina. Kirjayhtymä, Helsinki.
Näkökulmia elinikäiseen oppimiseen. Opetusministeriö. Elinikäisen oppimisen komitean 

mietinnön (1997:14) liite.
Oppiminen/Osaaminen –  näkökulmana aikuisväestö ja taidemuseo. Sähköinen dokumentti: 

http://www.fng.fi/fng/rootnew/fi/kehys/teema04/materiaalit/oppiminen.pdf
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Saatavissa sähköisenä: http://www.

oph.fi/ops/perusopetus/pops_web.pdf

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

Lähteet ja lisätietoja:
Engeström, Y. 1982. Perustietoa opetuksesta. Valtiovarainministeriö, Helsinki.
Kasvatus ja kasvatustieteet. Sähköinen dokumentti: http://www.mm.helsinki.fi/users/

niskanen/kotu/tiedekasv.htm
Kiiskinen, A.-L. 2001. Ympäristöhallinto vastuullisen elämäntavan edistäjänä. Jyväskylä 

studies in education, psychology and social research 187.
Lehtinen, E. & Kuusinen, J. 2001. Kasvatuspsykologia. WSOY, Helsinki.
Lehtisalo, L. & Raivola, R. 1999. Koulutus ja koulutuspolitiikka 2000-luvulle. WSOY, Helsinki.
Leino, A.-L. & Leino, J. 1998. Kasvatustieteen perusteet. Uudistettu painos. Kirjayhtymä, 

Helsinki.
Leino, A.-L. & Leino, J. 1997. Opettaminen ammattina. Kirjayhtymä, Helsinki.
Pikkarainen, E. 2004. Merkityksen ongelma kasvatustieteessä. Lähtökohtia pedagogisen 

toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin. Väitöskirja. Kasvatustieteiden tiedekunta. 
Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

yksikkö. Oulun yliopisto. 236 s. Saatavissa sähköisenä: http://herkules.oulu.fi/
isbn9514273214/isbn9514273214.pdf

Willamo, R. 2005. Kokonaisvaltainen lähestymistapa ympäristönsuojelutieteessä. Sisällön 
moniulotteisuus ympäristönsuojelijan haasteena. Helsingin Yliopisto. Environmental Fennica 23. 
Saatavissa sähköisenä: http://urn.fi/URN:ISBN:952-10-2527-1

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, 

http://www.fng.fi/fng/rootnew/fi/kehys/teema04/materiaalit/oppiminen.pdf
http://www.oph.fi/ops/perusopetus/pops_web.pdf
http://www.oph.fi/ops/perusopetus/pops_web.pdf
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joka sisältää esi- ja perusopetuksen sekä lukio-, ammatillisen, korkea-asteen 
ja aikuiskoulutuksen.

Lähteet ja lisätietoja:
Kiiskinen, A.-L. 2001. Ympäristöhallinto vastuullisen elämäntavan edistäjänä. Jyväskylä 

studies in education, psychology and social research 187.
Lehtisalo, L. & Raivola, R. 1999. Koulutus ja koulutuspolitiikka 2000-luvulle. WSOY, Helsinki.
Näkökulmia elinikäiseen oppimiseen. Opetusministeriö. Elinikäisen oppimisen komitean 

mietinnön (1997:14) liite.
Suomen koulutusjärjestelmä. Sähköinen dokumentti: http://www.oph.fi/SubPage.

asp?path=1,438,4171 
Virtanen, A. & Rohweder, L. 2008. Kestävä kehitys opetussuunnitelmassa. Teoksessa: 

Rohweder, L. & Virtanen, A. (toim.). Kohti kestävää kehitystä. Pedagoginen lähestymistapa. 
Opetusministeriön julkaisuja 2008:3. Ss. 44-52. Saatavissa sähköisenä: http://www.minedu.
fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2008/liitteet/opm03.pdf?lang=fi

Willamo, R. 2005. Kokonaisvaltainen lähestymistapa ympäristönsuojelutieteessä. Sisällön 
moniulotteisuus ympäristönsuojelijan haasteena. Helsingin Yliopisto. Environmental Fennica 23. 
Saatavissa sähköisenä: http://urn.fi/URN:ISBN:952-10-2527-1

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:
Engeström, Y. 1982. Perustietoa opetuksesta. Valtiovarainministeriö, Helsinki.
Kasvatus ja kasvatustieteet. Sähköinen dokumentti: http://www.mm.helsinki.fi/users/

niskanen/kotu/tiedekasv.htm 
Kiiskinen, A.-L. 2001. Ympäristöhallinto vastuullisen elämäntavan edistäjänä. Jyväskylä 

studies in education, psychology and social research 187.
Lehtisalo, L. & Raivola, R. 1999. Koulutus ja koulutuspolitiikka 2000-luvulle. WSOY, Helsinki.
Leino, A.-L- & Leino, J. 1997. Opettaminen ammattina. Kirjayhtymä, Helsinki.
Opetustoimen ympäristökäsikirja. 2006. Jyväskylän kaupungin ympäristöhallintajärjestelmä. 

Jyväskylän kaupunki. Sähköinen dokumentti: http://www.ksymparistokasvatus.fi/uploads/files/
Jyvaskylan_opetustoimen_ymparistokasikirja.doc 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Saatavissa sähköisenä: http://www.
oph.fi/ops/perusopetus/pops_web.pdf

Törmä, S. 1996. Kasvun mahdollisuus. Acta universtitatis Tamperensis, ser. A vol. 496.

Opastus
Yksilön tai ryhmän suullista tai kirjallista perehdyttämistä ja ohjaamista tiettyyn 
aihepiiriin tietyssä paikassa.

Lähteet ja lisätietoja:
Nykysuomen sanakirja 3. S-Ö. 1979. Suomalaisen kirjallisuuden seura. WSOY, Helsinki.
Suomen kielen perussanakirja. Kolmas osa. S-Ö. 1994. Kotimaisten kielten 

tutkimuskeskuksen julkaisuja 55.



20

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:
Kiiskinen, A.-L. 2001. Ympäristöhallinto vastuullisen elämäntavan edistäjänä. Jyväskylä 

studies in education, psychology and social research 187.
Nykysuomen sanakirja 3. S-Ö. 1979. Suomalaisen kirjallisuuden seura. WSOY, Helsinki.
Suomen kielen perussanakirja. Kolmas osa. S-Ö. 1994. Kotimaisten kielten 

tutkimuskeskuksen julkaisuja 55. 

2.2.3 Tavoitteita

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:
Cantell, H. 2006. Aktiivinen kansalaisuus – nuoret ympäristövaikuttajina. Teoksessa: 

Ojanperä, T. (toim.). Näkökulmia aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingin yliopisto. Viikin 
normaalikoulun julkaisuja 2. Ss. 43–59.

Koskinen , S. & Horelli, L. 2006. Ympäristövastuullinen kansalaisuus kouluopetuksessa. 
Nuorisotutkimus 3/2006.

Laitinen, M. & Nurmi, K. E. 2003. Aktiiviseksi kansalaiseksi kasvaminen suomalaisten 
elämäkertojen valossa. Aikuiskasvatus 2:122-132.

Laitinen, M. & Nurmi, K. E. 2004. Mitä tarkoitetaan aktiivisella kansalaisuudella? Sähköinen 
dokumentti: http://www.kansalaisfoorumi.fi/sivu.php?artikkeli_id=284 

Loukola, M.-L. 2005. Osallistuva kansalaisuus ja kestävä kehitys. Teoksessa: Houtsonen, L. & 
Åhlberg, M. (toim.). Kestävän kehityksen edistäminen oppilaitoksissa. Opetushallitus, Helsinki.

Suutarinen, S. (toim.). 2006. Aktiiviseksi kansalaiseksi. Kansalaisvaikuttamisen haaste. 
Jyväskylä: PS-kustannus.

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 vaikut
usmahdollisuuksista 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.

Lähteet ja lisätietoja:
Cantell, H. & Larna, R. 2006. Ympäristövastuullisuus nuorten sanoissa ja teoissa. Helsingin 

kaupungin opetusviraston julkaisusarja A1:2006.
Koskinen, S. 2007. Lähiympäristöön vaikuttavaa ympäristökasvatusta. Teoksessa: 
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Gretschel, A. & Kiilakoski, T. (toim.). Lasten ja nuorten kunta. Nuorisotutkimusverkosto. 
Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 77.

Kohti aktiivista kansalaisuutta. Kansalaisyhteiskunta 2006 -toimikunnan raportti. 
2005. Oikeusministeriön julkaisuja 2005:14. Saatavissa sähköisenä: http://www.
om.fi/1146558416804 

Suutarinen, S. (toim.). 2006. Aktiiviseksi kansalaiseksi. Kansalaisvaikuttamisen haaste. 
Jyväskylä: PS-kustannus.

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.

Lähteet ja lisätietoja:
Elinikäinen oppiminen. Sähköinen dokumentti: http://www.fng.fi/fng/rootnew/fi/kehys/

teema04/materiaalit/elinikainen.pdf 
Näkökulmia elinikäiseen oppimiseen. 1997. Opetusministeriö. Elinikäisen oppimisen komitean 

mietinnön (1997:14) liite.
Oppimisen ilo. Kansallinen elinikäisen oppimisen strategia. 1997. Opetusministeriö. 

Komiteanmietintö 1997:14.

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

Lähteet ja lisätietoja:
Koskiaho, B. 2002. Onko osallisuus vahvaa demokratiaa? Maankäyttö- ja rakennuslain 

soveltamisesta. Teoksessa: Bäcklund, P & Häkli, J. & Schulman, H. (toim.): Osalliset ja osaajat, 
36-57. Gaudeamus, Helsinki.

Paloniemi, R. & Koskinen, S. 2005. Ympäristövastuullinen osallistuminen oppimisprosessina. 
Terra 117: 1.

Osallistuminen
Yksilön aktiivista mukana oloa yhteisön toiminnassa. Osallistuminen on aina 
vapaaehtoista.

Lähteet ja lisätietoja:
Koskiaho, B. 2002. Onko osallisuus vahvaa demokratiaa? Maankäyttö- ja rakennuslain 

soveltamisesta. Teoksessa: Bäcklund, P & Häkli, J. & Schulman, H. (toim.): Osalliset ja osaajat, 
36-57. Gaudeamus, Helsinki.

Koskinen , S. & Horelli, L. Ympäristövastuullinen kansalaisuus kouluopetuksessa. 
Nuorisotutkimus 3/2006.

Paloniemi, R. & Koskinen, S. 2005. Ympäristövastuullinen osallistuminen oppimisprosessina. 
Terra 117: 1.

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

Selite:
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Osallisuuden kokeminen edistää sitoutumista toimintaan yhteisten asioiden 
parantamiseksi.

Lähteet ja lisätietoja:
Anttiroiko, A. 2003. Kansalaisosallistuminen, osallisuus ja vaikuttaminen tietoyhteiskunnassa. 

Teoksessa: Bäcklund, P. (toim.). Tietoyhteiskunnan osallistuva kansalainen. Tapaus 
Nettimaunula. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki. Ss. 11-32.

Kiilakoski, T. 2007. Johdanto: Lapset ja nuoret kuntalaisina. Teoksessa: Gretschel, A. & 
Kiilakoski, T. (toim.): Lasten ja nuorten kunta. Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. 
Julkaisuja 77.

Koskinen , S. & Horelli, L. Ympäristövastuullinen kansalaisuus kouluopetuksessa. 
Nuorisotutkimus 3/2006.

Voimaantuminen
Prosessi, jossa yksilö kokee oman roolinsa merkityksellisenä, ja jossa hänen 
luottamuksensa omiin kykyihinsä kasvaa. Voimaantumisen kautta yksilön halu 
toimia lisääntyy.

Lähteet ja lisätietoja:
Gretschel, Anu. 2002. Kunta nuorten osallisuusympäristönä. Nuorten ryhmän ja kunnan 

vuorovaikutussuhteen tarkastelu kolmen liikuntarakentamisprojektin laadunarvioinnin keinoin.
Studies in sport, physical education and health 85.

Paloniemi, R. & Koskinen, S. 2005. Ympäristövastuullinen osallistuminen oppimisprosessina. 
Terra 117: 1.

Valtautuminen
Prosessi, jossa voimaantunut yksilö kokee saavansa valtaa ja mahdollisuuksia 
toimia omassa yhteisössään.

Selite:
Valtautuminen tuottaa kokemuksen vaikutusvallasta. Valtautuminen edellyttää 
voimaantumista.

Lähteet ja lisätietoja:
Gretschel, Anu. 2002. Kunta nuorten osallisuusympäristönä. Nuorten ryhmän ja kunnan 

vuorovaikutussuhteen tarkastelu kolmen liikuntarakentamisprojektin laadunarvioinnin keinoin. 
Studies in sport, physical education and health 85.

Paloniemi, R. & Koskinen, S. 2005. Ympäristövastuullinen osallistuminen oppimisprosessina. 
Terra 117: 1.

Kestävä elämäntapa
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:
Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen 

toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006–2014. 2006. Kestävän kehityksen toimikunnan 
koulutusjaosto. Suomen kestävän kehityksen toimikunta, Helsinki. Saatavissa sähköisenä: www.
edu.fi/teemat/keke/keke_strategia.pdf

Kiiskinen, A.-L. 2001. Ympäristöhallinto vastuullisen elämäntavan edistäjänä. Jyväskylä 
studies in education, psychology and social research 187.

Loukola, Marja-Leena. 2007. Kestävän elämäntavan oppiminen. Kestävä kehitys opetukseen, 
arkikäytäntöihin ja toimintakulttuuriin. Opetushallitus, Helsinki.  Saatavissa sähköisenä: http://
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www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=77292&lan=fi

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:
Hungerford, H. & Volk, T. 1990. Changing learner behaviour through environmental 

education. The Journal of Environmental Education 21(3).
Hyvän ympäristökasvatuksen avaintekijöitä. Sähköinen dokumentti: http://trinity.siteadmin.

fi/File.aspx?id=397011&ext=doc&routing=334685&webid=334687&name=3
Wahlström. R. 1997. Ympäristöherkkyys ympäristökasvatuksen näkökulmasta. Teoksessa: 

Wahlström, R. & Käpylä, M. (toim.). Vihreä ihminen. Ympäristökasvatuksen menetelmäopas 2. 
Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen oppimateriaaleja 25.

Ympäristötietoisuus
Ympäristönäkökohtien tiedostamista ja niiden huomioimista toimintaa koskevia 
päätöksiä ja valintoja tehtäessä.

Lähteet ja lisätietoja:
Cantell, H. 2006. From Environmental Awareness to Responsibility: Challenges and 

Possibilities. Teoksessa: Tani, S. (toim.). Sustainable Development through Education: 
Proceedings of the International Conference on Environmental Education. University of Helsinki, 
Department of Applied Sciences of Education. Research Report 268/2006. 

Konttinen, A. 1998. Ympäristö tietoisuudessa ja toiminnassa. Teoksessa: Koskinen, K. 
(toim.). Sosiologisia karttalehtiä. Ss. 277-290. Vastapaino, Tampere.

Partanen-Hertell, M., Harju-Autti, P., Kreft-Burman, K. & Pemberton, D. 1999. Raising 
environmental awareness in the Baltic Sea area. Suomen ympäristö 327.

Ympäristösanasto. 1998. Ympäristöalan keskeiset käsitteet ja termit. Tekniikan 
Sanastokeskus ry.

Ympäristövastuullisuus
Yksilön tai yhteisön pyrkimys toimia ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella 
tavalla oman pätevyyden ja toimintaympäristön tarjoamien mahdollisuuksien 
mukaan.

Lähteet ja lisätietoja:
Cantell, H. 2006. From Environmental Awareness to Responsibility: Challenges and 

Possibilities. Teoksessa: Tani, S. (toim.). Sustainable Development through Education: 
Proceedings of the International Conference on Environmental Education. University of Helsinki, 
Department of Applied Sciences of Education. Research Report 268/2006. 

Cantell, H. & Larna, R. 2006. Ympäristövastuullisuus nuorten sanoissa ja teoissa. Helsingin 
kaupungin opetusviraston julkaisusarja A1:2006.

Hungerford, H. & Volk, T. 1990. Changing learner behaviour through environmental 
education. The Journal of Environmental Education 21(3).

Koskinen, S. 2007. Lähiympäristöön vaikuttavaa ympäristökasvatusta. Teoksessa: 
Gretschel, A. & Kiilakoski, T. (toim.). Lasten ja nuorten kunta. Nuorisotutkimusverkosto, 
Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 77.

Koskinen , S. & Horelli, L. Ympäristövastuullinen kansalaisuus kouluopetuksessa. 
Nuorisotutkimus 3/2006.

Paloniemi, R. & Koskinen, S. 2005. Ympäristövastuullinen osallistuminen oppimisprosessina. 
Terra 117: 1.
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2.2.4 Toimijoita

Ympäristökasvattaja
Toteuttaa käytännön ympäristökasvatustyötä kestävän elämäntavan 
edistämiseksi sekä ympäristötuntemuksen ja -myönteisyyden lisäämiseksi 
opettaen, kouluttaen ja neuvoen eri-ikäisiä ihmisiä.

Lähteet ja lisätietoja:
Cantell, H (toim.). 2004. Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-kustannus, Jyväskylä.
Ympäristökasvattaja. http://www.ammattinetti.fi › Ammatit › Ympäristöala › Ympäristöala › 

Ympäristökasvattaja

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:
Aarnio-Linnavuori, E. (toim.). 2005. Luonto- ja ympäristökoulut Suomessa. Esite. 

Ympäristökasvatuksen yhteistyöhanke. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Saatavissa 
sähköisenä: http://www.ymparistokasvatus.fi/sykse/documents/luontokoulu1.pdf 

Luonto- ja ympäristökoulut palveluksessasi. Sähköinen dokumentti: http://www.
luontokoulut.fi/ 

Ympäristökoulu
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:
Aarnio-Linnavuori, E. (toim.). 2005. Luonto- ja ympäristökoulut Suomessa. Esite. 
Ympäristökasvatuksen yhteistyöhanke. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus.
Luonto- ja ympäristökoulut palveluksessasi. Sähköinen dokumentti: http://www.

luontokoulut.fi/

Ympäristöpainotteinen oppilaitos
Hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuvaa opetusta antava oppilaitos, jolla 
on valtakunnallinen erityistehtävä ympäristöpainotteisessa opetuksessa.

Luontokoulun opettaja, luontokouluopettaja
Luontokoulussa työskentelevä ympäristökasvattaja, joka tekee pedagogista 



25

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.

2.2.5 Työkaluja

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:
Mikä on ympäristöjärjestelmä? Sähköinen dokumentti: http://www.edu.fi/teemat/keke/ops/

selitys1.html
Opas oppilaitosten ympäristösertifiointiin. 2004. Hyvinkää-Riihimäen Aikuiskoulutuskeskus, 

Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-Säätiö.
SFS. Sähköinen dokumentti: http://www.sfs.fi/ 
Ympäristöjärjestelmät ja johtaminen. Sähköinen dokumentti: http://www.ymparisto.fi/

default.asp?contentid=265702&lan=FI 
Ympäristösanasto. 1998. Ympäristöalan keskeiset käsitteet ja termit. Tekniikan 

Sanastokeskus ry.

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:
Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen 
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toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006-2014. 2006. Kestävän kehityksen toimikunnan 
koulutusjaosto. Suomen kestävän kehityksen toimikunta, Helsinki. Saatavissa sähköisenä: www.
edu.fi/teemat/keke/keke_strategia.pdf

Laininen, E., Manninen, L., Tenhunen, R. 2006. Näkökulmia kestävään kehitykseen 
oppilaitoksissa. OKKA-säätiö. Saatavissa sähköisenä: www.koulujaymparisto.fi/nakokulmia_
kekeen.pdf 

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2007-2011. 2007. Pääministeri Matti Vanhasen 
II hallitus. Opetusministeriön julkaisuja 2007:41. Saatavissa sähköisenä: www.minedu.fi/
export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/opm41.pdf=lang=fi

Loukola, Marja-Leena. 2007. Kestävän elämäntavan oppiminen. Kestävä kehitys opetukseen, 
arkikäytäntöihin ja toimintakulttuuriin. Opetushallitus, Helsinki.  Saatavissa sähköisenä: http://
www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=77292&lan=fi 

Manninen, L. & Verkka, K. 2004. Suunnittelu ja arviointi ympäristökasvatuksessa. Teoksessa: 
Cantell, H. (toim.). Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-kustannus, Jyväskylä. Ss. 82-112.

Ympäristösanasto. 1998. Ympäristöalan keskeiset käsitteet ja termit. Tekniikan 
Sanastokeskus ry.

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:
Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen 

toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006-2014. 2006. Kestävän kehityksen toimikunnan 
koulutusjaosto. Suomen kestävän kehityksen toimikunta, Helsinki. Saatavissa sähköisenä: www.
edu.fi/teemat/keke/keke_strategia.pdf

Laininen, E., Manninen, L., Tenhunen, R. 2006. Näkökulmia kestävään kehitykseen 
oppilaitoksissa. OKKA-säätiö. Saatavissa sähköisenä: www.koulujaymparisto.fi/nakokulmia_
kekeen.pdf 

Loukola, Marja-Leena. 2007. Kestävän elämäntavan oppiminen. Kestävä kehitys opetukseen, 
arkikäytäntöihin ja toimintakulttuuriin. Opetushallitus, Helsinki.  Saatavissa sähköisenä: http://
www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=77292&lan=fi 

Manninen, L. & Verkka, K. 2004. Suunnittelu ja arviointi ympäristökasvatuksessa. Teoksessa: 
Cantell, H. (toim.). Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-kustannus, Jyväskylä. Ss. 82-112.

Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma, ympäristötoiminta-
suunnitelma
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.
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Lähteet ja lisätietoja:
Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen 

toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006-2014. 2006. Kestävän kehityksen toimikunnan 
koulutusjaosto. Suomen kestävän kehityksen toimikunta, Helsinki. Saatavissa sähköisenä: www.
edu.fi/teemat/keke/keke_strategia.pdf

Laininen, E., Manninen, L., Tenhunen, R. 2006. Näkökulmia kestävään kehitykseen 
oppilaitoksissa. OKKA-säätiö. Saatavissa sähköisenä: www.koulujaymparisto.fi/nakokulmia_
kekeen.pdf 

Loukola, Marja-Leena. 2007. Kestävän elämäntavan oppiminen. Kestävä kehitys opetukseen, 
arkikäytäntöihin ja toimintakulttuuriin. Opetushallitus, Helsinki.  Saatavissa sähköisenä: http://
www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=77292&lan=fi 

Manninen, L. & Verkka, K. 2004. Suunnittelu ja arviointi ympäristökasvatuksessa. Teoksessa: 
Cantell, H. (toim.). Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-kustannus, Jyväskylä. Ss. 82-112.

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.

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

Lähteet ja lisätietoja:
Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen 

toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006-2014. 2006. Kestävän kehityksen toimikunnan 
koulutusjaosto. Suomen kestävän kehityksen toimikunta, Helsinki. Saatavissa sähköisenä: www.
edu.fi/teemat/keke/keke_strategia.pdf

Laukkanen, T. 2005. Ympäristötietous. Saatavissa sähköisenä: http://koti.welho.com/
tlaukka1/YMPSANASTO.pdf 

Loukola, Marja-Leena. 2007. Kestävän elämäntavan oppiminen. Kestävä kehitys opetukseen, 
arkikäytäntöihin ja toimintakulttuuriin. Opetushallitus, Helsinki.  Saatavissa sähköisenä: http://
www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=77292&lan=fi 

Opas oppilaitosten ympäristösertifiointiin. 2004. Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskus, 
Opetusalan ammattijärjestä OAJ, Opetus-, kasvatus ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö. 
Saatavissa sähköisenä: www.koulujaymparisto.fi/strategiat.htm

SFS. Sähköinen dokumentti: http://www.sfs.fi/

Ympäristösertifikaatti
Riippumattoman toimielimen myöntämä tunnustus siitä, että yhteisön 
ympäristöjärjestelmän tai ympäristöohjelman mukainen toiminta vastaa 
ulkoisesti asetettuja kriteerejä.

Lähteet ja lisätietoja:
Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen 

toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006-2014. 2006. Kestävän kehityksen toimikunnan 
koulutusjaosto. Suomen kestävän kehityksen toimikunta, Helsinki. Saatavissa sähköisenä: www.
edu.fi/teemat/keke/keke_strategia.pdf

Laukkanen, T. 2005. Ympäristötietous. Saatavissa sähköisenä: http://koti.welho.com/
tlaukka1/YMPSANASTO.pdf 

Loukola, Marja-Leena. 2007. Kestävän elämäntavan oppiminen. Kestävä kehitys opetukseen, 
arkikäytäntöihin ja toimintakulttuuriin. Opetushallitus, Helsinki.  Saatavissa sähköisenä: http://
www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=77292&lan=fi 

Opas oppilaitosten ympäristösertifiointiin. 2004. Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskus, 
Opetusalan ammattijärjestä OAJ, Opetus-, kasvatus ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö. 
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Saatavissa sähköisenä: www.koulujaymparisto.fi/strategiat.htm
SFS. Sähköinen dokumentti: http://www.sfs.fi/

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:
Opas oppilaitosten ympäristösertifiointiin. 2004. Hyvinkää-Riihimäen Aikuiskoulutuskeskus, 

Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-Säätiö.
Oppilaitosten ympäristösertifiointi. Sähköinen dokumentti: http://www.koulujaymparisto.fi

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:
Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools -ohjelmaa. Suomessa Vihreää 
lippu -ohjelmaa ylläpitää Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry.

Lähteet ja lisätietoja:
Vihreä lippu. Sähköinen dokumentti:  http://www.vihrealippu.fi
Eco-Schools. Sähköinen dokumentti:  http://www.eco-schools.org/
Joensuu, M. 2004. Vihreä lippu liehumaan! – Päiväkotien ja koulujen ympäristöohjelma. 

Teoksessa: Cantell, H. (toim.). Ympäristökasvatuksen käsikirja. Ss.146-152.

2.3 Yleisestä Internet -kyselystä saadut kommentit 
luonnosehdotukseen
Kaikki halukkaat saivat kommentoida luonnosehdotusta internet-kyselyssä 
kuukauden ajan (huhtikuu 2008). Kyselystä viestittiin laajasti ja kaikki keskeisten 
käsitteiden luonnosehdotuksiin annetut kommentit löytyvät raportin liitteestä 
2.
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3 Hankkeen vaiheet
Luonnosehdotuksen valmistelun tavoitteena on ollut toimijoiden välisen 
keskustelun synnyttäminen ja mahdollistaminen myös jatkossa.

Tärkeänä on pidetty sitä, että luonnosehdotuksen tekeminen ei sulje 
ketään pois yhteisen työn ääreltä jatkossakaan. Lukuisia aihealueen parissa 
työskenteleviä toimijoita on kuultu jo hankehakemuksen valmistelussa. Heidän 
mielipiteitään ja näkemyksiään on huomioitu myös koko hankkeen toteuttamisen 
ajan.

Seuraavissa kappaleissa esitetään luonnosehdotuksen valmistelun koko 
prosessi lyhyesti (kappale 3.1). Erityistä huomiota kiinnitetään käytetyn aineiston 
keräämisen ja sen käsittelyn kuvaamiseen, jotta lukija saa mahdollisimman 
tarkan kuvan aineiston koostumisesta (kappaleet 3.2 -3.3). Kuvassa 2 on 
kuvattu hankkeen eri vaiheet.

Luonnosehdotuksen muodostamisen kokonaisuus

Aineistojen läpikäyminen

Keskeisten käsitteiden löytyminen

Luonnosehdotuksen muodostaminen

Luonnosehdotuksen kommentointi 
ja muokkaaminen

Yleinen internet -kysely 

Raportointi ja 
luonnosehdotuksen julkistaminen

Työryhmän  toiminta

Luonnosehdotuksen muodostamisen kokonaisuus

Aineistojen läpikäyminen

Keskeisten käsitteiden löytyminen

Luonnosehdotuksen muodostaminen

Luonnosehdotuksen kommentointi 
ja muokkaaminen

Yleinen internet -kysely 

Raportointi ja 
luonnosehdotuksen julkistaminen

Aineistojen läpikäyminen

Keskeisten käsitteiden löytyminen

Luonnosehdotuksen muodostaminen

Luonnosehdotuksen kommentointi 
ja muokkaaminen

Yleinen internet -kysely 

Raportointi ja 
luonnosehdotuksen julkistaminen

Työryhmän  toiminta

Kuva 2. Käsitehankkeen kokonaisuus.

3.1 Hankkeen valmistelu ja toimijat
Luonnosehdotuksen muodostaminen käynnistyi taustatietojen kokoamisella 
sekä kentän toimijoiden ja heidän osallistumismahdollisuuksiensa kartoituksella. 
Selvitysten perusteella työskentelyssä päätettiin tukeutua:

- työryhmien toimintaan,
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- tietojen keräämiseen kentän toimijoilta laajojen internet-kyselyiden 
avulla sekä

- keskustelutilaisuuksien järjestämiseen. 

Näin pyrittiin varmistamaan eri toimijoiden vaivaton osallistuminen 
prosessiin sekä kokoamaan mahdollisimman monen toimijan asiantuntijuus ja 
näkemykset luonnosehdotuksen aineistoksi ja sen muokkaamisen tueksi.

Taustatietojen kartoituksessa tarkasteltiin laajasti erilaisia 
ympäristökasvatukseen liittyviä kirjallisia dokumentteja. Raportin lähdeluettelosta 
löytyy kaikki hankkeessa käytetty kirjallinen taustamateriaali.

Hankkeessa on työskennellyt kolme osa-aikaista työntekijää. Työntekijät 
suunnittelivat käytännön toteutuksen, valmistelivat työryhmien toimintaa, 
pyrkivät varmistamaan osallistumisen mahdollisuudet kaikille halukkaille 
ja tuottivat hankkeen kirjallisen materiaalin. Lisäksi he tutustuivat laajasti 
ympäristökasvatukseen/ kestävän kehityksen kasvatukseen liittyvään kirjalliseen 
aineistoon. Hanketyöntekijät esittelivät hanketta erilaisissa kokouksissa ja 
seminaareissa. Internet-kyselyt toteutettiin ostopalveluna.

Kentän asiantuntijat osallistuivat hankkeeseen kahden työryhmän kautta. 
Hankkeen lyhyen keston ja maantieteellisesti laajalle sijoittuvan toimijajoukon 
vuoksi suuri osa asiantuntijoiden osallistumisesta toteutettiin internetin 
välityksellä.

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 Esimerkki Lukumäärä

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

6

Yritysmaailma 11

Kansalaisjärjestöt 
ym.

ympäristöjärjestöt, 
ympäristökasvatuksen alueelliset 
yhteistyöverkostot, yhdistykset

11

Yksittäiset henkilöt 9
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osallistujia 
yhteensä 68

Taulukko 2. Yhteenvetotaulukko asiantuntijaringin toimijoista.

Työrukkaseksi nimetty ryhmä kutsuttiin kokoon hankkeen ohjausryhmäksi ja 
tukemaan hanketyöntekijöiden työtä. Työryhmä koostui pitkään alalla olleista 
asiantuntijoista. Työryhmän toimintaan aktiivisesti osallistuivat: Tuovi Kurttio 
(Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy), Anna-Liisa Kiiskinen (Keski-Suomen 
ympäristökeskus), Sanna Koskinen (Helsingin Yliopisto), Marja-Leena Loukola 
(OPH), Riitta Nykänen (Metsähallitus), Kaisa Pajanen (Helsingin kaupunki), 
Maija Venäläinen (Hyvinkään maaseutuopisto). Sähköisesti luonnosehdotuksen 
eri vaiheita kommentoineet työryhmän 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).

Työrukkanen osallistui useassa vaiheessa internet-kyselyistä saadun 
aineiston työstämiseen, luonnosehdotuksen eri vaiheiden kommentoimiseen 
ja hankkeessa järjestettyihin keskustelutilaisuuksiin. Työryhmäläisillä oli 
mahdollisuus osallistua myös asiantuntijaringille suunnattuihin internet –
kyselyihin. Osaa luonnosehdotuksen versioista kommentoitiin sähköisesti. 
Työryhmä kokoontui kahdesti.

Hankkeen aikana järjestettiin yksi yhteinen keskustelutilaisuus. 
Tilaisuudessa keskusteltiin luonnosehdotuksesta ja kommentoitiin sen sisältöä. 
Se oli avoin kaikille asiantuntijaringin ja työryhmän jäsenille. 
Keskustelutilaisuus kesti koko päivän ja siihen osallistui 19 henkilöä. 
Tilaisuuden tärkein anti käsiteluonnoksen tekemiselle oli keskustelu yleisistä 
suuntaviivoista kentän käsitteiden käytössä.

Hankkeen viimeisenä vaiheena luonnosehdotuksen lopullinen versio saatettiin 
avoimessa internet-kyselyssä kaikkien kiinnostuneiden kommentoitavaksi. 
Kyselystä tiedotettiin laajasti Suomen ympäristökasvatuksen Seuran (Sykse) sekä 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen internet –sivuilla ja sähköpostilistojen 
kautta (Syksen jäsenet, verkkonen –lista, Vihreän lipun osallistujat, Pyöreän 
pöydän toimintaan osallistuvat järjestöt, Kierrätyskeskuksen neuvojat). Lisäksi 
tieto kyselystä tavoitti kaikki asiantuntijaringin toimintaan osallistuneet, 
alueellisten ympäristökeskusten ympäristökasvatusvastaavat, opettajainkoulutu
slaitosten kestävän kehityksen kasvatuksen yhteistyöryhmän jäsenet, Helsingin 
yliopiston ympäristötieteiden ja ympäristökasvatuksen opiskelijoita, luonto- ja 
ympäristökoulujen yhdistyksen jäsenet. Tietoa kyselystä pyydettiin välittämään 
kaikille asiasta mahdollisesti kiinnostuneille tahoille.

3.2 Aineistot
Hanketyöntekijät käyttivät apuna luonnosehdotuksen muodostamisessa ja 
muokkaamisessa pääosin kirjallisista lähteistä kerättyä sekä internet-kyselyiden 
tuottamaa aineistoa. He tekivät myös erillisiä asiantuntijahaastatteluja, joilla 
kerättiin tarkempaa tietoa tietyistä käsitteistä.
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3.2.1 Kirjallinen aineisto
Kirjallinen aineisto koostuu suomalaisista ja kansainvälisistä lähteistä, 
strategioista ja ohjaavista asiakirjoista. Lähdeluettelosta löytyvät kaikki kirjalliset 
lähteet, joihin hanketyöntekijät tutustuivat. 

Asiantuntijarinkiä pyydettiin listaamaan mielestään keskeisimpiä 
ympäristökasvatusta / kestävän kehityksen kasvatusta ohjaavia asiakirjoja, 
julkaisuja ja/tai muita dokumentteja. Näin kartoitettiin kirjallisen aineiston 
tunnettuutta ja käyttöä. Luettelo kaikista kyselyssä nimetyistä lähteistä 
on liitteessä 3. Ainoastaan suomalaiset aihealuetta koskevat strategiat ja 
tunnetuimmat kansainväliset sopimukset mainittiin useaan kertaan. Muut 
lähteet mainittiin yksittäisiä kertoja.

Useat kansainvälistä ja kansallista toimintaa ohjaavat strategiat ja 
sopimukset ovat YK:n ja sen alaisten jäsenjärjestöjen tai toimikuntien 
laatimia. Myös Pohjoismainen ministerineuvosto ja kansainväliset ympäristön
suojelujärjestöt ovat julkaisseet erilaisia strategioita, joiden avulla suunnataan 
tiedollista ohjausta. Kansainväliset sopimukset ja strategiat sitovat kaikkia ne 
allekirjoittaneita maita ja näin niiden ohjaava vaikutus ulottuu myös kansalliseen 
toimintaan. Kansainväliset asiakirjat tuovat maille yhteiset päämäärät ja sitovat 
niitä toimimaan yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.

YK:n asiakirjat ja strategiat ovat Suomen kannalta merkittäviä ja 
kansainvälisistä asiakirjoista ne, jotka eniten ohjaavat kansallista toimintaa. 
YK:ssa koulutus –ja tiedejärjestö UNESCO on asetettu kestävän kehityksen 
kasvatuksen ja koulutuksen vuosikymmenen johtoon. Myös ympäristöohjelma 
UNEP on aktiivisesti mukana. UNEP on muodostanut oman strategiansa 
vuosikymmentä varten. Suomen kannalta sitovimmat asiakirjat on muodostettu 
UNECE:ssa, joka on Euroopan talousalueen asioita hoitava YK:n alainen  komissio. 
Kaikki YK:n tai sen alaisten toimikuntien strategiat ovat saatavissa sähköisenä 
internetistä ja viitteet löytyvät raportin lähdeluettelosta.

Suuri osa ohjaavista asiakirjoista on englanninkielisiä. Sanaston ja 
käsitteiden tulkinta on tästä syystä haastavaa kansallisella tasolla. Monilla 
sanoilla ja käsitteillä on englanninkielisessä tekstissä erilainen käyttötarkoitus 
ja sisältö kuin suomenkielisissä teksteissä. Esimerkiksi sana ympäristö 
ymmärretään suomenkielessä huomattavasti laajempana kokonaisuutena kuin 
sana environment englanninkielessä.

3.2.2 Kyselyt
Internet -kyselyitä tehtiin yhteensä neljä kappaletta. Kolme ensimmäistä oli 
suunnattu hankkeen asiantuntijaringille. Neljänteen kyselyyn saivat vastata 
kaikki aiheesta halukkaat. Kyselyiden kysymykset ovat liitteissä 4 ja 5.

Kaikissa kyselyissä kysyttiin myös vastaajien taustatietoja. Siten selvitettiin, 
millä tahoilla on kiinnostusta aiheeseen. Taustatietojen kartoittamisen avulla 
voitiin myös hahmottaa, onko eri tahojen tai eri ikäryhmien toimijoilla toisistaan 
poikkeavia käsityksiä. Yhteenveto vastaajien taustatiedoista on esitetty 
taulukoissa 3 ja 4. 

KYSYMYS Kysely 1 Kysely 2 Kysely 3

Toimenkuva
-Lastentarhanopettaja, tai -hoitaja 2 1 1
- Luokanopettaja 4 2 3
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- Aineopettaja 4 2 3
- Luonto-, tai ympäristökoulun 
opettaja
- Opiskelija 2 1
- Tutkija 6 5 3
- Hallinnon edustaja 15 9 14
- Järjestötoimija 7 5 3
- Muuten asiasta kiinnostunut 3 5 2
Vastaajia yhteensä 43 30 29
Ikä
alle 20
20-29 4 4
30-39 17 11 12
40-49 17 8 11
yli 50 5 7 6
Koulutustausta
Peruskoulu 1
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulu 4 4 3
Alempi korkeakoulututkinto 6 5 5
Ylempi korkeakoulututkinto 26 17 17
Lisensiaatti, tohtori 6 4 3

Taulukko 3. Asiantuntijaringin kyselyt 1-3. Vastaajien taustatietojen 
yhteenvetotaulukko.

KYSYMYS
tai vaihtoehto

osio: 
Kestävän kehityksen 
kasvatus, ympäristö-
kasvatus ja niiden toi-
mintamuotoja 

osio: 
Yleistason 
käsitteitä

osio: 
Tavoitteita

osio:
Toimijoita

osio:
Työkaluja

Toimenkuva
lastentarhanopettaja tai -hoi-
taja

3

luokanopettaja 1
aineenopettaja 1
luonto- tai ympäristökoulun 
opettaja

2

ammattioppilaitoksen opetus-
henkilökuntaa

1

ammattikorkeakoulun tai kor-
keakoulun opetushenkilökun-
taa

2 3 2 2 1

ympäristökouluttaja tai -neu-
voja

1 2 1 1 1

opiskelija 1 2
tutkija 1 2 1 1 2
ympäristöhallinnon edustaja 1 4 2 1 1
opetushallinnon edustaja 1
järjestötoimija 1 2
muuten asiasta kiinnostunut 1 2
Vastaajia yhteensä 9 25 6 5 5
Ikä
alle 20
20-29 1 5 1
30-39 5 11 3 3 4
40-49 1 3 1 1 1
yli 50 2 6 1 1
Koulutustausta
peruskoulu 1
toisen asteen koulutus 2
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ammattikorkeakoulututkinto 1 5 1 1 1
alempi korkeakoulututkinto 1 1
ylempi korkeakoulututkinto 4 14 3 2 2
lisensiaatti tai tohtori 2 3 2 2 2

Taulukko 4. 
Kaikille kiinnostuneille avoin internet –kysely. Vastaajien taustatiedot.

Kysely 1, asiantuntijarinki
Ensimmäisen kyselyn tarkoitus oli kerätä tietoa alan keskeisistä ohjaavista 
asiakirjoista, julkaisuista tai muista dokumenteista. Kerätyllä tiedolla 
täydennettiin hanketyöntekijöiden lukemaa kirjallista aineistoa ja hahmoteltiin 
suomalaisessa kielenkäytössä keskeisiksi valikoituneita käsitteitä. Kyselyssä 
pyydettiin vastaajia nimeämään myös mielestään keskeisiä käsitteitä aihepiiristä. 
Vastaukseksi saatiin kattava lista erilaisista ohjaavista kirjallisista lähteistä (liite 
3) sekä 322:n käsitteen lista.

Kysely 2, asiantuntijarinki
Toisen kyselyn tarkoitus oli kartoittaa keskeisimpinä pidetyt ympäristökasvatukseen 
liittyvät käsitteet. Lisäksi kysyttiin käsitelistasta vielä puuttuneita käsitteitä sekä 
määrittelyjä keskeisiksi valituille.

Vastaukset osoittivat, ettei keskeisten käsitteiden valinta ole ollenkaan 
helppoa. Vastaajille tarjottiin 210 sanaa sisältänyt lista, josta heitä pyydettiin 
valitsemaan 10-20 kaikkein keskeisimpinä pitämäänsä käsitettä. Tulokseksi 
saatiin lista, jossa oli 171 keskeiseksi koettua käsitettä. Kymmenen useimmin 
nimettyä käsitettä olivat: ympäristökasvatus, kestävä kehitys, arvokasvatus, 
asennekasvatus, ihmisen ja (muun) luonnon suhde, ekologisesti kestävä 
kehitys, osallistuva ja aktiivinen kansalaisuus, kestävän kehityksen kasvatus, 
globaali vastuu, kulttuurisesti kestävä kehitys. Kaikki kyselyssä ainakin kerran 
keskeisiksi valitut käsitteet löytyvät liitteestä 6.

Vastauksissa ei ollut valmiiksi muotoiltuja, kattavia määritelmiä 
käsitteille.

Kysely 3, asiantuntijarinki
Kolmannessa kyselyssä vastaajia pyydettiin pohtimaan pulmallisiksi 
osoittautuneiden käsitteiden suhteita tai niiden tulkintaa. Kysyttyjä käsitteitä 
tai sanapareja olivat esimerkiksi ympäristökasvatus- kestävän kehityksen 
kasvatus, luontokoulu- ympäristökoulu ja eri ikäryhmille suunnatun toiminnan 
nimitykset. 

Vastaajien mielipiteet ja näkemykset erosivat toisistaan eniten juuri 
sanaparin ympäristökasvatus -kestävän kehityksen kasvatus kohdalla.

Kysely 4, kaikille avoin kysely
Kaikille avoin kysely toteutettiin huhtikuussa 2008. Siitä tiedotettiin laajasti 
eri toimijaryhmille ja viestiä pyydettiin välittämään edelleen. Tässä kyselyssä 
pyydettiin mielipiteitä ja muutosehdotuksia hankkeen aikana keskeisiksi 
valittujen 50 käsitteen määritelmäehdotuksiin.

Neljänteen kyselyyn saatiin valitettavan vähän vastauksia. Vastausten 
pienen lukumäärän takia kyselyn tuloksista ei voi tehdä johtopäätöksiä. Kaikki 
luonnosehdotuksiin avoimessa kyselyssä saadut kommentit esitellään liitteessä 
5.
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3.2.3 Asiantuntijahaastattelut ja kommentoinnit
Hanketyöntekijät tekivät muutamia asiantuntijahaastatteluja liittyen tiettyihin 
keskeisiin, luonnosehdotukseen valikoituneisiin käsitteisiin. Näin hyödynnettiin 
tarkemmin asiantuntijoiden osaamista näiden oman alan käsitteiden kohdalla. 
Haastatteluita tehtiin tarpeen mukaan ja mikäli asiantuntija oli halukas antamaan 
aikaansa luonnosehdotuksen muodostamiseen.

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). 

3.2.4 Seminaarit ja keskustelutilaisuudet
Työryhmän miniseminaari 1.-2.11.2007
Työryhmälle pidettiin miniseminaari Puolangalla 1.-2.11.2007. Seminaarin 
aikana työryhmäläiset tutustuivat asiantuntijaringille tehtyjen kolmen internet 
–kyselyn tuottamaan aineistoon. Aineistosta keskusteltiin laajasti ja sen avulla 
hahmoteltiin keskeisten käsitteiden listaa sekä kokonaiskuvaa käsitteiden 
käytöstä ja niiden sisältöjen ymmärtämisestä Suomessa.

Yleinen keskustelutilaisuus Helsingissä, Nuorten Luontotalolla 1.2.2008
Tilaisuuteen oli kutsuttu kaikki asiantuntijaringin sekä työryhmän jäsenet. 
Keskustelutilaisuuteen osallistui yhteensä 19 henkeä. Tilaisuudessa kerrottiin, 
miten aineistoa oli kerätty ja mitä erityistä oli aineistosta oli löydetty. 
Osallistujat keskustelivat ja kommentoivat käsiteluonnoksen sen hetkistä 
versiota ja luonnosehdotusten sisältöä. Työskentelytapoina olivat ryhmätyöt 
ja yleinen keskustelu. Keskustelutilaisuuden kommentit otettiin huomioon 
luonnosehdotuksen seuraavan version laadinnassa.

Työryhmän keskustelutilaisuus Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksessa  7.3.2008. 
Tilaisuudessa kuultiin kutsuttuja asiantuntijoita. Lisäksi työryhmäläiset 
kommentoivat ja vaikuttivat luonnosehdotuksessa olevien käsiteluonnoksien 
sisältöön. Luonnosehdotuksen viimeinen, yleisessä internet –kyselyssä ollut 
versio muokattiin työryhmän kommenttien perusteella. Työryhmä kuuli tässä 
tapaamisessa asiantuntijoina Erkka Lainista (OKKA –säätiö), Aino Lotvosta 
(Vihreä Lippu) ja tutkija Sanna Koskista (HY).

Keskustelutilaisuuksien lisäksi hanketta on esitelty erilaisissa seminaareissa 
tai koulutuksissa. Näitä ovat olleet: Suomen Ympäristökasvatuksen 
Seuran järjestöjen pyöreän pöydän kokous 4.9.2007, vuoden 2007 
ympäristökasvatuspäivät Oulussa, Ekot ja Ökyt nuoriso-ohjaajien opettajien 
koulutustilaisuus 1.4.2008 ja ympäristöhallinnon viestinnän neuvottelupäivät 
14.4.2008. Lisäksi hanketta esiteltiin Ylen Kirppis-ohjelmassa 15.3.2008 ja 
ohjelman internet -sivuilla.
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3.3 Keskeisten käsitteiden valinta ja luonnosehdotuksen 
laatimisen vaiheet

Hankkeen aikana valittiin keskeisiksi yhteensä 50 käsitettä. Keskeisten 
käsitteiden lista muodostettiin sekä hanketyöntekijöiden kirjallisen aineiston 
tarkastelun, asiantuntijaringille tehtyjen kyselyiden tulosten, työryhmän 
toiminnan ja keskustelutilaisuudesta saadun palautteen perusteella.

Asiantuntijaringille suunnatussa ensimmäisessä kyselyssä vastaajia 
pyydettiin nimeämään keskeisinä pitämiään käsitteitä. Kyselyn vastauksissa 
mainittiin yhteensä 322 käsitettä.

Yhteensä kaikista aineistoista löytyi 661 käsitettä (420 suomenkielistä ja 
241 englanninkielistä). Kaikki hankkeen aikana esiin tuodut käsitteet löytyvät 
liitteestä 1.

Asiantuntijaringille suunnatussa toisessa kyselyssä esiteltiin lista, johon 
oli poimittu  ensimmäisessä kyselyssä useimmin mainittuja käsitteitä ja 
hanketyöntekijöiden kirjallisista lähteistä poimimia yleisiä käsitteitä. Listassa 
oli 210 käsitettä ja vastaajia pyydettiin poimimaan listalta 10-20 keskeisimpänä 
pitämäänsä käsitettä. Toisen kyselyn poimintojen jälkeen mukana oli edelleen 
171 vähintään kerran mainittua käsitettä.

Työmäärän rajaamiseksi keskeisten sanojen listaa karsittiin työryhmän 
miniseminaarissa. Lisäksi keskusteltiin kyselytulosten valossa käsitteiden 
sisällöistä ja niiden välisistä suhteista. Työryhmän palautteen ja kommenttien 
jälkeen hanketyöntekijät muodostivat ensimmäisen työversion keskeisten 
käsitteiden määrittelyiksi. Valikoitujen käsitteiden lista pyrittiin pitämään 
kohtuullisen lyhyenä. Helsingissä 1.2.2008 pidetyssä keskustelutilaisuudessa 
tuotiin kommentoitavaksi luonnosehdotuksen versio, jossa oli ehdotukset 34 
käsitteen määritelmiksi. Keskustelutilaisuudessa saadun palautteen avulla 
keskeisten käsitteiden listaa laajennettiin ja luonnosehdotusten sisältöä 
muokattiin.

Työryhmä kommentoi uutta ja laajempaa luonnosehdotuksen versiota 
sähköisesti ja työryhmän keskustelutilaisuudessa 7.3.2008. Saadun palautteen 
avulla hanketyöntekijät muodostivat lopullisen käsiteluonnosehdotuksen, jossa 
on mukana 50 käsitettä. Lopullinen luonnosehdotus tuotiin kaikkien asiasta 
kiinnostuneiden kommentoitavaksi avoimessa internet –kyselyssä.
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4 Hankkeen aikana esitettyjä näkökulmia
Ympäristökasvatuksen parissa käytettävät käsitteet ja niiden sisällöt 
vaihtelevat. Kestävän kehityksen käsite on tuonut lisää haasteita käsitteiden 
käyttöön ja niiden sisällön ymmärtämiseen. Osaksi tämä johtuu myös siitä, 
että kestävän kehityksen käsite on itsessään jokseenkin vaikeaselkoinen. Sen 
sisältöä, tavoitteita tai eri ulottuvuuksien suhteita ei ole määritelty tarkasti YK:
n taholta. Tämä on yhtäältä asia, joka mahdollistaa joustavan lähestymistavan. 
Toisaalta määrittelemättömyys aiheuttaa sekaannusta ja eri näkökulmista asiaa 
lähestyvien toimijoiden kohtaamattomuutta sekä toiminnan että keskustelun 
tasolla.

Hankkeessa tehtyjen kyselyiden ja keskustelutilaisuuksien aikana kestävän 
kehityksen käsitteeseen liittyvät ongelmat mainittiin useaan otteeseen. 
Keskustelu oli vilkasta myös käsitteiden ympäristökasvatus ja kestävän 
kehityksen kasvatus kohdalla. Suomessa on historiallisista syistä käytetty 
paljon käsitettä ympäristökasvatus. Sen toimintakenttä ja tavoitteet on nähty 
ja määritelty usein laajasti, Tbilisissä muodostetun määritelmän mukaisesti (ks. 
luku 1).

 Tbilisin julistuksen tavoitteet näyttävät yhteneväisiltä kestävälle 
kehitykselle asetettuihin tavoitteisiin nähden. YK on alkanut käyttää käsitettä 
kestävä kehitys kaikessa omassa toiminnassaan. Erityisesti Rio de Janeiron 
ympäristökokouksessa esille tuodun Agenda 21 sopimuksen jälkeen YK:
n eri toimielimet ovat uudistaneet käsitteiden käyttöä. UNESCO, joka on YK:
n sisällä asetettu vastuuseen kestävän kehityksen kasvatuksen koulutuksen 
vuosikymmenen (DESD) toteutuksesta on siirtynyt käyttämään käsitettä 
kestävän kehityksen kasvatus. 

YK:n ohjaava vaikutus kansallisella tasolla on erityisen suuri juuri 
kasvatuksen ja koulutuksen aihealueella liikuttaessa. Esimerkiksi Pohjoismaisen 
ministerineuvoston ja EU:n toimielimien vaikutus ei tällä aihealueella ole 
yhtä voimakasta. Ohjaava vaikutus suodattuu kansalliseen ohjaukseen ja 
strategioihin.

EU:n tasolla hyvin voimakas toimija on YK:n Euroopan talousalueen 
komissio (UNECE). Sen eri toimikuntien kautta Euroopan 56 maata yhdessä 
päättävät, miten ne toteuttavat parhaiten YK:n tavoitteita omalla alueellaan. 
Myös kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen kysymykset kulkevat 
UNECEn toimikuntien läpi. Suomessa opetushallinnon kaikissa kansallisissa 
strategioissa ja muissa ohjaavissa asiakirjoissa on siirrytty käyttämään käsitettä 
kestävän kehityksen kasvatus.

YK:n ympäristöohjelma UNEP puhuu puolestaan käsitteillä ympäristökasvatus 
ja koulutus/harjoittelu (environmental education and training). 

Useat suomalaiset toimijat esimerkiksi kansalaisjärjestöissä tuntuvat 
käyttävän mielellään käsitettä ympäristökasvatus. Sen koetaan olevan lyhyt, 
ytimekäs ja helppokäyttöinen.
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4.1 Kestävän kehityksen ulottuvuuksien välinen tasapaino
Käsitepari ympäristökasvatus-kestävän kehityksen kasvatus oli ylivoimaisesti 
eniten hankkeeseen osallistuneiden ihmisten mielipiteitä jakanut aihealue. 
Se sai ihmiset innostuneesti vastaamaan sekä asiantuntijaringille tehdyissä 
kyselyissä että keskustelemaan eri tilaisuuksissa. Esimerkiksi kaikille avoimessa 
keskustelutilaisuudessa Helsingissä 1.2.2008 käsitepari sai suuren osan 
käytetystä ajasta ja loi innostuneen keskustelun osallistujien välille. Vastakkain
asettelultakaan ei vältytty.

Vilkkaan keskustelun kohteena oli erityisesti se, ovatko kaikki kestävän 
kehityksen kolme peruspilaria yhdenvertaisia keskenään, kun tarkastelun 
kohteena on ihmisten ja yhteiskuntien toiminnan saattaminen luonnon kantokyvyn 
tasolle. Useat esittivät, että näin ei ole. He perustelivat näkemyksensä sillä, 
että nimenomaan luonto ja sen resurssivaranto asettavat raja-arvot ihmisten 
ja yhteiskuntien toiminnalle. Näin ollen ekologinen kestävyys on kaiken perusta 
ja raja, jonka puitteissa ihmisten hyvinvointia voidaan tarkastella. Tästä kaikki 
keskustelijat olivat yhtä mieltä. Käsitepariin liittyvät haasteet tuntuvatkin olevan 
siinä, että kaikkien toimijoiden tulisi miettiä omaa näkemystään ja arvojaan 
oman toimintansa suhteen.

Työryhmän jäsenet olivat aloittaneet käsiteparia ympäristökasvatus – 
kestävän kehityksen kasvatus koskevan keskustelun jo miniseminaarissa syksyllä 
2007. Käsitepariin liittyvät ongelmat olivat tulleet esille myös asiantuntijaringille 
tehdyissä kyselyissä. Ongelmana tuntui olevan se, että ihmiset näkevät käsitteet 
sisällöltään erilaisina, eivätkä esimerkiksi synonyymeinä.

Miniseminaarissa saavutettiin näkemys siitä, että kyse on osaksi myös 
historiallisesta jatkumosta. Suomessa alettiin ensin puhumaan luonnonsuojelusta 
ja luontokasvatuksesta. Vähitellen on siirrytty käyttämään käsitteitä 
ympäristönsuojelu ja ympäristökasvatus. Vaikka Tbilisissä ympäristökasvatuksen 
tavoitteet ja tarkastelukenttä määriteltiinkin varsin laajoiksi, on mahdollista, 
että itse konkreettinen toiminta on keskittynyt voimakkaasti ekologisen 
kestävyyden aihealueelle, lapsiin ja nuoriin sekä tarkastelemaan asioita 
paikallisella tasolla. Tämä on voinut suunnata myös ihmisten ja toimijoiden 
mielikuvaa ympäristökasvatuksesta: sen tavoitteista, sisällöistä ja konkreettisista 
toimintatavoista.

Työryhmäläiset osallistuivat myös yleiseen keskustelutilaisuuteen 1.2.2008. 
Sen keskeisintä antia käsiteltiin myös työryhmän toisessa kokoontumisessa 
7.3.2008. Kokoontumisessa Kaisa Pajanen, Helsingin kaupungin johtava 
ympäristökasvattaja, esitteli kaavion, jossa kestävän kehityksen kaikki osa-
alueet esitetään tasaveroisina. Ekologisen kestävyyden on kuitenkin oltava aina 
kaiken toiminnan tavoitteena. Niin myös kasvatuksellisessa toiminnassa.

 

Ekologinen kestävyys

Taloudellinen 
kestävyys

Kulttuurinen 
ja sosiaalinen 
kestävyys

Ekologinen kestävyys

Taloudellinen 
kestävyys

Kulttuurinen 
ja sosiaalinen 
kestävyys

Kuva 3. Kolmiokuvaaja kestävän kehityksen suhteista.
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Kolmiokuvaaja kestävän kehityksen suhteista kiteyttää hyvin koko hankkeen 
aikana käydyn keskustelun lopputuloksen. Tiedollisessa ohjauksessa ja sen 
toteuttamisessa kaikki kestävään kehitykseen liittyvät osa-alueet ovat tärkeitä, 
mutta ekologisen kestävyyden on oltava päämääränä kaikessa toiminnassa. 
Sen on muodostettava yhteiskunnan toiminnan lähtökohta ja oltava mukana 
kaikessa ihmisille suunnatussa tiedollisessa ohjauksessa, kasvatuksessa ja 
koulutuksessa, jotta kaikki yksilöt saavat itselleen riittävät taidot ja tiedot toimia 
luonnon kantokyvyn asettamissa rajoissa.

4.2 Ikä –ja kohderyhmät
Toinen paljon huomiota saanut aihealue oli eri ikäryhmille suunnatun tiedollisen 
ohjauksen keinovalikoiman nimitysten pohtiminen. Puhutaanko kasvatuksesta, 
koulutuksesta, neuvonnasta, valistuksesta tai opastuksesta?

Aihealueen lähestyminen oli haastavaa, sillä eri toimijat ovat tottuneet 
käyttämään erilaisia käsitteitä. Käsitteiden käytöstä tai sisällöistä ei vallitse selkeää 
yhteisymmärrystä yleisellä kasvatuksen ja koulutuksen toimintatasollakaan.

Yhteiskunnan käytössä olevista ympäristöpoliittisista ohjauskeinoista 
tiedollinen ohjaus on kaikille toimijoille ja ikäryhmille suunnattua. Sen 
toteuttamistavat voivat vaihdella suuresti ja toimijoita kentällä on paljon. Jokainen 
toimija on vapaa määrittelemään itse omassa toiminnassaan käyttämänsä 
käsitteet. Tämän luonnosehdotuksen toivotaan olevan apuna eri toimijoille, kun 
he miettivät ja kehittävät omaa toimintaansa ja siitä viestimistä.

Käsitteiden historialliset ulottuvuudet ovat nousseet esiin usein myös eri 
ikäryhmille suunnatun toiminnan yhteydessä. Useissa yhteyksissä on mainittu, 
että ympäristökasvatus ymmärretään lapsille ja nuorille suunnattuna toimintana. 
Se käsitetään paikallisella tasolla tapahtuvaksi lähiluontoon ja –ympäristöön 
tutustumiseksi. Tämä tuntui aiheuttavan yllättävän paljon ongelmia sekä 
toimijoiden sijoittumisessa yhteiskuntaan että heidän välittämänsä viestin 
näkyvyydessä ja kuuluvuudessa.

Yksi mahdollinen syy mielikuvaan ympäristökasvatuksesta lapsille ja nuorille 
suunnattuna toimintana on se, että sitä on pitkään toteutettu hyvin innostuneesti 
ja voimakkaasti lasten ja nuorten parissa. Päiväkoti- ja koulumaailman puolella 
ollaan oltu kiinnostuneita asiasta ja siellä on ollut hyvä ilmapiiri ja puitteet 
toteuttaa aihealueeseen liittyviä toimintoja.

4.3 Kulttuurin ja tiedollisen ohjauksen suhde
Kulttuurin määritelmät voidaan yleisesti jakaa suppeisiin ja laajoihin määritelmiin. 
Kestävän kehityksen sekä kasvatuksen näkökulmista laaja määritelmä on 
käyttökelpoisin.

Kulttuurin merkityksestä ja sen pohtimisen tärkeydestä keskusteltiin 
useaan otteeseen hankkeen aikana. Hankkeeseen osallistuneiden mielestä 
jokaisen toimijan olisi hyödyllistä pohtia omaa näkemystään kulttuurista sekä 
paikkaansa ja tehtäväänsä kulttuurin luomisessa yhteiskunnassa.

Kulttuuria voidaan pitää rakenteena, jolla kaikki ihmiset kuvaavat 
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ympäristönsä. Tavoitteena on järjestys, jossa voi elää. Kulttuuri voi olla 
yksilöllinen tai se voi olla ryhmän yhteinen. Kulttuurit eroavat toisistaan siinä, 
miten ne heijastavat todellisuutta, jossa ihmisen täytyy selviytyä. Tähän 
vaikuttavat mm. maantieteellinen, sosiaalinen ja henkinen tausta. Alueellisten 
ja paikallisten kulttuurien muodostumiseen vaikuttaa myös se, mitä pidetään 
arvossa ja mihin kannustetaan. Yksilön kulttuuriin vaikuttaa ympäristö, johon 
hän syntyy ja jossa hän elää ensimmäiset vuotensa. Hän omaksuu ympäristön 
arvoja ja käyttäytymismalleja, joiden mukaan hänet hyväksytään yhteisöön.

Kestävän kehityksen kasvatuksessa korostuu yleensä kaksi kulttuurisesti 
kestävän kehityksen näkökulmaa: oma kulttuuri-identiteetti sekä muiden 
kulttuurien kohtaaminen. Koska ympäristölle tuotetaan jatkuvasti uusia 
kulttuurisia merkityksiä, tulisi esiin nostaa myös kulttuurisen ympäristön 
lukutaito ja tietoisuus itsestä uuden kulttuurin synnyttäjänä sekä yksilönä että 
erilaisten ryhmien jäsenenä.

Ekologisesti kestävän elämäntavan omaksuminen on vahvasti kulttuurinen 
kysymys. Toisaalta ekologisesti kestävä elämäntapa vaikuttaa koko kulttuuriin. 
Tarvitaan dynaamista ja toiminnallista kulttuurikäsitystä, jossa ymmärretään, 
että ihmiset luovat jatkuvasti uutta kulttuuria ja että muutos kohti kestävää 
elämäntapaa synnyttää kulttuurista muutosta. Kulttuuri heijastaa sitä 
todellisuutta, jossa ihmisen täytyy selviytyä. Oleellista on ihmisten käsitys 
maailman ekologisista reunaehdoista, koska ekologinen kestävyys on kriittisin 
tekijä kestävän kehityksen tavoittelussa.

Ihmisen toiminta jonkin asian puolesta on sidoksissa henkilökohtaisiin 
merkityksiin. Kestävän elämäntavan saavuttamiseen liittyy etiikan 
peruskysymyksiä, kuten: Mitä on hyvä elämä? Mitä tarvitsemme ollaksemme 
onnellisia? Tässä filosofia tarvitsee tuekseen kulttuuria, jonka kautta 
voidaan löytää syvempiä kokemuksia ja merkityksiä elämälle. Esimerkiksi 
ympäristöherkkyyden osana voitaisiin puhua kulttuurisesta ja sosiaalisesta 
herkkyydestä, jotka mm. taiteen tai ihmisten kohtaamisten kautta tarjoavat 
merkityksiä synnyttäviä kokemuksia.

4.4 Yhteen hiileen puhaltamista
Ympäristöön liittyvät kysymykset ovat nousseet yhteiskunnassa erittäin 
näkyvään asemaan. Niiden painoarvon ja näkyvyyden lisääntyminen 
yhdessä kestävän kehityksen saavuttamiseksi tehdyn työn kanssa on tuonut 
ympäristöön liittyvät kysymykset kaikkien ulottuville. Samalla ne on laskettu 
kaikkien vastuulle ja harteille. 

Tämä näkyy voimakkaana toimijakentän laajentumisena ja 
monipuolistumisena. Yhteistyön tarve ja siitä saatavat hyödyt ovat korostuneet. 
Tarve yhteistyölle ja yhteen hiileen puhaltamiselle tulee epäilemättä yhä 
lisääntymään. Luonnosehdotuksen valmisteluun osallistuneet tahot toivat sen 
esiin myös käytännön tason kokemuksenaan.

Yhteistyön tekeminen tuo esiin erilaisten yhteistyötapojen ja yhteisen kielen 
löytämisen tärkeyden. Kaikilla ympäristökasvatuksen alan toimijoilla on yhteinen 
päämäärä: yhteiskunnan luonnolle asettaman rasituksen vähentäminen luonnon 
kantokyvyn rajoihin ja ihmisten onnellisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen. 
Keinot edistää näiden päämäärien toteutumista voivat olla erilaisia. Myös eri 
toimijoiden näkökulmat ja arvomaailma voivat vaihdella, samoin käytetyt 
kommunikointitavat ja käsitteet.

Tässä korostuu käsitteiden yhteisen ymmärtämisen merkitys. Keskustelua 
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ja yhteistyötä erilaisten toimijoiden kesken tarvitaan enenevissä määrin. 
Keskustelun tulee olla jatkuvaa ja julkista, jotta se tavoittaisi kaikki toimijat 
ja yhteisymmärrys toimijoiden kesken voisi laajentua. Julkisuus mahdollistaa 
myös sen, että kaikki halukkaat voivat osallistua ja tarjota oman näkemyksensä 
ja osaamisensa yhteisten päämäärien tavoitteluun ja keskusteluun.

Käsitteisiin liittyvät ongelmat nousivat selvästi esille hankkeen aikana. Kun 
on paljon erilaisia näkökulmia asiaan, käsitteet ja niiden sisältö eroavat helposti 
keskusteluissa. On mahdollista, että toimijat luulevat puhuvansa samasta 
asiasta, mutta todellisuudessa puhuvat eri asioista – samoin käsittein. Voidaan 
myös puhua samasta asiasta, mutta eri käsittein. Taustalla olevat mielikuvat, 
käsitteiden taustat tai tapa käyttää niitä voivat olla erilaisia. Tilanne voi lukkiutua 
väärinymmärrysten takia eikä yhteistyötä tai –ymmärrystä pääse syntymään. 
Olisi hyvä muistaa, että ratkaisevia ovat yhteiset päämäärät: silloin voidaan 
saada aikaan paljon hedelmällistä yhteistyötä.

4.5 Yhteenveto esitetyistä näkökulmista
Valtiot, yhteiskunnat ja yhteisöt kohtaavat omanlaisiaan haasteita pyrkiessään 
toteuttamaan kestävän kehityksen tavoitteiden mukanaan tuomia haasteita. 
Eri maissa toimijat, toimintatavat ja käytettävät käsitteet ovat erilaisia. 
Haasteena on löytää tietyllä maantieteellisellä alueella tai tietyistä aihepiireistä 
kiinnostuneet toimijat ja saattaa heidät yhteiseen keskusteluun. Haasteena on 
myös keskustelun luominen edistämään yhteisten päämäärien löytymistä.

Käsitehankkeessa on painotettu suomalaisia, Suomessa käytettyjä 
lähteitä ja käsitteitä sekä käsitteiden määrittelyjä. Kansainvälisistä yhteyksistä 
tulee koko ajan uusia käsitteitä myös suomalaiseen sanastoon. Niissä saattaa 
kuitenkin olla sellaisia sisältömerkityksiä tai painotuksia, jotka eivät sovellu 
suoraan suomalaiseen kielenkäyttöön tai yhteiskunnan toimintaan. Myös tämän 
takia keskustelu käsitteistä ja niiden sisällöistä on tärkeää kansallisella tasolla. 
Nyt tehdyn luonnosehdotuksen ja siinä esiin tuotujen luonnosten tarkoituksena 
on ollut tarkastella käsitteitä käytännön toiminnan ja toimijoiden näkökulmasta. 
Tätä toivottiin sekä hankkeen valmisteluvaiheessa että asiantuntijaringille 
suunnatuissa kyselyissä.

Kirjallisissa lähteissä aihealueen käsitteitä käytetään varsin laajasti eikä niitä 
yleensä määritellä tarkasti. Tämä pätee sekä suomalaisiin että kansainvälisiin 
lähteisiin. Yhtenäistä sanastoa tai näkemystä ei siis ole ollut olemassa myöskään 
kirjoittajilla. Tämä on osaltaan lisännyt käsitteiden hajaannusta.

Käsitehankkeen tarkoituksena ei ole, että kaikkien tulisi ruveta käyttämään 
samoja käsitteitä. Hanke kannustaa toimijoita pohtimaan käyttämiään käsitteitä 
ja niiden käyttämistä. Useat hankkeeseen osallistuneet tahot ovat tuoneet esiin, 
että kyselyihin vastaaminen ja keskusteluihin osallistuminen on ollut oman 
käsitteiden käytön ja toiminnan pohtimisen kannalta arvokasta. Yhtenäistä, 
sanakirjamaista käsitteistön käyttöä tärkeämpää on ymmärtää ja hahmottaa, 
miten erilaisilla tavoilla ihmiset ja toimijat saattavat ymmärtää eri käsitteiden 
sisällön. 

Keskustelu käsiteparin ympäristökasvatus - kestävän kehityksen kasvatus 
tiimoilta tulee jatkumaan. Keskustelun jatkaminen on hyvä asia: se haastaa 
toimijat miettimään omaa toimintaansa sekä toimintansa tavoitteita ja päämääriä. 
Luonnosehdotuksessa nämä kaksi käsitettä esitetään synonyymeinä, koska 
siten niitä käytetään. Lisäksi niiden päämäärät ja tavoitteet ovat ohjaavissa 
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asiakirjoissa yhteneväiset. Yhteenvetona voidaan tuoda esiin seuraavaa: 
- opetushallinnossa käytetään käsitettä kestävän kehityksen kasvatus ja 

koulutus
- ympäristöhallinnossa käytetään käsitteitä tiedollinen ohjaus ja 

ympäristökasvatus. Ympäristökasvatus ja kestävän kehityksen kasvatus 
esitetään synonyymeinä.

- järjestötoimijoista merkittävä osa käyttää käsitettä ympäristökasvatus. 
Hajonta on kuitenkin suurta ja riippuu siitä kuinka laajaa joukkoa 
otannassa tarkastellaan.

5 Miten tästä eteenpäin?
Hanke on osoittanut, että tarve yhteisen kielenkäytön löytämiselle ja käsitteiden 
ymmärtämiselle on suuri.  Yhteisten keskustelutilaisuuksien järjestäminen on 
nähty erittäin hyväksi ja tehokkaaksi tavaksi edistää asiaa. Hankkeen aikana 
osallistujat kokivat keskustelutilaisuudet myös erittäin hyödyllisiksi oman 
toimintansa miettimisen kannalta ja hauskoiksi osallistua. Osallistujat kokivat, 
että myös monesta muusta aihealueeseen liittyvästä kysymyksestä olisi erittäin 
hyödyllistä järjestää keskustelutilaisuuksia.

Keskustelutilaisuuksien järjestämisen nähtiin olevan opetushallinnon, 
ympäristöhallinnon, kestävän kehityksen alaisen koulutusjaoston tai Suomen 
Ympäristökasvatuksen Seuran tehtävä. 

Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran järjestämät valtakunnalliset 
ympäristökasvatuspäivät tuotiin esille tilaisuutena, jossa eri toimijatahojen 
tapaamisia on luontevaa toteuttaa. Seuran internet -sivusto nähtiin 
käsiteluonnokselle sopivaksi sijoituspaikaksi.

Hankkeen aikana nousi esille mielenkiintoisia, jopa tutkimuksen arvoisia 
näkökulmia. Esimerkiksi koulutusjärjestelmässä työskentelevien opettajien sekä 
päiväkotien opettajien näkemyksiä käsitteistä olisi mielenkiintoista selvittää. 
Myös kysymys siitä, miten alan toimijat kokevat käsitteiden ympäristökasvatus 
ja kestävän kehityksen kasvatus sisällöt tai niiden tavoitteet, olisi tutkimisen 
arvoinen asia.
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4H-kerho 
affektiivinen kasvatus
aihekokonaisuus
aikuiskasvatus 
aikuisten ympäristökasvatus
aktiivinen kansalaisuus 
alueellinen, poikkihallinnollinen yhteistyö
arjen ympäristöpolitiikka
arvokasvatus
asennekasvatus

behaviorismi 
biodiversiteetti
biodiversiteettikasvatus
demokraattinen kansalainen
demokraattiset päätöksentekotavat
draamapedagogiikka 
eettinen elämäntapa
eettiset valmiudet
eheytetty opetus
ekoarki

ekofeminismi
ekokatastrofi
ekokuluttajakasvatus
ekologia
ekologinen arki
ekologinen jalanjälki
ekologinen kestävyys
ekologinen kestävä kehitys
ekologinen selkäreppu
ekologinen verouudistus

ekologinen välttämättömyys
ekologisen kestävyys
ekologiset asuinmuodot
ekologiset ympäristövaikutukset
ekologisuus
ekonominen kestävä kehitys
ekotehokas koulu
ekotehokkuus
ekotiimitoiminta
elinikäinen oppiminenelinkaariajattelu
elinympäristö
elämyksellinen oppiminen
elämyskasvatus
energiajae
energian säästö
energiankulutus
energiantuotanto
energiatehokkuus

LIITE 1
KAIKKI HANKKEEN AIKANA ESIIN TULLEET KÄSITTEET

- Käsitteet on lueteltu aakkosjärjestyksessä ja jaoteltu kymmenen ryhmiin
-  Ensimmäisenä esitetään suomenkieliset ja esitetyt ruotsinkieliset käsitteet (420 kpl) ja   
viimeisenä englanninkieliset käsitteet (241 kpl).

ennaltaehkäisevät toimintatavat

filosofiset lähtökohdat
generalismi
globaali
globaali vastuu
globalisaatio
havainto
heikompien huomioonottaminen 
heräteostosten välttäminen
holismi
huolenpito

hyvinvointi
hyvä elämä
hyvän elämän edellytykset
identiteettikasvatus
ihminen
ihmisen elinympäristö
ihmisen ja (muun) luonnon suhde
ihmisen toimintojen vaikutukset
ihmisen vastuunkanto
ihmistieteellisyys

ilmakehä
ilmastonmuutos
informaatio-ohjaus
integrointi
itseä laajempi näkökulma elämään
jatkuvuus
julkisen liikenteen tukeminen
jäte
jäteneuvonta
jäteneuvonta/valistus

jätevesien puhdistus
jätteen hyödyntäminen energiana
jätteen hyödyntäminen materiaalina
jätteen massapoltto
jätteen synnyn rajoittaminen
jätteen synty 
jätteenkäsittely
jätteensynnyn ehkäisy
jätteiden lajittelu
jätteiden määrän vähentäminen

kaaosajattelu
kansainvälinen ympäristökasvatusohjelma 
Vihreä lippu
kansalaisjärjestö
kansalaiskasvatus
kansalaisten osallistaminen
kansalaisten tietoisuus
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kansalaisvaikuttaminen 
kasvatus 
kasvihuoneilmiö
kaupunkiluonto

kestävien tuotteiden ostaminen
kestäviä kulutus- ja tuotantotapoja edistävä 
kasvatus
kestävyyden perusedellytysten ymmärtäminen
kestävyys
kestävä elämäntapa
kestävä kehitys
kestävä kehitys ja kuluttajaosaaminen
kestävä kulutus
kestävä kulutus ja tuotanto
kestävä tulevaisuus

kestävä tuotanto
kestävä valinta
kestäväkulutuskasvatus
kestävän kehityksen edistäminen
kestävän kehityksen edistäminen 
koulutuksessa
kestävän kehityksen kansalaisuus (sustainable 
citizenship)
kestävän kehityksen kasvatuksen didaktiikka
kestävän kehityksen kasvatuksen pedagogiikka
kestävän kehityksen kasvatus
kestävän kehityksen kasvatus ja koulutus

kestävän kehityksen kasvatus- koulutus 
(education for sustainable development, ESD)
kestävän kehityksen kasvatus/koulutus
kestävän kehityksen kasvatusmenetelmät
kestävän kehityksen koulutus
kestävän kehityksen koulutusohjelma
kestävän kehityksen mukaiset 
päätöksentekotavat
kestävän kehityksen mukaiset toimintatavat
kestävän kehityksen neuvonta
kestävän kehityksen ohjelma
kestävän kehityksen opetus

kestävän kehityksen osa-alueet
kestävän kehityksen teemat
kestävän kehityksen toimintaohjelma
kestävän kehityksen toimintasuunnitelma
kestävän kehityksen valistus
kestävän kehityksen viestintä
kestävät kulutustottumukset
kestävät toimintatavat
kestävät tuotanto ja kulutustavat
kestävät valinnat

kestävää kehitystä edistävä kasvatus
kestävää kehitystä edistävä kasvatus ja 
koulutus
kestävää kehitystä edistävä kasvatus- koulutus
kestävää kehitystä edistävä kasvatus/koulutus
kestävää kehitystä edistävä koulutus
kestävää kehitystä edistävä tieto
kestävää kehitystä edistävät toimintavalmiudet
kestävää kulutusta ja tuotantoa tukeva 
kasvatus
kestävään elämän tapaan sitoutunut 
kansalainen, kansalaisuus

kestävään elämäntapaan sitoutuminen

kestävään kehitykseen liittyvä koulutus
kestävään kehitykseen perustuva elämäntapa
kierrätys
kierrätys uudelleenkäyttö
kierrätyslaitos
kohtuullisen kulutuksen kasvatus
kohtuullisuus
kohtuuskasvatus
kokemuksellinen oppiminen
kokonaisvaltainen opetusmateriaali

kokonaisvaltainen oppiminen
kokonaisvaltainen oppimiskokemus
kokonaisvaltaisuus
kompleksisuusajattelu
kompostointi
konkreettiset kasvatusmenetelmät
konstruktivismi
korkeakoulutuksessa tapahtuva 
ympäristökasvatus
kotitalous- ja kuluttajajärjestö
koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifikaatti

koulukasvatus
koulutus
koulutusjärjestelmä
koulutustilaisuus
kriittinen ajattelu
kriittinen kasvatus
kuivajäte
kulttuuri
kulttuurinen kestävyys
kulttuurinen kestävä kehitys

kulttuurinen osallisuus (yksilön tietoisuus 
roolistaan uuden kulttuurin synnyttäjänä)
kulttuurinen tietoisuus (omista juurista, muista 
kulttuureista)
kulttuuriperintö
kulttuuriperintöopetus
Kulttuurisesti kestäväkehitys
kulttuuriympäristö
kulttuuriympäristökasvatus 
kuluttajakasvatuspainotteinen 
ympäristökasvatus
kuluttajaneuvonta
kuluttajavalinta

kuluttajavalistus
kulutuksen rajoittaminen
kulutuskäyttäytyminen
kulutustottumukset
kulutusympäristökasvatus
laadunhallinta
laatutyö
lajittelu
lajitteluohje
luomu

luomuruoka
luonnon kantokyky
luonnon monimuotoisuus
luonnonsuojelu
luonnontieteellisyys
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luonnonvarat
luonnonvaratehokkuus
luonnonvarojen kestävä käyttö
luonnonvarojen käyttökasvatus
luonnonympäristö

luonnossa kotonaan- pedagogiikka 
luonto
luonto harrastus
luonto- ja ympäristökasvatustoiminta
luontoarvot
luontoherkkyys
luontokasvatus
luontokasvatus
luontokasvatus/opetus/opastus/valistus 
luontokerho

luontokoulu
luontokoulutus
luontoneuvonta
luontoon yhdentävä opetus
luonto-opastus
luonto-opetus
luontosuhde
luontotulkki
luontovalistus
luontoystävällinen

lähiluonto
lähiruoka
läpäisevyys
läpäisy
läpäisykasvatus
läpäisyperiaate
maailman ekologinen vastavuoroisuus
maailman ekologisen vastavuoroisuuden 
kunnioittaminen
maailmankansalaisuus
maakasvatus

maasto-opetus
materiaalitehokkuus
materiaalitehokkuuskasvatus
metsä- ja luontokasvatus
mielikuvamainonta
mips
monikulttuurisuuden kohtaaminen
monimuotoisuus
motivaatio
muutos

muutosvalmius
mädätys
neuvonta
nuorten aktiivinen kansalaisuus
nuorten kiinnostus luontoa ja sen ilmiöitä 
kohtaan
nykytilankartoitus
oikeudenmukaisuus
ongelmajäte
ongelmalähtöisyys
onnellinen elämä

onnellisuuden edellytykset
opetus

opetussuunnitelma
opetussuunnitelman kestävän kehityksen 
aihekokonaisuus
oppilaitosten ympäristökriteerit – kestävän 
kehityksen kriteerit
oppiminen
oppimiskäsitys
oppimisympäristö
oppimisympäristöjen laajentaminen 
osallistaminen

osallistava oppiminen
osallistava toiminta
osallistuminen
osallistuminen ja vaikuttaminen
osallistuva ja aktiivinen kansalaisuus
osallistuva kansalaisuus
osallisuus
osallisuus ja osallistuminen
partio
perintö

perspektiivi tulevaisuudessa, ei vain omassa 
ajassa
perusopetuksen opetussuunnitelma
poikkisektoraalinen
poikkitieteellisyys
poltettava jäte
päästöt
päätöksentekoon osallistuminen
raaka-aineet
rakennettu ympäristö
rakennusperintö

REF (recycled fuel)
seikkailukasvatus
sosiaalinen herkkyys
sosiaalinen kestävyys
sosiaalinen kestävä kehitys 
sosiaalinen oikeudenmukaisuus
sosiaalinen ulottuvuus
suojelu
systeemiajattelu
systeemiajattelu / kokonaisuuksien 
ymmärtäminen

säästävän kulutuksen kasvatus
taidot ja valmiudet kestävän kehityksen 
huomioonottamiseksi
taloudellinen kestävyys
taloudellinen kestävä kehitys
tasa-arvo
tiedollinen ohjaus
tieteidenvälisyys
tieto
tieto kestävän kehityksen eri osa-alueista
tietoisuus

tietoisuus keken merkityksestä tulevaisuuden 
rakentamisessa
tietoisuus kestävästä kehityksestä
toiminnallinen kasvatus
toiminnallinen oppiminen
toimintakulttuuri
tulevaisuusajattelu
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tulevaisuuskasvatus
tuottajavastuu
työkasvatus
ulkona oppiminen

ulko-opetus
utomhuspedagogik
uusiutuvat energiamuodot
vaihtoehtoiset energiamuodot
vaikuttaminen
valistus
valmiudet 
valtaantuminen
vastuullinen kansalainen
vastuullinen kuluttaminen

vastuullinen kuluttaminen
vastuullinen käyttäytyminen
vastuullisuus
vastuun ottaminen ja kantaminen
vastuuntunto
vedenkulutus
verkostoituminen
vesi
vihreä lippu
voimaantuminen

vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
yhdenvertaisuus
yhdyskuntasuunnittelu
yhteinen maapallo
yhteiskunnan eheys
yhteiskunta
yhteiskuntaekologia
yhteiskuntavastuu (poliittinen)
yhteiskuntavelvollisuus
yhteistyö koulun ja ympäröivän yhteiskunnan 
välillä

yhteisöllisyys 
yksitieteellisyys
yleinen ympäristötietoisuus
ympäristö
ympäristöajattelu
ympäristöarvostaja
ympäristöarvot
ympäristöestetiikka
ympäristöetiikka
ympäristöfilosofia

ympäristöhallinto
ympäristöherkkyys
ympäristöhyvinvointi
ympäristöjärjestelmä
ympäristökansalaisuus 
ympäristökasvattaja
ympäristökasvattaja/innostaja/arvostaja
ympäristökasvatuksellinen kuluttajakasvatus
ympäristökasvatuksen didaktiikka
ympäristökasvatuksen ohjelma

ympäristökasvatuksen pedagogiikka
ympäristökasvatus
ympäristökasvatus menetelmät
ympäristökasvatus/koulutus/valistus/opetus 

jne.
ympäristökasvatussuunnitelma
ympäristökasvatustoimijat
ympäristökoulu
ympäristökoulutus
ympäristökuluttajakasvatus
ympäristökuormitus

ympäristömerkit
ympäristömoraali
ympäristömuutos
ympäristömyönteinen
ympäristömyötäinen
ympäristömyötäiset työtavat
ympäristön elinkelpoisuus
ympäristön lukutaito
ympäristöneuvonta
ympäristönsuojelu 

ympäristönsuojelukeinot
ympäristönäkökulma
ympäristöohjelma
ympäristöongelma
ympäristöopetus
ympäristöosaaminen (ammatilliset opinnot?)
ympäristöpedagogiikka
ympäristöpolitiikka
ympäristöpsykologia
ympäristösertifikaatti

ympäristösertifiointi
ympäristösosiologia
ympäristötekniikka
ympäristöteknologia
ympäristöteko
ympäristötietoisuuden edistäminen
ympäristötietoisuuden kasvu
ympäristötietoisuuden lisääminen
ympäristötietoisuus
ympäristövalistus

ympäristövastuu
ympäristövastuullinen ajattelu
ympäristövastuullinen toiminta
ympäristövastuulliset toimintatavat
ympäristövastuullisuus
ympäristöviestintä
ympäristöyrittäjyys
ympäristöystävällinen
ympäristöystävällinen (pienelle lapselle tämä 
voisi olla hyvä)
ympäristöön orientoiva kasvatus

Yhteensä 420 suomenkielistä käsitettä.

englanninkieliset:

advertising 
agriculture
all aspects of environment
attitude
awareness
awareness- raising programmes
basic education
basic needs
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biodiversity
biological diversity

broad and sophisticated educational strategies
capacity building
care for the environment
citizenship
civil society
climate change
climatic change
cminity-based organisations
community as a whole
complex issues

conflict oriented perspective
consumer awareness
consumer information
consumption patterns
corporate responsibility
corporate responsibility and accountability
critical thinking 
cultural diversity
curriculum and content
Decade for Education for sustainable 
Development

deforestation
democracy and governance
depletion of natural resources
DESD
desertification
development education
dialogue
disaster prevention and mitigation
ecological footprint
ecological public health

economic development
economic growth
economic issues
economic viability
economy
ecosystem
education
education and training
education for sustainability
education for sustainable development

education for world citizenship
education of high quality
education on sustainable development
education programmes
education strategies
education system
education systems and strategies
educational institutions
educational system
effective public participation in decision 
making

efficiency
employment
empowerment 
energy
energy sources
energy technologies

environment
environment education
environmental and development education
environmental awareness

environmental citizenship
environmental degradation
environmental education
environmental education and training
environmental integrity
environmental issues
environmental management education
environmental preservation and restoration
environmental problems
environmental protection

environmental quality 
environmental sciences and natural resources 
research
environmental stewardship
equity
ethical awareness
ethics
examinations
exploration
fair trade
food security

formal education
future education
gender equality
gender equality
gender equity
global approach to education
global citizenship
global citizenship education
global education
global environmental degradation

global partnership
global responsibility
governance
green consumerism
health
health promotion
health promotion
HIV/AIDS
holistic
holistic & sustainable ethos

holistic approach education
holistic education
horizontal tools
human development
human dignity
human diversity
human equality
human rights
human security
inclusivity

indigenous people
informal
informal education
information
in-school
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intercultural understanding
interdependence
interdisciplinary
intergenerational equity
just and peaceable societies

just society
just society for present and future generations
justice
knowledge
knowledge building
knowledge of sustainable development
land degradation
landscape diversity
learning
learning society

lifelong education
lifelong learning
lifestyle
local civil society
local cultural values
locally relevant
loss of biodiversity are primary
market economy
mass media
material flow
media
migration
multi-method
multi-stakeholder cooperation
national cultural values
national development plans
national legislation
natural resource conservation
natural resource management
natural resources

nonformal
nonformal education
non-formal learning
outdoor education
out-of-school
participation
participatory decision-making
participatory learning
partnership
peace

peace and human security
peace education
pedagogies
pedagogy
planetary sustainability
poverty
poverty alleviation
poverty reduction
present and future generations
principles

problem solving
problem-oriented social science research and 
teaching
production and consumption patterns
promotion of democracy
provide information

public awareness
public awareness and participation
public awareness on sustainable development
public education
public information

public participation
quality of life
quality of the environment
regional cultural values
renewable
reorienting education towards sustainable 
development
research
resources of the planet
respect
respect for others

responsibility
responsibility in local and global contexts
rural and urban development
rural development
science
science and technology education
security
skills
social development
social responsibility

social tolerance
society
solidarity
sustainability
sustainability aspects
sustainable & inclusive globalization
sustainable consumption
sustainable consumption and production
sustainable development
sustainable future

sustainable production
sustainable tourism
sustainable urbanisation
technical and vocational training
the workplace
training
training for educators
training programs
understanding
unsustainable patterns

urban quality
urbanization
values
vocational education
waste 
waste management
water
wider participation
wider participation civil society
women

worldview

Yhteensä 241 englanninkielistä käsitettä.
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LIITE 2

YLEISESTÄ KYSELYSTÄ LUONNOSEHDOTUKSILLE 
TULLEET  KOMMENTIT

Tässä raportissa käsitteet on tuotu esille seuraavassa järjestyksessä:

YMPÄRISTÖKASVATUS, KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUS JA 
NIIDEN TOIMINTAMUOTOJA

Kestävän kehityksen kasvatus, ympäristökasvatus
Kasvatuksellista toimintaa, joka tukee elinikäistä oppimisprosessia siten, että 
yksilöiden tai yhteisöjen arvot, tiedot, taidot sekä toimintatavat muuttuvat 
kestävän kehityksen mukaisiksi
täysin samaa mieltä 5
osittain samaa mieltä 4

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

YLEISTASON KÄSITTEITÄ
kestävä kehitys, ympäristö, ympäristöpolitiikka, koulutuspolitiikka, tiedollinen ohjaus, 

informaatio-ohjaus, viestintä, oppiminen, kasvatus, koulutus, opetus, opastus, neuvonta, 
valistus

TAVOITTEITA
aktiivinen kansalaisuus, kansalaisvaikuttaminen, elinikäinen oppiminen, osallistaminen, 

osallistuminen, osallisuus, voimaantuminen, valtautuminen, kestävä elämäntapa, 
ympäristöherkkyys, ympäristötietoisuus, ympäristövastuullisuus

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

opettaja

TYÖKALUJA
ympäristöjärjestelmä, kestävän kehityksen ohjelma, ympäristöohjelma, kestävän 

kehityksen toimintaohjelma, ympäristötoimintaohjelma, kestävän kehityksen 
toimintasuunnitelma, ympäristötoimintasuunnitelma, ympäristösertifiointi, 

ympäristösertifikaatti, Oppilaitosten ympäristösertifiointi (OKKA-sertifiointi), Vihreä lippu



58

Mikäli käsitteen ”kestävän kehityksen kasvatus, ympäristökasvatus” 
määritelmä ei täysin vastaa omaa käsitystäsi, mitä muuttaisit siinä ja miten? 
Mainitse myös mahdollisesti käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: Määritelmä pätee hyvin molempiin, mutta silti olen sitä mieltä, 
että noiden kahden käsitteen välillä on hienoinen ero. Kestävän kehityksen 
kasvatukseen sisältyy asioita, jotka eivät välttämättä sovi ympäristökasvatuksen 
nimikkeen alle.

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

täysin samaa mieltä 5
osittain samaa mieltä 3
en lainkaan samaa mieltä 1

Mikäli käsitteen ”kestävän kehityksen koulutus, ympäristökoulutus” määritelmä 
ei täysin vastaa omaa käsitystäsi, mitä muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös 
mahdollisesti käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: ympäristökoulutus voi olla myös ilman vahvaa keke-näkökulmaa, 
esim. teknisen ympäristöpuolen asioita, jätevesiin tai ongelmajätteisiin tms. 
liittyvää, ainakin ympäristökoulutus- termiä käytetään paljon tällaisessa 
yhteydessä!

Vastaus 2: rinnakkainen käsite keke-kasvatuksen kanssa, toinen voisi 
jäädä pois käytöstä.

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

täysin samaa mieltä 5
osittain samaa mieltä 4

Mikäli käsitteen ”ympäristöopetus” määritelmä ei täysin vastaa omaa 
käsitystäsi, mitä muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti 
käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: ympäristöopetus -termiä käytetään myös opetuksesta jossa 
ei ole vahvaa keke-näkökulmaa, esim. ”pelkkää” ekologista tietoa sisältävästä 
opetuksesta, eli silloin kun tarjotaan tietoa ympäristöstä

Vastaus 2: sekä -sanasta asti saman asian toistoa
Vastaus 3: ei edistetä ainoastaan ympäristötietoisuutta, vaan tähdätään 

myös ympäristövastuullisuuteen
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Ympäristöviestintä
Yritysten ja yhteisöjen toiminnan ympäristönäkökohtiin liittyvää viestintää tai 
viestinnän keinoja käyttävää ympäristötiedon levittämistä ja jakamista.

täysin samaa mieltä 5
en lainkaan samaa mieltä 2
osittain samaa mieltä 2

Mikäli käsitteen ”ympäristöviestintä” määritelmä ei täysin vastaa omaa 
käsitystäsi, mitä muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti 
käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: Pitäisi lyhentää esim. yritysten ja yhteisöjen ympäristötiedon 
levittämistä! Kapulakieltä liian pitkät sepustukset...

Vastaus 2: Entäs sellainen viestintä, joka ei liity yrityksiin ja yhteisöihin 
vaan vaikka yksilöihin tai muutoksiin luonnonympäristössä? Ja missä on 
viestinnän vuorovaikutteisuus? 
       Vrt. viestinnän määritelmä: 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. 
      Mä ihan vaan määrittelisin ympäristöviestinnän viestinnäksi, jonka sisällöt 
liittyvät ympäristöaiheisiin. Siihen voisi ehkä lisätä täsmennykseksi, että se voi 
olla tuota alkup. määritelmässä mainittua.

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

täysin samaa mieltä 5
osittain samaa mieltä 2
en osaa sanoa 1

Mikäli käsitteen ”ympäristöneuvonta” määritelmä ei täysin vastaa omaa 
käsitystäsi, mitä muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti 
käyttämäsi lähteet.
 Muita kommentteja käsitteestä ”ympäristöneuvonta”

Vastaus 1: Niin pitkiä sanahelinöitä, etten viitsi enää ruveta rukkaamaan. 
Voisitte palkata jonkun äidinkielenopettajan töihin!!!!!!!!!!!!!!

Ympäristövalistus
Yhteisön tarpeesta lähtevää, ihmisjoukoille suunnattua ja yksisuuntaista 
ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvien mielipiteiden ja toimintatapojen 
muuttamiseen tähtäävää tiedon levittämistä.

Osittain samaa mieltä 3
täysin samaa mieltä 3
en osaa sanoa 2
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Mikäli käsitteen ”ympäristövalistus” määritelmä ei täysin vastaa omaa 
käsitystäsi, mitä muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti 
käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: ymp.valistusta tehdään varmasti ilman että toteutuu ”yhteisön 
tarpeesta lähtevää” joten sen voisi jättää poiskin, vaikka tavoitteena toki olisi 
että valistustyön taustalla on tuo tarve. Tarve voinee toki määräytyä maapallon 
tilanteesta ja tarpeesta, eli tarve on olemassa, mutta ei tietystä yhteisöstä 
nouseva

Vastaus 2: Ympäristövalistuksen tarve voi olla lähtöisin myös valistuksen 
jakajasta ja usein näin on.

Vastaus 3: Ei lähde aina yhteisön tarpeista, voi lähteä myös valistajien 
tarpeista tai lähtökohdista
Luontokasvatus
Elämyksellistä ja kokemuksellista, erityisesti ympäristöherkkyyttä ja yksilön 
luontosuhdetta tukevaa sekä luonnontuntemusta edistävää kasvatusta. 
Luontokasvatusta toteutetaan pääasiassa luonnossa liikkuen.

osittain samaa mieltä 4
täysin samaa mieltä 3
en lainkaan samaa mieltä 1

Mikäli käsitteen ”luontokasvatus” määritelmä ei täysin vastaa omaa käsitystäsi, 
mitä muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti käyttämäsi 
lähteet.

Vastaus 1: tämä voisi olla hieno tavoite, realismi lienee kuitenkin että 
luontokasvatus on usein kaukana elämyksistä, kokemuksista ja herkkyydestä. 
Luontokasvatuksena pidetään myös luokassa tapahtuvaa kirjoista opittavaa 
tietoa luonnosta, esim. kasvilajeista

Vastaus 2: Luonnossa liikkuen -> luonnossa toimien. Tulee muuten 
mielikuva, että kyse on pelkästä lenkkeilystä. :-)

Vastaus 3: Luontokasvatusta voidaan antaa missä vain. 
Mihin kulttuuriympäristöt ovat unohtuneet? Entä ympäristökasvatus rakennetussa 
ympäristössä?

Muita kommentteja käsitteestä ”luontokasvatus”
Vastaus 1: Suppea käsite, joka vie ympäristökasvatuksen imagoa 

stereotyyppiseen vesikirppu&tuulimylly - suuntaan. Ei pitäisi käyttää kun 
puhutaan yleisesti ympäristökasvatuksesta.

Luonto-opastus
Luonnontuntemusta, luontokokemuksia ja havaintoherkkyyttä painottavaa 
toimintaa, jossa oppaan tai opastusmateriaalin avulla havainnoidaan ja tulkitaan 
ympäristöä, sen ilmiöitä ja vuorovaikutussuhteita.

täysin samaa mieltä 5
en lainkaan samaa mieltä 1
osittain samaa mieltä 1

Mikäli ”luonto-opastus” määritelmä ei täysin vastaa omaa käsitystäsi, mitä 
muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: voisi jättää pois kohdat ”luontokokemuksia ja havaintoherkkyyttä”, 
jolloin määritelmä kuvaisi todellisuutta, eli jäljelle jäisi vain luonnontuntemus.
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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. Opastusviestintä on Metsähallituksen 
toteuttamaa ympäristökasvatustoimintaa. 

en osaa sanoa 6
täysin samaa mieltä 2

Mikäli käsitteen ”opastusviestintä” määritelmä ei täysin vastaa omaa 
käsitystäsi, mitä muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti 
käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: Käsite on minulle vieras ja jotenkin kuulostaa kömpelöltä.

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

täysin samaa mieltä 5
en osaa sanoa 1

Mikäli käsitteen ”tulevaisuuskasvatus” määritelmä ei täysin vastaa omaa 
käsitystäsi, mitä muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti 
käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: ”mahdollisuus selviytyä tulevaisuudessa” kuulostaa 
raadolliselta ja sen mukaan tulevaisuus liian vaikealta.  
”kehittää parempaa yhteistä yhteiskuntaa” kuulostaa taas liian kollektiiviselta, 
siihen on vaikea sitoutua 
Voisiko olla: ”Tulevaisuuskasvatuksella pyritään vahvistamaan yksilön 
(ajatteluun, taitoihin ja tekoihin liittyviä) valmiuksia kohdata millainen 
tulevaisuus tahansa, elää siinä ja vaikuttaa sen muotoutumiseen”

Määritelmiä: 
Tulevaisuustietoisuus 
tiedostettu ymmärrys siitä, miten jokapäiväiset päätökset ja valinnat ovat 
yhteydessä tulevaisuuden muotoutumiseen 
 
Tulevaisuusvalmius: 
valmius kohdata millainen tulevaisuus tahansa, elää siinä ja vaikuttaa sen 
muotoutumiseen 
(Anu Haapala 2002, Joensuun Yliopisto)

Kestävän kulutuksen kasvatus
Ympäristökasvatusta, jonka tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta oman 
kulutuksensa ympäristövaikutuksista sekä vaihtoehtoisista kulutusmahdollisuu
ksista.

täysin samaa mieltä 4
osittain samaa mieltä 2
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Mikäli käsitteen ”kestävän kulutuksen” kasvatus määritelmä ei täysin vastaa 
omaa käsitystäsi, mitä muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti 
käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: tämä on hieman lievä määritelmä, joka ei tarpeeksi kannusta 
kulutuksen vähentämiseen (joka on ainoa tapa ”pelastaa maapallo”) 
voisiko olla: ..oman kulutuksensa vaikutuksista maailman tilaan ja 
ympäristöongelmiin sekä kulutuksen vähentämisen välttämättömyydestä, 
yksilön vaikutusmahdollisuuksista ja kuluttajavalinnoista” 

Vastaus 2: kulutusmahdollisuuksista -> kulutustavoista tai vaihtoehdoista 
kuluttajana. 
Vaihtoehtoiset kulutusmahdollisuudet tuo minulle mielikuvan siitä, että 
vaihdetaan kulutusta tuotteesta toiseen mutta kulutetaan silti yhtä paljon.

Vastaus 3: Päämääränä pitäisi olla kulutuksen vähentäminen.
 

YLEISTASON KÄSITTEITÄ

Kestävä kehitys
Valitse alla olevista vaihtoehdoista yksi määritelmä, joka kuvaa mielestäsi 
parhaiten kestävää kehitystä, kun sitä tarkastellaan ympäristökasvatuksen / 
kestävän kehityksen kasvatuksen näkökulmasta

”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.)

10

”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.)

6

”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.)

4

”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet 
viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.” 
(Yhteinen tulevaisuutemme 1988, 26.)

2

Ei mikään edellä mainituista 1



63

”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.)

1

Millaista määritelmää itse käyttäisit kestävästä kehityksestä? Mikäli määritelmä 
ei ole itse laadittu, mainitse myös sen lähde.

Vastaus 1: Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan sellaista yhteiskunnallista 
muutosta, joka perustuu taloudellisesti järkeviin, yhteiskunnallisesti 
oikeudenmukaisiin, kulttuurisesti arvokkaisiin ja luonnon kannalta vastuullisiin 
valintoihin. 

Vastaus 2: Kestävän kehityksen päämääränä on luonnon ja ihmisen 
hyvinvoinnin turvaaminen ja säilyttäminen nykyisille sekä tuleville sukupolville. 
(www.hel.fi/ymk - Ympäristöohjelmat) Kestävään kehitykseen kuuluvat 
osa-alueet ovat ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen sekä taloudellinen 
kestävyys. 

Vastaus 3: Kolmannessa vaihtoehdossa parasta on mielestäni loppu: 
”Kestävän kehityksen perusehtona on biologisen monimuotoisuuden ja 
ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja 
aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitkällä aikavälillä luonnon kestokykyyn” 
eli toimintamme ei ylitä luonnon kestokykyä, jolloin sillä on aikaa uusiutua eikä 
sen tuottavuus, niin ihmisten kuin muun luonnon hyväksi, vähene tai heikkene 
laadultaan. Tämä pätee nimenomaan ekologiseen ulottuvuuteen, mutta sillä on 
vaikutusta myös sosiaaliseen ja taloudelliseen puoleen.

Vastaus 4: Kestävä kehitys pyrkii kohti maailmaa, jossa luonnon kantokykyä 
ei ylitetä, luonnon monimuotoisuus on turvattu, äärimmäistä köyhyyttä ei ole ja 
kulttuurinen monimuotoisuus kukoistaa.

Vastaus 5: Kestäväkehitys on maailman laajuisesti hyväksytty arvofilosofia. 
Sen tavoitteena on käsitellä globaalitason kysymyksiä ja ongelmia ihmiskunnan 
fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta 
näkökulmasta jotka ovat yhteydessä vahvasti myös ekologisiin tekijöihin. 

Vastaus 6: Tärkeää on, että ei vain nosteta esiin ihmisen tarpeita. Haluaisin 
korostaa ”kehityskriittistä” näkökulmaa. En kannata sitä, että kaikkialla 
maailmassa toivottaisiin samanlaista ”kehitystä” kuin mitä nykyisellään 
länsimaissa on ollut. 

Muita kommentteja käsitteestä ”kestävä kehitys”
Vastaus 1: Kyseessä on kokonaisvaltainen yhteiskuntapoliittinen 

strategia.
Vastaus 2: Olen saanut kritiikkiä sanojen kestävä ja kehitys välisestä 

ristiriidasta, kehitys on dynaamista ja kestävä tarkoittaa taas jotain staattista
Vastaus 3: kulunut termi, jota käytetään paljon ”väärin”. On parempi 

käyttää jotakin muuta ilmaisua, jossa puretaan auki mitä ko. asiayhteydessä 
tarkoitetaan

Vastaus 4: Monikin em. määritelmistä on melko hyvä, mutta aikamoista 
kapulakieltä. ”Eheyttäminen”, ”optimaalinen”, ”seurausvaikutukset”, ... ovat 
melko kestämättömiä käsitteitä.

Vastaus 5: Koska kestävän kehityksen toiminnallisissa ulottuvuuksissa tai 
elementeissä tai miksi niitä sitten kutsutaankin, mainitaan kolme osaa, pidän 
tärkeänä, että niissä mainitaan painavasti sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus, 
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koska ilman ihmisten keskinäistä sopusointua on yksi ja sama, määrittääkö 
ihminen kestävää kehitystä biologian ja ekonomian kannalta. Biologia pitää 
huolen itsestään, ekonomia sortuu, jos ihmiset tappavat toisensa!

Vastaus 6: Kestävä kehitys on niin laaja käsite, että sen voi monesti rinnastaa 
”maailman parantamiseen”. (Tosin maailman parantaminen tarkoittanee eri 
ihmisille aika eri asioita - kestävän kehityksen määritelmän on siis hyvä olla 
hieman tarkempi.)

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.

täysin samaa mieltä 13
osittain samaa mieltä 12

Mikäli käsitteen ”ympäristö” määritelmä ei täysin vastaa omaa käsitystäsi, 
mitä muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti käyttämäsi 
lähteet.

Vastaus 1: psyykkinen on myös olennainen osa ympäristöä.
Vastaus 2: ympäristö on jotakin, jossa ihminen on osana. Mielestäni 

ympäristön rajaaminen ihmisen ulkopuolelle johtaa hyvin luonnontieteelliseen 
tutkivaan lähestymistapaan ympäristöä kohtaan. Tyyliin ”nyt tutkimme 
muurahaisia, jotka ovat ympäristöä”. Tähän kuuluu myös käsitys ihmisestä 
luonnon ja ympäristön hallitsijana, joka voi pinseteillä napata muurahaisesta.

Vastaus 3: - ei yksilö ole mitenkään aina AKTIIVINEN toimija
Vastaus 4: tämä on yksilötason määritelmä, lisäksi ympäristö-käsitettä 

voi tarkastella 1) luonnontieteen näkökulmasta objektiivisesti tutkien, 
jolloin mukana ei ole ihmistä (tutkitaan ekologiaa, ekosysteemejä jne) 
2) ympäristö on myös politisoitunut käsite, ympäristöpolitiikka on jotain 
missä ei ole mukana tämä määritelmä yksilön kokemasta ympäristöstä 
lähteenä Suomela ja Tani, 2004 (ymp.kasv. käsikirja)

Vastaus 5: Saman voisi sanoa selkeämmin, yksinkertaisemmilla päälauseilla. 
Tuota määritelmää joutuu lukemaan monta kertaa ennen kuin tajuaa mitä siinä 
yritetään sanoa. Varsinainen sisältö on kyllä melko ok.

Vastaus 6: Niin, onko ympäristö neutraali tila vai sellainen miksi sen koemme, 
siinäpä kysymys. Ympäristön kokemiseen vaikuttaa paljon myös se mitä siihen 
assosioimme; tietty konkreettinen ympäristö voi neutraalissa mielessä olla 
ideaali, mutta jos siihen liittyy esim. ikävä muisto, on siinä ympäristössä huono 
olla. Eli puhutaanko ympäristöstä kokemuksemme kautta, vai sellaisenaan 
”ilman minua”. Yllä oleva ilmaus on aika neutraali, joten sellaisenaan olen kyllä 
sen kanssa aika hyvin samaa mieltä.

Vastaus 7: Ympäristö sisältää myös kulttuurisen ulottuvuuden.
Vastaus 8: Pelkkä ”fyysinen” luonnonympäristön puolelta tuntuu rajalliselta. 

Ehkä jättäisin nuo sanat ”fyysisen ja sosiaalisen” kokonaan pois, koska sama 
asia tulee esille myös sivulauseessa ”joka sisältää sekä ympäristön ekologisen 
että inhimillisen ulottuvuuden”.

Vastaus 9: Ympäristöön kuuluvat sosiaalinen, taloudellinen, kulttuurinen, 
ekologinen, esteettinen ja eettinen ulottuvuus. 
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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.

täysin samaa mieltä 13
osittain samaa mieltä 10
en osaa sanoa 1

Mikäli käsitteen ”ympäristöpolitiikka” määritelmä ei täysin vastaa omaa 
käsitystäsi, mitä muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti 
käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: se sisältää myös ympäristöasioiden hoitamista poliittisin keinoin 
paikalliselta tasolta globaalille tasolle.

Vastaus 2: Ympäristöpolitiikka ilmaisee tahtoa ja toivottuja kehityssuuntia 
sekä keinoja näiden edistämiseen. Se identifioi ympäristöongelmia ja niiden 
ratkaisukeinoja.

Vastaus 3: Kohta ”Ympäristöpolitiikka on ihmisen ja ympäristön suhteiden 
järjestämistä” ei uppoa! 
Määritelmä ”Yhteiskuntapolitiikan osa, johon kuuluvat erilaisten ympäristöä 
koskevien yhteiskunnallisten tavoitteiden muotoilu sekä tavoitteiden 
saavuttamiseksi valitut keinot” on hyvä.

Vastaus 4: Määritelmään voisi lisätä konkreettisia esimerkkejä. 
Määritelmästä voisi poistaa myös alun ”erilaisten” -sanan. 

Vastaus 5: Kummallisia termejä käsitteessä ”yhteiskunnallisten tavoitteiden 
muotoilu” ja ”ihmisen ja ympäristön suhteiden järjestämistä”. Entäs luonnon 
itseisarvo? Muotoilisin ehkä sen jotenkin näin: ”Ympäristöpolitiikka ottaa huomioon 
kestävän kehityksen kaikki osa-alueet ympäristönkäytön suunnittelussa ja 
toteuttamisessa. Ympäristöpolitiikka huomioi luonnonympäristön esteettiset ja 
virkistykselliset käyttömahdollisuudet asuinalueiden läheisyydessä uhkaamatta 
luonnon monimuotoisuutta. Rakennetun ympäristön suunnittelussa tulee 
kiinnittää huomiota turvallisuuteen, esteettisyyteen, liikkumismahdollisuuksiin 
(julkinen liikenne, pyörätiet) sekä alueen luonnonympäristön erityispiirteisiin.”

Vastaus 6: Määritelmä lienee aivan pätevä. Ympäristöhallinnossa käytetään 
käsitettä ”ympäristönsuojelu” kapeammin eli se on yksi ympäristöpolitiikan 
toteutustavoista eikä päinvastoin. Mutta tämän ei tietenkään tarvitse sanella 
yleiseen käyttöön tarkoitettua määritelmää.

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.

täysin samaa mieltä 12
osittain samaa mieltä 9
en osaa sanoa 2
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Mikäli käsitteen ”koulutuspolitiikka” määritelmä ei täysin vastaa omaa 
käsitystäsi, mitä muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti 
käyttämäsi lähteet

Vastaus 1: vallan käytön lisääminen tähän kohtaa hieman arvellutti. En 
oikein näe että miten vallankäyttö sinänsä liittyy koulutuspolitiikkaan tai että 
miten se ainakaan olisi niin olennainen osa sitä että vaati erityisen maininnan. 
Tai ehkä en vain ymmärtänyt asiaa...

Vastaus 2: - Mitä ovat ”koulutukseen liittyvät kehykset”? Tämän voisi 
ilmaista selkeämmin toisin sanoin. 
- Kirjoitetaanko vallan käyttö yhteen eli vallankäyttö? 
- ”toimintalinjojen vetäminen” voisi olla paremmin jotakin muuta kuin 
vetämistä.

Vastaus 3: Muuten ok mutta kuulostaapa kamalalta tuo ”koulutuspolitiikassa 
on kyse vallan käytöstä”. Kaipaisin siihen joko toista ilmausta tai sitten selvitystä 
että missä mielessä valtaa käytetään. Tarvitseeko se olla tuossa ollenkaan...?

Vastaus 4: Oppimisen edistämispolitiikkaa vai oppimisenedistämispolitiikkaa? 
Vai oppimisen edistämisen politiikkaa? Tarkkana yhdyssanojen kanssa!

Vastaus 5: Onko koulutuspolitiikka myös tulevaisuuden elinkeinopolitiikkaa? 
Otetaanko siinä huomioon se, millaisessa maailmassa elämme sitten, kun 
koulutettavat ovat työelämässä?

Tiedollinen ohjaus, informaatio-ohjaus
Poliittinen ohjauskeino, joka pyrkii edistämään haluttuja tavoitteita sekä 
vaikuttamaan kohderyhmän asenteisiin ja toimintaan. Tiedollinen ohjaus välittää 
tietoa kasvatuksen ja viestinnän keinoja käyttäen.

täysin samaa mieltä 11
en osaa sanoa 6
osittain samaa mieltä 5

Mikäli käsitteen ”tiedollinen ohjaus, informaatio-ohjaus” määritelmä ei 
täysin vastaa omaa käsitystäsi, mitä muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös 
mahdollisesti käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: Uusi käsite minulle
Vastaus 2: Saman voisi ilmaista konkreettisemmin. Jos on tarpeen ilmaista, 

että tämä on nimenomaan _tiedollista_ ohjausta eikä jotakin muuta ohjausta, 
niin tämän voisi määritelmässäkin tuoda selvemmin esiin.

Vastaus 3: onko vaarana asioiden yksisilmäinen katsantokanta vai onko 
monimuotoisuudelle, asioiden ajattelulle sijaa?

Vastaus 4: En oikein ymmärrä ko. käsitettä.

Muita kommentteja käsitteestä ”tiedollinen ohjaus, informaatio-ohjaus”
Vastaus 1: Pelkkä tieto, myös pehmeämmät arvot, mielestäni niitä ei pidä 

myöskään unohtaa.

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.

täysin samaa mieltä 11
osittain samaa mieltä 9
en osaa sanoa 1
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Mikäli käsitteen ”viestintä” määritelmä ei täysin vastaa omaa käsitystäsi, mitä 
muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: Määrittelyn loppuosa toimiva.  
Myös tarve tiedonvälittämiseen tulisi jotenkin näkyä määrittelyssä.

Vastaus 2: Virkkeet voisi muuttaa toiseen järjestykseen. Silloin 
määritelmästä tulisi konkreettisempi.

Vastaus 3: Mielestäni käsitteessä on ristiriita: jos tulkinnat saatetaan muiden 
tietoisuuteen sanomia välittävien verkostojen kautta (esim. sanomalehti), 
viestinnässä ei ole vuorovaikutusta vaan se on pelkästään yksisuuntaista. 
Sitäpaitsi tulkinta voidaan saattaa muiden tietoisuuteen myös suullisesti 
kasvotusten. Viestintä on JOSKUS tiedonvaihtoa, JOSKUS tiedonjakamista, jonka 
(=tiedon) vastaanottaja tulkitsee omasta viitekehyksestään käsin. Viestintä voi 
olla myös suoraa tai epäsuoraa.

Vastaus 4: Toivottavasti ihmisten keskinäinen kanssakäyminen, 
puhuttukieli eivät unohdu. 
Kuten myöskään kosketus ja läheisyys.

Vastaus 5: Lisäksi ajatus:  
Viestintä on monimutkainen prosessi: lähetetty viesti ei mene perille 
sellaisenaan vaan kukin viestin vastaanottaja tulkitsee viestin omalla tavallaan, 
johon vaikuttavat useat tekijät (vastaanottajan käsitys viestin lähettäjästä, 
pohjatiedot, tilanne jne.). Eli lähetetty viesti ei ole yhtä kuin vastaanotettu 
viesti. (Ehkä määritelmän kolme viimeistä sanaa viittaavatkin tähän.)

Vastaus 6: Viestintään liittyvät vahvasti kulttuuriset merkitykset, sekä 
vallankäyttö. 

Oppiminen
Jatkuva ja aktiivinen prosessi, johon liittyy tiedon, 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.

täysin samaa mieltä 19
osittain samaa mieltä 5

Mikäli käsitteen ”oppiminen” määritelmä ei täysin vastaa omaa käsitystäsi, mitä 
muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: Voivatko arvot syventyä? Mitä se tarkoittaa?
Vastaus 2: - oppimista voi tapahtua muutenkin kuin ”aktiivisessa prosessissa” 

- yhteisöllinen oppiminen on vaikea hahmottaa, minulle oppiminen on yksilötason 
prosessi

Vastaus 3: Oppimisen ideaalissa mielessä olen samaa mieltä, mutta 
entäs kun henkilö ”oppii pahoille tavoille”; onko tällöin kyse arvojen ja 
harkintakyvyn syvenemisestä? Olisiko joku tämäntyyppinen lisäys paikallaan: 
oppimisen lopputulos riippuu oppijan tietoisesti tai tiedostamatta valitsemasta 
”suodattimesta”; tietynlaisen tiedon hän hyväksyy = oppii, tietynlaisen hän 
sivuuttaa.

Vastaus 4: Oppiminen on sidoksissa myös ympäristöön ja opettajaan
Vastaus 5: Varsinaista oppimista on mielestäni vasta se, kun tietoja 

käytetään eri tilanteissa (konteksteissa)., 
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Kasvatus
Tavoitteellista ja vuorovaikutteista toimintaa, jossa pyritään muuttamaan yksilön 
tietoja, taitoja, arvoja ja toimintatapoja haluttuun suuntaan sekä tukemaan ja 
ohjaamaan yksilön kokonaispersoonallisuuden kasvua.

täysin samaa mieltä 15
osittain samaa mieltä 6
en osaa sanoa 1

Mikäli käsitteen ”kasvatus” määritelmä ei täysin vastaa omaa käsitystäsi, mitä 
muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: mielestäni sana muuttaa ei ole hyvä määritelmässä. Käsitteessä 
muuttaa on negatiivinen sävy. Ihan kuin ei kunnioitettaisi kasvatettavan omia 
käsityksiä, arvostuksia jne. Muuttamisen tilalla voisi käyttää ajatusta, että yksilö 
pyrittäisiin saamaan ajattelemaan omia käsityksiään, arvojaan ym. ja tekemään 
arvioinnin pohjalta omaehtoisia ymmäryksen ym. muutoksia.

Vastaus 2: Tärkeää, että vastuullista ja välittävää. Tunnesitoutuminen?
Vastaus 3: kohta ”yksilön kokonaispersoonallisuuden kasvua” mietityttää, 

vaihtoehtona kohdalle voisi olla: ” yksilön omakohtaista oppimisprosessia ja 
elämänhallintaa”  
lähde: kansallisen ymp.kasv.strategian työryhmä, 1992

Vastaus 4: Sanoisin: tavoitteellista ja/tai esimerkinomaista ja 
vuorovaikutteista toimintaa, jossa... 
Aina kasvatus ei ole tavoitteellista, esimerkiksi vanhemmat alkoholinkäytöllään 
saattavat tehdä lapsistakin alkoholisteja, vaikka se tuskin oli kasvatuksen 
tavoite, mutta lapset saivat vanhempien esimerkistä mallin, jonka mukaan 
”kasvoivat alkoholismiin”. Tönkkö esimerkki, mutta...

Vastaus 5: Joskus olen pohtinut sitä, onko kasvatus aina tavoitteellista. 
Kait se on, mutta tuo ei ole itsestäänselvää. 

Muita kommentteja käsitteestä ”kasvatus”
Vastaus 1: kuka haluaa muuttaa kasvatuksen suuntaan ja kenelle 

suotuisaksi?

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.

täysin samaa mieltä 16
osittain samaa mieltä 5
en osaa sanoa 1

Mikäli käsitteen ”koulutus” määritelmä ei täysin vastaa omaa käsitystäsi, mitä 
muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: En ymmärrä osaa: ”Koulutus on yleensä osa yhteisön laajempaa 
kehittämistoimintaa--”.

Vastaus 2: Koulutus tähtää aktiiviseen kansalaisuuteen ja hyvään 
ihmisyyteen. 
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Opetus
Järjestelmällinen kasvatuksen keino, jonka tarkoituksena on tukea ja auttaa 
yksilön kasvua ja oppimista sekä siten kehittää tämän toimintavalmiuksia 
yhteisöissään.

täysin samaa mieltä 14
osittain samaa mieltä 6
en osaa sanoa 1

Mikäli käsitteen ”opetus” määritelmä ei täysin vastaa omaa käsitystäsi, mitä 
muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: keskeistä on tavoitteellisuus ja tavoitteiden saavuttamisen 
reflektointi tietojen, taitojen, toiminnan ja käyttäytymisen osalta.

Vastaus 2: Miksi opetus on ”järjestelmällinen _kasvatuksen_ keino”? 
Miksi se ei ole _koulutuksen_ keino? Tavanomaisessa kielenkäytössä opetusta 
tapahtuu nimenomaan kouluissa, jotka tavanomaisen kielenkäytön mukaan 
kouluttavat, eivät välttämättä (ainakaan enää ylemmillä opetusasteilla) kasvata 
(ainakaan päätarkoituksenaan).

Vastaus 3: Muuttaisin se näin: ”Järjestelmällinen kasvatuksen ja 
koulutuksen keino, jonka tarkoituksena on tukea ja auttaa yksilön kasvua ja 
oppimista haluttuun suuntaan sekä siten kehittää tämän toimintavalmiuksia 
yhteisöissään.Vastaus 4: opetus ei aina ole järjestelmällistä, vars. vapaan 
sivistystyön parissa.

Muita kommentteja käsitteestä ”opetus”
Vastaus 1: Opetus ja kasvatus ovat käsitteinä niin monia mielikuvia 

herättäviä, että vaikea laittaa merkintää ensimmäiseen kohtaan ”olla täysin 
samaa mieltä”

Opastus
Yksilön tai ryhmän suullista tai kirjallista perehdyttämistä ja ohjaamista tiettyyn 
aihepiiriin ja tietyssä paikassa. 

täysin samaa mieltä 14
osittain samaa mieltä 9

Mikäli käsitteen ”opastus” määritelmä ei täysin vastaa omaa käsitystäsi, mitä 
muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: Perehdyttäminen viittaa mielestäni ennen tehtävää tapahtuvaan 
toimintaa. Opastaminen olisi mielestäni ennemminkin koko prosessin aikaista 
suullista tai kirjallista ohjaamista.

Vastaus 2: Miten paikka liittyy asiaan?
Vastaus 3: jatkaisin lausetta: ...paikassa, jotta yksilö tai ryhmä suoriutuisi 

opastuksen jälkeen tehtävistä tai toiminnoista suhteellisen itsenäisesti.
Vastaus 4: Onko välttämättä tietyssä paikassa? Voiko opastusta harjoittaa 

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

täysin samaa mieltä 17
osittain samaa mieltä 5
en osaa sanoa 1

Mikäli käsitteen ”neuvonta” määritelmä ei täysin vastaa omaa käsitystäsi, mitä 
muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: Joskus on hyvä neuvoa, vaikka neuvoa ei kysyttäisikään.
Vastaus 2: Neuvontaa voidaan antaa myös kysymättä
Vastaus 3: Määritelmässä kaksi kohtaa häiritsee: neuvonta voi olla 

tiedostamatontakin ja tähän liittyen neuvontaa annetaan myös kysymättä!

Muita kommentteja ”käsitteestä” neuvonta
Vastaus 1: En tiedä menisikö tuo konkreettinen ohjaus sinne opastuksen 

puolelle ennemminkin...

Valistus
Tietojen antamista, tietoisuuden lisäämistä ja ohjaamista, joka suunnataan 
yleensä laajalle ihmisjoukolle.

täysin samaa mieltä 12
osittain samaa mieltä 10

Mikäli käsitteen ”valistus” määritelmä ei täysin vastaa omaa käsitystäsi, mitä 
muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: Mikä osuus tietämyksellä on tämän käsitteen rakenteessa?
Vastaus 2: valistukseen liittyy myös se, että valistajan tiedot oletetaan 

oikeiksi
Vastaus 3: tähän valistus-sanaan liittyy voimakkaasti arvolataus
Vastaus 4: Valistukseen liittyy yleensä tietyt arvot, joita halutaan välittää. 

Valistuksella halutaan kenties vaikuttaa olemassaoleviin arvoihin ja muuttaa 
niitä.

Muita kommentteja käsitteestä ”valistus”
Vastaus 1: Valistus on terminä hieman vanhahtava, mieleen tulee 

kansanvalistus.

TAVOITTEITA

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.

täysin samaa mieltä 5
osittain samaa mieltä 1
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Mikäli käsitteen ”aktiivinen kansalaisuus” määritelmä ei täysin vastaa omaa 
käsitystäsi, mitä muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti 
käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: Kriittisen ajattelun sijaan korostaisin aktiivista ja 
vastuullista otetta elämään, vastuuta oman ja toisten hyvinvoinnista.  
Tässä määritelmässä korostuu myös osallistuminen yhteiskunnassa, mutta hyvä 
lähtökohta olisi jo ihan aktiivinen omaan elämään vaikuttaminen.

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 vaikut
usmahdollisuuksista ja -kanavista sekä vaikuttamisen taidot ja halu vaikuttaa.

täysin samaa mieltä 5
osittain samaa mieltä 1

Mikäli käsitteen ”kansalaisvaikuttaminen” määritelmä ei täysin vastaa omaa 
käsitystäsi, mitä muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti 
käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: Määritelmä on hyvä, mutta toivoisin, että kansalaisvaikuttamisessa 
tulisi vahvasti positiivinen vaikutelma. Liian usein esim. media antaa 
kansalaisvaikuttamisesta negatiivisen kuvan. 

Muita kommentteja käsitteestä ”kansalaisvaikuttaminen”
Vastaus 1: olisiko hyvä mainita esimerkinomaisesti eri keinoja, 

jaoteltuna vaikka formaalit ja nonformaalit sekä ”puoliformaalit” keinot, kuten 
äänestäminen ym., toimiminen kuluttajana yms. sekä sitten omat aktiiviset 
toimet kuten mielenosoitukset, kampanjat jne. 
Joensuun yliopiston tutkija Kaisa Raitio on hyvä hlö avaamaan selkeästi tätä 
käsitettä!

Elinikäinen oppiminen
Yksilön koko elämänkaaren jatkuva prosessi, jossa yksilö itse 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.

täysin samaa mieltä 4
osittain samaa mieltä 2

Mikäli käsitteen ”elinikäinen oppiminen” määritelmä ei täysin vastaa omaa 
käsitystäsi, mitä muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti 
käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: muuten hyvä mutta outoa on kohta ”yhdessä yhteisöjensä 
kanssa” koska oppiminen on mielestäni omakohtainen prosessi. Toki oppiminen 
tapahtuu sosiaalisessa kanssakäymisessä ja vuorovaikutuksessa. Yksilötason 
oppijoista muodostuu yhteisö.

 Vastaus 2: Mielestäni voisi poistaa lopusta ”yksilön omilla ehdoilla ja omalla 
vastuulla”. Voihan oppimista tapahtua muutoinkin kuin yksilön omalla vastuulla, 
ja jos yksilö silloin kehittää omia voimavarojaan, niin myös se prosessi on osa 
yksilön elinikäistä oppimista.
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Osallistaminen
Prosessi, jossa yksilöitä tai yhteisöjä tuetaan, kannustetaan tai kehotetaan 
osallistumaan toimintaan tai päätöksentekoon. Tarve osallistua on syntynyt 
muualla kuin osallistujan mielessä.

täysin samaa mieltä 3
osittain samaa mieltä 3

Mikäli käsitteen ”osallistaminen” määritelmä ei täysin vastaa omaa käsitystäsi, 
mitä muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti käyttämäsi 
lähteet.

Vastaus 1: Määritelmä sisältää rivien välistä luettuna se, että aina 
osallistaminen ei johda osallistumiseen. Mutta ehkä sen voisi mainita. 
Osallistaminen on ulkoisen motivoinnin synnyttämää. 

Osallistuminen
Yksilön aktiivista mukana oloa yhteisön toiminnassa. Osallistuminen on aina 
vapaaehtoista.

osittain samaa mieltä 5
täysin samaa mieltä 1

Mikäli käsitteen ”osallistuminen” määritelmä ei täysin vastaa omaa käsitystäsi, 
mitä muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti käyttämäsi 
lähteet.

Vastaus 1: Hieman lyhyesti sanottu että ”mukana oloa yhteisön toiminnassa”, 
mutta toisaalta tämä määritelmä sallii esim. sen tulkinnan että osallistutaan 
vaikka rikolliseen toimintaan. Itse liitän osallistumisen käsitteen pikemminkin 
aktiiviseen toimintaan, osallistumista ja vaikuttamista omiin elinoloihin ja itseä 
koskevaan päätöksentekoon

Vastaus 2: Osallistuminen EI ole aina vapaaehtoista. Esimerkiksi 
”tilaisuuden osallistujat” -termiä käytetään pöytäkirjoissa, kokouksissa, 
yms., joissa monikin osallistujista tulee paikalle työtehtävissä, 
viran puolesta, jonkin tahon (määräämänä) edustajana... 
Mieluummin voisi kuvata, että osallistuminen on yleensä vapaaehtoista - jos siis 
halutaan verrata sitä ”osallistamiseen”. Mikäli osallistumista käytetään yksinään, 
ilman osallistamis-vastinparia, tuo vapaaehtoisuuden mielleyhtymä katoaa.

Vastaus 3: Ei ole aina vapaaehtoista. Mutta parhaimmillaan on 
vapaaehtoista. 

Muita kommentteja käsitteestä ”osallistuminen”
Vastaus 1: Osallistuminen voi olla pakollista, esim. työnkuvasta tai asemasta 

(järjestön pj) johtuen.

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

osittain samaa mieltä 3
täysin samaa mieltä 3
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Mikäli käsitteen ”osallisuus” määritelmä ei täysin vastaa omaa käsitystäsi, mitä 
muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: Muuten hyvä mutta vivahteena samoin kohta ”omassa 
yhteisössä”, voisiko lisätä esim. että ”omaan elämään vaikuttavissa asioissa ja 
päätöksenteossa”?

Vastaus 2: Mielestäni kuvaus osallisuudesta on hieman liioiteltu. Vaikka 
osallisuus olisi yksilön osallistumista jollain tasolla johonkin projektiin/yhteisöön, 
ei se välttämättä ole kaikkia määritelmässä esiteltyjä asioita _yhtä aikaa_. 
Yksilö voi olla osallinen ja hänellä voi olla vastuuta ja merkityksellinen rooli, 
mutta silti hänellä voi olla kokemus omien kykyjen _riittämättömyydestä_.

Vastaus 3: Osallisuus merkitsee myös omien vaikutusmahdollisuuksien 
tunnistamista ja käyttämistä tarpeen mukaan. 

Voimaantuminen
Prosessi, jossa yksilö kokee oman roolinsa merkityksellisenä ja jossa hänen 
luottamuksensa omiin kykyihin kasvaa. Voimaantumisen kautta yksilön halu 
toimia lisääntyy.

täysin samaa mieltä 5
osittain samaa mieltä 1

Mikäli käsitteen ”voimaantuminen” määritelmä ei täysin vastaa omaa 
käsitystäsi, mitä muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti 
käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: Määritelmä vastaa sitä millaisessa yhteydessä käsitettä yleensä 
käytetään. Mielestäni käsite sinällään on kuitenkin niin keinotekoinen, ettei sitä 
ole tarpeen käyttää.

Muita kommentteja käsitteestä ”voimaantuminen”
Vastaus 1: Mielestäni ”voimaantuminen” on keinotekoisesti kehitetty 

suomennos termille ”empowerment”. Niinpä mielestäni ei ole tarpeen käyttää 
sitä ollenkaan, vaan kuvata kyseistä ilmiötä joillain muilla sanoilla tai termeillä 
tai aukikirjoittaen.

Valtautuminen
Prosessi, jossa voimaantunut yksilö kokee saavansa valtaa ja mahdollisuuksia 
toimia omassa yhteisössään.

täysin samaa mieltä 4
osittain samaa mieltä 1
en lainkaan samaa mieltä 1

Mikäli käsitteen ”valtautuminen” määritelmä ei täysin vastaa omaa käsitystäsi, 
mitä muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti käyttämäsi 
lähteet.

Vastaus 1: Tämä on keinotekoinen käsite, jota ei mielestäni ole tarpeen 
yrittää juurruttaa kielenkäyttöön. Jos yksilö kokee saavansa valtaa tai 
toimintamahdollisuuksia, miksi sitä ei voi sanoa suoraan?

Muita kommentteja käsitteestä ”valtautuminen”
Vastaus 1: Turha käsite
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Kestävä elämäntapa
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.

täysin samaa mieltä 4
osittain samaa mieltä 1

Mikäli käsitteen ”kestävä elämäntapa” määritelmä ei täysin vastaa omaa 
käsitystäsi, mitä muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti 
käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: kohta ”elämänkaarensa kaikissa vaiheissa” on hieman 
jyrkkä, tulee mielikuva että jos nuorempana en ole tiedostanut asioita 
enkä ole tehnyt oikein, en enää ikinä voi olla kestävästi elävä yksilö. 
Muutosehdotus: ..”yksilöt noudattavat työssään, vapaa-ajallaan 
ja yhteiskunnan eri toiminnoissa kestäviä toimintatapoja”..? 
Lisäksi voisi mainita että oman noudattamisen lisäksi kestävyyteen voisi kuulua 
että pyrkii vaikuttamaan muidenkin käyttäytymiseen

Vastaus 2: Määrittelyssä voisi kuvata, millainen on kestävä elämäntapa, 
eikä sitä, mitä ”yksilöt” tekevät. Miksi ilmiötä kuvataan ”yksilöiden” 
toimintana, vaikka se voi olla myös esimerkiksi yhteisöjen kestävää toimintaa? 
Mielestäni käsitteen kuvailu ei ole myöskään riittävän tiukka. Jos yksilöt 
ottavat huomioon ekologisia vaikutuksia, se ei välttämättä tarkoita, että he 
ottavat huomioon ne kaikki, kokonaan. 
 
VAIHTOEHTOINEN VERSIO  
Kestävä elämäntapa on elämistä luonnonjärjestelmien rajoitukset huomioon 
ottaen. Se on elämää maapallon kantokyvyn mukaisesti, kuluttamatta 
suhteettomasti tai tarpeettomasti. Kestävään elämäntapaan kuuluu valintojen 
tekeminen ekologisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi.

Vastaus 3: Kaikissa vaiheissa pitäisi korvata jollakin muulla, sillä yksilö 
ei voi vaikuttaa asioihin ollessaan pieni lapsi. Jokainen tekee eri inhimillisistä 
syistä johtuen joskus kestävän elämäntapan kannalta haitallisia päätöksiä - 
määritelmää pitäisi lieventää toisenlaisilla sanavalinnoilla.

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.

täysin samaa mieltä 5
osittain samaa mieltä 1

Mikäli käsitteen ”ympäristöherkkyys” määritelmä ei täysin vastaa omaa 
käsitystäsi, mitä muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti 
käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: Herkkyys on myös avautumista, antautumista, irti päästämistä.. 
sen jälkeen vasta voi syntyä kyky aistia ja havainnoida ja sen jälkeen voi syntyä 
se tunnepitoinen suhde ympäristöön

Ympäristötietoisuus
Ympäristönäkökohtien tiedostamista ja niiden huomioimista toimintaa koskevia 
päätöksiä ja valintoja tehtäessä.
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täysin samaa mieltä 4
en lainkaan samaa mieltä 1

Mikäli käsitteen ”ympäristötietoisuus” määritelmä ei täysin vastaa omaa 
käsitystäsi, mitä muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti 
käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: Tästä puuttuu oman toiminnan vaikutusten ymmärtäminen! 
Tai ehkä se on ajatuksena mukana mutta ei aukikirjoitettuna.  
Mielestäni ymp.tietoinen hlö tiedostaa oman toimintansa vaikutukset 
ympäristöön, sekä ymmärtää monitahoiset vuorovaikutussuhteet

Vastaus 2: Paremmin: Ympäristönäkökohtien tiedostamista ja niiden 
huomioimista päätöksiä ja valintoja tehtäessä.

Ympäristövastuullisuus
Yksilön tai yhteisön pyrkimys toimia ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella 
tavalla oman pätevyyden ja toimintaympäristön tarjoamien mahdollisuuksien 
mukaan.

täysin samaa mieltä 4
osittain samaa mieltä 2

TOIMIJOITA

Ympäristökasvattaja
Toteuttaa käytännön ympäristökasvatustyötä kestävän elämäntavan 
edistämiseksi sekä ympäristötuntemuksen ja -myönteisyyden lisäämiseksi 
opettaen, kouluttaen ja neuvoen eri-ikäisiä ihmisiä.

täysin samaa mieltä 3
osittain samaa mieltä 2

Mikäli käsitteen ”ympäristökasvattaja” määritelmä ei täysin vastaa omaa 
käsitystäsi, mitä muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti 
käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: opettaen, kouluttaen ja neuvoen - pitäisi lisätä myös opastaen
Vastaus 2: Ympäristökasvattaja tuntee ympäristökasvatuksen tavoitteet ja 

erilaiset ulottuvuudet ja pyrkii monipuolisesti edistämään kestävää elämäntapaa 
nämä kaikki tavoitteet ja ulottuvuudet huomioiden. 
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.

täysin samaa mieltä 4
osittain samaa mieltä 1
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Mikäli käsitteen ”luontokoulu” määritelmä ei täysin vastaa omaa käsitystäsi, 
mitä muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti käyttämäsi 
lähteet.

Vastaus 1: poistaisin kohdan ”tiettyä maantieteellistä aluetta palveleva”

Ympäristökoulu
Tiettyä maantieteellistä aluetta palveleva, kestävää elämäntapaa alueellaan 
edistävä ja tukeva ympäristökasvatuksen kehittämis- ja osaamiskeskus, jonka 
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.

täysin samaa mieltä 3
osittain samaa mieltä 2

Mikäli käsitteen ”ympäristökoulu” määritelmä ei täysin vastaa omaa käsitystäsi, 
mitä muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti käyttämäsi 
lähteet.

Vastaus 1: poistaisin kohdan ”tiettyä maantieteellistä aluetta palveleva”, 
esim. meidän ympäristökoulu palvelee keitä tahansa, eri puolilta Suomea tulevia 
ryhmiä (jolloin maantieteellisenä alueena Suomi), mutta mahdollisesti myös 
ulkomaalaisia ryhmiä (mikä maantieteell. alue silloin on?). Muutenkin ko. kohta 
on turha, määritelmä toimii ilman sitäkin eikä se tuo lisäarvoa sille

Vastaus 2: Ympäristökoulu myös lisää oman ympäristön ja siinä tapahtuvien 
prosessien tuntemusta. Toiminta voi mm. edistää ihmisen ja ympäristön välisen 
dialogin tulkintakykyä ja lisätä tietoisuutta ympäristön vaikutuksesta ihmisen 
toimintaan.

Muita kommentteja käsitteestä ”ympäristökoulu”
Vastaus 1: Kaksi rinnakkaista käsitettä, ympäristö- ja luontokoulu,hämärtävät 

ympäristökasvatuksen mielikuvaa yleisön silmissä. Toisesta pitäisi luopua.

Ympäristöpainotteinen oppilaitos
Hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuvaa opetusta antava oppilaitos, jolla 
on valtakunnallinen erityistehtävä ympäristöpainotteisessa opetuksessa.

en osaa sanoa 3
täysin samaa mieltä 1
osittain samaa mieltä 1

Mikäli käsitteen ”ympäristöpainotteinen oppilaitos” määritelmä ei täysin vastaa 
omaa käsitystäsi, mitä muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti 
käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: Tarvitseeko olla valtakunnallinen erityistehtävä, voisiko olla 
vaan erityistehtävä

Luontokoulun opettaja, luontokouluopettaja
Luontokoulussa työskentelevä ympäristökasvattaja, joka tekee pedagogista 
työtä lasten ja nuorten sekä kasvattajien kanssa ja edistää sekä kehittää 
ympäristökasvatusta toiminta-alueellaan.
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täysin samaa mieltä 4
en osaa sanoa 1

Mikäli käsitteen ”luontokoulun opettaja, luontokouluopettaja” määritelmä ei 
täysin vastaa omaa käsitystäsi, mitä muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös 
mahdollisesti käyttämäsi lähteet.

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

täysin samaa mieltä 4
en osaa sanoa 1

Mikäli käsitteen ”ympäristökoulun opettaja, ympäristökouluopettaja” 
määritelmä ei täysin vastaa omaa käsitystäsi, mitä muuttaisit siinä ja miten? 
Mainitse myös mahdollisesti käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: Mitä eroa on luontokoulun opettajalla ja ympäristökoulun 
opettajalla? 

TYÖKALUJA

Ympäristöjärjestelmä
Yhteisön ympäristöjohtamisen käytännön työkalu. Ympäristöjärjestelmä tukee 
järjestelmällistä ja kokonaisvaltaista prosessia, joka tähtää yhteisön toiminnan 
ympäristövaikutusten hallintaan sekä ympäristöasioiden hoidon jatkuvaan 
parantamiseen. Ympäristöjärjestelmä noudattaa yleensä tietyn ulkoisen 
järjestelmämallin kriteerejä.

osittain samaa mieltä 3
täysin samaa mieltä 2

Mikäli käsitteen ”ympäristöjärjestelmä” määritelmä ei täysin vastaa omaa 
käsitystäsi, mitä muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti 
käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: Ympäristöohjelma on ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, 
joka helpottaa organisaatiota hallitsemaan toiminnot, jotka aiheuttavat haitallisia 
ympäristövaikutuksia. Se on myös työkalu, jonka avulla vähennetään haitallisia 
ymp.vaikutuksia ja pienennetään ympäristökuormitusta. 

Vastaus 2: Ei ole minusta ainoastaan ympäristöjohtamisen työkalu, 
vaan ylipäätään oppilaitoksen/yrityksen/organisaation ympäristövastuullisen 
toiminnan ja toimintakulttuurin kehittämisväline. 

Kestävän kehityksen ohjelma / ympäristöohjelma, kestävän kehityksen 
toimintaohjelma / ympäristötoimintaohjelma sekä kestävän kehityksen 
toimintasuunnitelma / ympäristötoimintasuunnitelma

Käsitteet kestävän kehityksen ohjelma / ympäristöohjelma, kestävän 
kehityksen toimintaohjelma / ympäristötoimintaohjelma sekä kestävän 
kehityksen toimintasuunnitelma / ympäristötoimintasuunnitelma ovat peräisin 
ympäristöjohtamisen kielenkäytöstä. Niiden käyttö on kuitenkin yleistymässä 
myös oppilaitoksissa. 
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Käsitteiden ero on näkökulmassa ja yksityiskohtaisuudessa. Ohjelman 
tasolla käsitellään yleisesti yhteisön kestävään kehitykseen liittyvä toiminta 
ja yhteisön toiminnan aiheuttamat vaikutukset. Toimintaohjelman tasolla 
tuodaan esille tavoitteita ja keinoja, joilla voidaan vaikuttaa yhteisön toimintaan 
liittyviin kestävän kehityksen kysymyksiin. Toimintasuunnitelman tasolla 
esitetään yksityiskohtaiset suunnitelmat tavoitteiden toteuttamiseksi yhteisön 
arkipäivässä. 

Yksittäisen toimijan ei tarvitse laatia erikseen kaikkia dokumentteja 
erikseen, vaan ne voivat sisältyä toisiinsa. 
Yhteisö voi päättää käyttääkö dokumenttien yhteydessä käsitettä kestävä 
kehitys vai ympäristö. Yleisenä ohjenuorana voidaan pitää, että käsite kestävä 
kehitys viittaa voimakkaammin kaikkien kestävän kehityksen ulottuvuuksien 
huomioimiseen. Käsite ympäristö sisältää myös kaikki kestävän kehityksen 
ulottuvuudet, mutta painottaa ekologista ulottuvuutta. Yritysmaailmassa 
ohjelmat saattavat keskittyä pelkästään ekologiseen kestävyyteen, mutta 
koulumaailmassa huomioidaan kestävyyden eri ulottuvuudet. 

Edellinen käsitteiden sisällön ja erojen kuvaus vastaa omaa käsitystäni.

osittain samaa mieltä 2
täysin samaa mieltä 2
en osaa sanoa 1

Mikäli käsitteiden sisällön ja erojen kuvaus ei täysin vastaa omaa käsitystäsi, 
mitä muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti käyttämäsi 
lähteet.

Vastaus 1: Myös ohjelma pitää sisällään tavoitteet ja keinot sekä 
toimintasuunnitelman! Toimintaohjelma on synonyymi ohjelmalle. 
Toimintasuunnitelma voi olla yksityiskohtaisempi, esim. vuosittain tehtävä 
dokumentti, mutta tosiaan ohjelmaan tulee sisältyä kaikki edellä mainitut

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.

täysin samaa mieltä 3
en osaa sanoa 1
osittain samaa mieltä 1

Mikäli käsitteen ”kestävän kehityksen ohjelma, ympäristöohjelma” ei täysin 
vastaa omaa käsitystäsi, mitä muuttaisit siinä ja miten? Mainitse myös 
mahdollisesti käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: Tässä voisi mainita myös, että ohjelmassa tulee olla määriteltynä 
tavoitteet, toimenpiteet, aikataulu, resurssit ja vastuut, mielellään myös 
suunnitelma seurannasta. 

Vastaus 2: Edellyttää kaikkien organisaation henkilöiden monipuolista 
kouluttamista ja perehdyttämistä. 
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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.

en osaa sanoa 2
täysin samaa mieltä 1
osittain samaa mieltä 1

Mikäli käsitteen ”kestävän kehityksen toimintaohjelma, ympäristötoiminta
ohjelma” ei täysin vastaa omaa käsitystäsi, mitä muuttaisit siinä ja miten? 
Mainitse myös mahdollisesti käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: ks. edellä, edellyttää kaikkien perehdyttämistä ja 
kouluttamista

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

täysin samaa mieltä 2
en osaa sanoa 1
osittain samaa mieltä 1

Mikäli käsitteen ”kestävän kehityksen toimintasuunnitelma, ympäristötoimint
asuunnitelma” määritelmä ei täysin vastaa omaa käsitystäsi, mitä muuttaisit 
siinä ja miten? Mainitse myös mahdollisesti käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: Voi kai olla muutakin kuin vuosikohtainen, esim. 
kaksivuotinen??

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.

täysin samaa mieltä 4

Ympäristösertifikaatti
Riippumattoman toimielimen myöntämä tunnustus siitä, että yhteisön 
ympäristöjärjestelmän tai ympäristöohjelman mukainen toiminta vastaa 
asetettuja kriteerejä.

täysin samaa mieltä 4

Oppilaitosten ympäristösertifiointi (OKKA-sertifiointi)
Sertifiointijärjestelmä, joka tukee peruskoulujen, lukioiden sekä ammatillisten ja muiden 
oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelmien rakentamista ja tarjoaa oppilaitokselle 
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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.

täysin samaa mieltä 4

Mikäli käsitteen ”Oppilaitosten ympäristösertifiointi (OKKA-sertifiointi)” 
määritelmä ei täysin vastaa omaa käsitystäsi, mitä muuttaisit siinä ja miten? 
Mainitse myös mahdollisesti käyttämäsi lähteet.

Vastaus 1: HUOM!! Tähän määritelmään kannattaa pyytää tsekkaus vielä 
Erkka Lainiselta OKKA-säätiöstä

Vihreä lippu
Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelma. Ohjelmassa 
yhdistyvät ympäristökuormituksen vähentäminen, kestävän kehityksen kasvatus 
ja 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.

täysin samaa mieltä 4
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LIITE 3 
ASIANTUNTIJARINGIN KYSELYSSÄ NRO 2 ESIIN TULLEET  

KESKEISIMMÄT YMPÄRISTÖKASVATUSTA / KESTÄVÄN 
KEHITYKSEN KASVATUSTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT, JULKAISUT 

JA/TAI MUUT DOKUMENTIT
KANSAINVÄLISET

YK

- 2 x Kansainväliset kestävää kehitystä koskevat sopimukset ja prosessit koskevat myös 
kasvatusta ja koulutusta. YK:n, OECD:n, EU:n, Itämeren maiden, Pohjoismaiden ja Suomen 
kestävän kehityksen strategioissa ja ohjelmissa kiinnitetään huomiota kasvatuksen ja 
koulutuksen keskeiseen asemaan kestävän kehityksen edistämisessä.

- Kestävän kehityksen osalta Rion julistus ja sen jälkeen tulleet asiakirjat
- YK:n, Unescon julkilausumat
- viralliset komiteamietinnöt ja konferenssijulkaisut ym. aiheesta
- YK:n isot ympäristöasiakirjat
- Kansainvälisesti YK-maailma
- Tukholman 1972 konferenssin pohjatyö
- Yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta (UNESCO 1972)
- YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus ja Kioton pöytäkirja
- Unescon 1975 asiakirjan kaiken pohjaksi
- 2 xTbilisin kv ympäristökasvatuskonferenssin julistus 1977 (Tbilisin kokouksen pöytäkirja)
- 2 x Rooman klubin “Limits to Growth”
- 4 x Brundtlandt, G.M. 1988. Our Common Future, World Commission on Economic 

Development .(Yhteinen tulevaisuutemme raportti. 1988. Helsinki: Ulkoasiainministeriö & 
Ympäristöministeriö.)  (ns. Brundtland-raportti) (Kestävän kehityksen määritelmä)

- 9 x UNCED - YK:n Ympäristö- ja Kehityskonferenssi, Rio de Janeiro 3.-14.6.1992, 
Ympäristöministeriö, Ulkoasiainministeriö, Forssan kirjapaino, 1993, 239s

- Rio Declaration on Environment and Development. 1992.
- The United Nations Conference on Environment and Development,
- Having met at Rio de Janeiro from 3 to 14 June 1992,
-http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=78&ArticleID=1

163 (Muodosti tärkeän pohjan kestävää kehitystä edistävän koulutuksen suunnittelulle koko 
maailmassa.)

-3 x Rio de Janeiro 1992. Agenda 21 toimintaohjelma, luku 36 Koulutus
- 5 x YK:n Johannesburgin julistus kestävästä kehityksestä (2002). Määriteltiin opetus ja 

koulutus ratkaiseviksi tekijöiksi kestävän kehityksen päämäärien edistämisessä.
- 5 x YK:n Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen 2005-2014 (Decade of 

Education for Sustainable Development) Tavoitteena saada kestävä kehitys maailman kaikkien 
valtioiden opetusjärjestelmiin vuosikymmenen kuluessa.

- 2 x YK:n Euroopan alueen kestävää kehitystä edistävän koulutuksen strategia, Vilna 2005
- 5 x Baltic Agenda 21E, Itämeren maiden opetusministerit (2002). Määrittelee koulutuksen 

yleistavoitteeksi sellaiset valmiudet, että kaikki kykenevät tukemaan kestävää kehitystä, joka 
tyydyttää nykyhetken väestön tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta 
tyydyttää omat tarpeensa.

- 2 x Århusin sopimus. (2004) Sitoudutaan edistämään ympäristökasvatusta sekä 
kansalaisten tietoisuutta ympäristöasioista ja omista vaikutusmahdollisuuksista.

- YK:n globaalin hallinnon komission raportti ”Our Global Neighbourhood”
- Sustainable Development Topics
- http://www.un.org/esa/sustdev/index.html
- Education and Awareness
- http://www.un.org/esa/sustdev/sdissues/education/edu.htm 
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Euroopan Unioni:
- EU:n kestävän kehityksen strategia
- EU:n lainsäädäntö
- 2 x  EU:n kuudes ympäristöä koskeva toimintaohjelma (2002). Tavoitteena lisätä 

kansalaisten tietoisuutta ympäristökysymyksistä sekä panostetaan ennaltaehkäisyyn ja osallistu
mismahdollisuuksien kehittämiseen.

- The renewed European Sustainable Development Strategy 2006. COUNCIL OF THE 
EUROPEAN UNION. European Council (15/16 June 2006). http://www.consilium.europa.eu/
ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/90111.pdf

Pohjoismainen Ministerineuvosto:
-  Pohjoismainen ministerineuvosto: Kestävä kehitys - Pohjolan uusi suunta

Muut mainitut kansainväliset lähteet:
- 2 x Hungerford, H. R. & Volk, T. L. 1990. Changing learner behaviour through 

environmental education.  Journal of Environmental Education 21 (3), 8-21.
- Goudie, A. & Viles, H. 2005. The Earth transformed. An introduction to human impacts on 

the environment. Oxford: Blackwell Publishers.
- Merchant, C. 2005. Radical Ecology. The search for a liveable world. Revolutionary thought/

Radical movements. New York & London: Routledge.
- Robottom & Hart: Research in Environmental Education : Engaging the Debate (1993)
- 5 x Palmer, J. A. 1998. Environmental Education in the 2st century. Theory, practice, 

progress and promise. New York & London: Routledge. (Palmerin puumalli, Myös Palmerin 
kolmikanta-mallia käytetään paljon.)

- Flow learning
- Cornellin periaatteet
- Maakasvatus/ van Matre.
- Alvin Tofflerin “Learning for Tomorrow”
- Ervin Laszlon “The Inner Limits of Mankind”
- Quality Criteria for ESD-Schools (ENSI-ympäristökasvatushanke)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KANSALLISET
• Valtionhallinnon laatimat asiakirjat, jotka kattavat koko maan
• Suomen hallitusmuoto määrittelee - ympäristövastuun kuuluvan kaikille.
•  Kansalliset ympäristökasvatusstrategiat; alueelliset/paikalliset ympäristökasvatusstrategi
at
• Olemassa oleva lainsäädäntö perustuslaista alkaen, Suomen lainsäädäntö

Viralliset
- 5 x Hallitusohjelma
- Hallituksen politiikkaohjelmat
- Valtioneuvoston kestävän kehityksen ohjelma(t)
- 8 x Vähemmästä enemmän ja paremmin, kestävän kulutuksen ja tuotannon toimikunnan 

ehdotus kansalliseksi ohjelmaksi 2005. Ympäristöministeriö 2005.
- 9 x Kohti kestäviä valintoja. Kansallisesti ja globaalisti kestävä Suomi. Kansallinen kestävän 

kehityksen strategia 2006. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2006. VALTIONEUVOSTON 
KANSLIA, Suomen kestävän kehityksen toimikunnan asettama strategiaryhmä.

- 21 x Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaosto. 2006. Kestävää kehitystä edistävän 
kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006-2014. 
Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaosto. Helsinki: Opetushallitus.

- 4 x Kasvata, Ennaltaehkäise. Valvo. Korjaa. Alueellisen ympäristökasvatusyhteistyön 
kehittämissuunnitelma 2006.

- Kasvatuksella kohti kestävää kehitystä -konferenssin materiaalit (Helsinki 13-15.6.2005)
- 2002 Kestävän kehityksen edistämisohjelma 2002-2004 (Opetushallitus)
- Suomen UNESCO-toimikunnan määritelmistä vuodelta 1991
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- 3 x Suomen UNESCO-toimikunnan kansallinen ympäristökasvatusstrategia 1992
- 1993 Kestävän kehityksen toimikunta ja siihen kuuluva Koulutus- ja valistusjaosto
- Tärkeitä olivat myös Suomen kestävän kehityksen toimikunnan julkaisemat mietinnöt 

1990-luvun alusta. Taustaa ja tärkeää käsitteen määrittelyä on tehty toki jo 1970-luvun eräissä 
mietinnöissä, joiden tarkkaa lähdemuotoa en ehdi tähän hakea

- Sisäasiainministeriön aluekeskusohjelman uusi ohjelmakausi 2007-2010
- Lounais-Suomen ympäristöstrategia 2020
- Satakunnan maakuntaohjelma 2007-2010
- Satakunnan korkeakoululaitos 2008
- Rauman seudun korkeakoulustrategia
- Rauman seudun kulttuuristrategia 2006-2010

Lait ja opetussuunnitelmat, koulujen työsuunnitelmat:
- Maankäyttö- ja rakennuslaki (vuodelta 2000)
- Jätelaki, kohdassa kunnan tehtävät jäteneuvonnassa
- Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategiat , OPM
- 2 x Nuorisolaki: 7 § (2006)  Yksi osa-alue kunnan nuorisotyössä ja  politiikassa on nuorten 

ympäristökasvatus.
- Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma
- Opetusministeriön Koulutus- ja tiedepolitiikan aluestrategia vuoteen 2013
- Varhaiskasvatussuunnitelma perusteet
- Muutamissa kunnissa on tehty päivähoidolle oma kestävän kehityksen suunnitelma
- 5 x Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteet 2004
-3 x Perusopetuksen 2004 ja Lukion 2003) ym. (varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja 

ammatillisiin oppilaitoksiin) opetussuunnitelmien perusteet.
- Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet
- 7 x Opetussuunnitelmien eri tasot
- 2 x Aihekokonaisuudet ovat keskeisiä kasvatus- ja opetustyön painoalueita.
- Niiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin ja ne haastavat opetuksen 

eheyttämiseen. Kestävä kehitys on aihekokonaisuutena sekä perusopetuksen vuonna 2004 että 
lukion vuonna 2003 hyväksytyissä opetussuunnitelmien perusteissa ja aikuisten perusopetuksen 
ja lukiokoulutuksen vuonna 2004 hyväksytyissä perusteissa. Kestävä kehitys on oma 
aihekokonaisuus, jota tulee noudattaa kaikkien oppiaineiden opetuksessa. 

- 6 x koulujen ja oppilaitosten omat opetus- ja työsuunnitelmat (:yksi vastaus - joissa 
korostetaan kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen merkitystä)

- 2 x koulujen ja oppilaitosten ympäristökasvatussuunnitelmat ja ympäristöohjelmat
- Kohti kestävää ammatillista koulutusta -julkaisu

Kunnalliset lähteet:
- Kuntaliiton asiakirjat
- Helsingin kestävän kehityksen toimintaohjelma (2003)
- Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelma vuosille 2005-2008
- Ympäristövastuullisuuden ja ympäristöterveyden edistämisen toimintalinjat vuoteen 2010 

(Helsingin ympäristökeskus).
- Lounais-Suomessa alueen ympäristöstrategia toimii myös johtolankana.
- Kuntien kestävän kehityksen suunnitelmat ohjaavat myös päivähoidon tavoitteita

Muut suomalaiset lähteet:
- Ympäristökasvatusta jäsentäviä malleja löytyy kasvatustieteen sisältä, useiden tutkijoiden 

esittämänä. Minusta yksi käyttökelpoisimmista on Käpylän yksinkertaistama malli Hungerfordin 
ja Volkin mallista. Saman suuntainen on myös ihan kotimainen versio eli Sanna Koskisen 
osallistuvan ympäristökasvatuksen malli. 

- Käpylän sipuli,
- Hannele Cantellin kontekstuaalisen ympäristökasvatuksen malli
- 2 x ENSI (Environment School Initiatives, ENSI-ympäristökasvatushanke) –julkaisut 

(Quality Criteria for ESD-Schools)
- viralliset komiteamietinnöt ja konferenssijulkaisut ym. aiheesta
- 4 x Cantell Hannele (toim.) 2004. Ympäristökasvatuksen käsikirja. Opetus 2000. Laajuus: 

241 s. nid. PS-kustannus. Juva 
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- 2 x Suomen Tammi -projektit julkaisut ja kirjat
- 4 x Koulu ja ympäristö. OPPILAITOSTEN YMPÄRISTÖSERTIFIOINTI -aineistot
- (http://www.koulujaymparisto.fi/strategiat.htm) (OPAS OPPILAITOSTEN 

YMPÄRISTÖSERTIFIOINTIIN: Okka säätiö. Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit (Envedu-
hanke, julkaisija Opetushallitus)

- Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa. Artikkeli: Erkka Laininen, Laura 
Manninen & Risto Tenhunen. Julkaisija: Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö  OKKA-
säätiö, 2006

- Risto Willamon väitöskirja
- Houtsonen, L. & Åhlberg, M. (toim.) Kestävän kehityksen edistäminen
- oppilaitoksissa. Helsinki: Opetushallitus.
- Berninger, K., Tapio, P. ja Willamo, R. 1996. Ympäristönsuojelun perusteet. Gaudeamus.
- Oksanen, M. & Rauhala-Hayes, M. (toim.) 1997. Ympäristöfilosofia: kirjoituksia 

ympäristönsuojelun eettisistä perusteista. Helsinki: Gaudeamus.
- Vilkka, L. 1993. Ympäristöetiikka. Vastuu luonnosta, eläimistä ja tulevista sukupolvista. 

Helsinki:  Yliopistopaino.
- Carson, R. 1970. Äänetön kevät. - Kolmas painos. Kurki-kirja, Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

KK:n kirjapaino, Helsinki. 272 s.
- Välimäki, P. & Henttonen, K. 1991. Sanoista tekoihin - arkipäivän ympäristöopas. - SKSK-

Kustannus Oy. Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala. 276 s.
- Aho, L. & Sivonen, S. (toim.) 1987. Oikeutemme ympäristöön - puheenvuoroja eri 

tieteenaloilta. - WSOY:n graafiset laitokset, Juva. 209 s.
- Aho, L. 1987. Lapsi, luonto ja kasvatus. - WSOY, Juva. 226 s.
- Rosenberg, T. 1993. Pienestä pitäen. Ympäristökasvatus ja päivähoidon ekologinen arki. 

- RAK ja Suomen luonnonsuojeluliitto. Gummerus Kirjapaino, Jyväskylä. 92 s.
- Kajanto Anneli (toim.). Ympäristökasvatus. Kansanvalistusseura 1992.
- Ojanen & Rikkinen (Toim.).Opettaja ympäristökasvattajana (1995).
- Jääskeläinen & Nykänen (toim.).Koulu ympäristön vaalijana (1994).
- Arjanne, S. ym. Metsän oppimispolku - Metsä ja puuopetuksen malli. Opetushallitus ja 

Suomen metsäyhdistys. 64 s.
- 4H-järjestön ympäristöohjelma 2007, Suomen 4H-liitto ry. 11 s.
- Metsissä Mahdollisuus -kansio. 2006, Suomen 4H-liitto ry. 118 s.
- Wahlströmin Suomen ympäristön tila vuodelta 1992,
- 1992 ympäristökäsikirja,
- ympäristönsuojelun perusteet
- www.fiksu.net
- Ympäristökasvatuslehti
- Vihreään Lippuun tuotettu aineisto
- Metsämörriaineistot
- Maakasvatusta käsittelevät kirjat ja aineistot
- Ympäristökasvatuksen käsikirja
- Oppikirjat hyvässä ja huonossa
- Mitä on kestävä kehitys?
- Suomen YK-liitto - Finlands FN-förbund - Finnish UN Association
- http://www.ykliitto.fi/yktieto/kestava.htm
- Kestävä kehitys
- Kulttuuri ja kestävä kehitys
- http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/linjaukset_ohjelmat_ja_hankkeet/

kulttuuri_ja_kestaevae_kehitys/index.html
- Rakennusperintöstrategia, VN:n päätös 3.6.2001
- Yksitoista askelta luovaan Suomeen. Luovuusstrategian loppuraportti. OPM:n julkaisuja 

2006:43
- Oppia menneisyydestä, katse tulevaisuudessa.
-  Museoviraston kulttuuriperintökasvatuksen strategia 2006-2010. Museovirasto 2006
- Tulevaisuusluotain. Elinkeinoelämän keskusliitto 2006.
- Kulttuuriohjelma. Toimenpiteitä maaseudun kulttuurin toimintaedellytysten edistämiseksi 

vuosille 2005-2008.
- Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisu 2/2005
- 2 x Lastenkulttuuripoliittinen ohjelma. OPM:n julkaisuja 29:2003 Koska tulen kulttuurin 

puolelta, minulle Opetusministeriön Lastenkulttuuripoliittinen ohjelma ja sen tavoitteet, 
kasvattaa tasapainoisia ja maailmasta huolehtivia tulevaisuuden kansalaisia, toimii tärkeimpänä 
työn ohjaajana )

- Taide on mahdollisuuksia. Ehdotus valtioneuvoston taide- ja taiteilijapoliittiseksi ohjelmaksi. 
Taide- ja taiteilijapoliittinen toimikunta TAO. OPM 2002

- Sivistyksen suunta. Suomen Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma. Suomen Kuntaliitto 
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2002.Oppimisen, luovuuden ja osaamisen Suomi II. - Opetuksen, tutkimuksen ja kulttuurin 
tietoyhteiskuntaneuvottelukunta. OPM 2000

- Valtioneuvoston periaatepäätös muotoilupolitiikasta 15.06.2000. OPM 2000Museo 2000.
- Museopoliittinen ohjelma. Komitean mietintö 31:1999
- Suomen arkkitehtuuripolitiikka. Valtioneuvoston arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 

17.12.1998 OPM 1999

MUITA KYSELYSSÄ ESIIN TUOTUJA HUOMIOITA:
Peruskoulun alaluokat:

1.  Opetussuunnitelman perusteet
2.  Opetussuunnitelma
3.  Oppikirjat (ympäristö- ja luonnontieto, biologia, maantieto, fysiikka ja
     kemia)
4.  Kunnalliset strategiat ja suositukset
5.  Kansainväliset sopimukset
6.  Lisää kansantajuista tietoa ruohonjuuritasolle kaivataan!

Tietenkin tarkemmat ohjeet ympäristökasvatukseen löytyy 
ympäristöministeriöstä ja kestävään kehitykseen ulkoministeriöstä sekä ihan 
YK:n vuosituhattavoitteista. 

Tieteelliset julkaisut (joita on liian vähän). Syksen julkaisut yms. muut 
ammattijulkaisut tuovat asian lähestymistä helpommaksi, mutta samalla yleistävät 
käsitteitä, mikä osaltaan vaikeuttaa termien määrittelyä tieteellisesti. 
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LIITE 4
KYSELYJEN KYSYMYKSET  

Asiantuntijaringille suunnatut kyselyt 1, 2 ja 3 

Kaikissa asiantuntijaringille suunnatuissa kyselyissä kysyttiin samoja
taustakysymyksiä:

Kysymys 1.1
Toimenkuvasi?

• Lastentarhanopettaja, -hoitaja
• Luokanopettaja
• Aineopettaja
• Luonto- tai ympäristökoulun opettaja
• Opiskelija
• Tutkija
• Hallinnon edustaja
• Järjestötoimija
• Muuten asiasta kiinnostunut

Kysymys 1.2
Ikäsi?

• alle 20
• 20 - 29
• 30 - 39
• 40 - 49
• yli 50

Kysymys 1.3
Koulutustaustasi?

• Peruskoulu
• Ammatillinen koulutus
• Ammattikorkeakoulu
• Alempi korkeakoulututkinto
• Ylempi korkeakoulututkinto
• Lisensiaatti, tohtori

Kysymys 1.4
Muu aihealueeseen liittyvä koulutus?

Jokaisessa kyselyssä vastaajilla oli lopuksi mahdollisuus kommentoida kyselyä 
ja antaa palautetta.

Asiantuntijaringille suunnattu kysely 1
Kysymys 2.1

Mitkä ovat mielestäsi keskeisimpiä ympäristökasvatusta / kestävän kehityksen 
kasvatusta ohjaavia asiakirjoja, julkaisuja ja/tai muita dokumentteja?

Kysymys 2.2
Mitkä ovat mielestäsi tämän aihepiirin keskeisiä käsitteitä?



87

Asiantuntijaringille suunnattu kysely 2

Keskeisten käsitteiden valinta 
Kysymys 2.1

Valitse noin 10-20 mielestäsi keskeisintä käsitettä alla olevasta listasta

Puuttuiko luettelosta vielä jokin käsite?
Kysymys 3.1

Listaa tähän mahdollisesti puuttuneet käsitteet

Keskeisiksi valitsemiesi käsitteiden määrittely
Määrittele edellisellä sivulla valitsemistasi käsitteistä mahdollisimman monta.

Asiantuntijaringille suunnattu kysely 3
Kuinka kestävän kehityksen kasvatuksen ja ympäristökasvatuksen käsitteet 
suhtautuvat toisiinsa?

Kysymys 2.1
Valitse alla olevan kuvan esittämistä tavoista mielestäsi paras tapa määritellä 
kestävän kehityksen kasvatuksen sekä ympäristökasvatuksen suhdetta

Kysymys 2.2
Perustele edellisessä kysymyksessä tekemäsi valinta

Aihealueeseen liittyvien käsitteiden suhteita

Kysymys 3.1
Mikä erottaa tai yhdistää käsitteitä kestävän kehityksen kasvatus ja 
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ympäristökasvatus? Entä niiden sisältöjä?
Kysymys 3.2

Ovatko käsitteet kestävän kehityksen kasvatus, kestävää kehitystä edistävä 
kasvatus ja kestävään tulevaisuuteen kasvatus synonyymejä? Jos eivät, miksi 
eivät?

Kysymys 3.3
Mihin edellisessä kysymyksessä mainittuun käsitteeseen liittäisit 
englanninkielisen käsitteen ”Education for Sustainable Development” (ESD)?

Aihealueeseen liittyvien käsitteiden suhteita

Kysymys 4.1
Miten määrittelisit käsitteen luontokoulu?

Kysymys 4.2
Miten määrittelisit käsitteen ympäristökoulu?

Kysymys 4.3
Mikä erottaa tai yhdistää käsitteitä luontokoulu ja ympäristökoulu?

Kysymys 4.4
Miten suomentaisit ja määrittelisit käsitteen Outdoor Education?

Aihealueeseen liittyvien käsitteiden suhteita

Kysymys 5.1
Miten määrittelisit ja nimeäisit eri ikäryhmille suunnatun kestävän kehityksen 
kasvatuksen / ympäristökasvatuksen (opetus, kasvatus, koulutus, opastus, 
valistus... vai jotakin muuta)?

Kuvaavimpien määrittelyiden valinta
Valitse alla olevista vaihtoehdoista mielestäsi kysymystä parhaiten kuvaava.

Kysymys 6.1
Kestävän kehityksen kasvatus

• Kasvatus, joka ottaa huomioon keken kaikki puolet: ekologinen, taloudellinen ja  
kulttuurinen kestävyys

• On suunnilleen sama asia kuin ympäristökasvatus, silloin kun ympäristökasvatus 
ymmärretään laajasti. Vanhan asian uusi nimitys.

• Kasvatusta, jonka avulla yritetään saada huomioimaan kestävän kehityksen eri osa-
alueet omassa toiminnassa.

Kysymys 6.2
Kestävää kehitystä edistävä kasvatus

• Kestävää kehitystä edistävä kasvatus on arvoihin perustuvaa toimintaa, joka 
perustuu toisten ihmisten kunnioittamiseen, tulevien sukupolvien huomioonottamiseen 
ja luonnonvarojen harkitsevaan käyttöön. Siinä on kolme pääaluetta: sosiaalinen, 
ympäristötietoisuuteen liittyvä, ekonominen. Sen tyypilliset näkökulmat ovat: tieteiden 
välisyys ja kokonaisvaltaisuus, arvoperustaisuus, kriittinen ajattelukyky ja ongelman 
ratkaisu, monimenetelmällisyys, osallistuva päätöksenteko, paikallinen relevanttius.

• Samaa kuin kestävän kehityksen kasvatus: kasvatus, joka ottaa huomioon kestävän 
kehityksen kaikki puolet: ekologinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävyys.

Kysymys 6.3
Kestävään tulevaisuuteen kasvattaminen
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• Perusarvot kestävälle tasolle heti alusta alkaen. Lapsi ottaa mallia isommista, sekä 
lapsista että aikuisista. Vastuu on siis kaikilla kasvattajilla, ihan alusta alkaen, hamaan 
loppuun asti.

• Kestävä tulevaisuus voisi olla korvaava termi kestävälle kehitykselle, joka jää 
ehkä omakohtaistumatta. Tulevaisuus kuuluu kaikille ja sitä rakennetaan aktiivisesti. 
Tulevaisuuteen kasvattaminen on myös keken ajallisen ulottuvuuden huomioimista, eli 
tasavertaisuutta ajallisesti, maapallon jättäminen elinkelpoisena tuleville sukupolville.

Kysymys 6.4
Ympäristökasvatus

• Toimintaa, jonka tavoitteena on lisätä yksilön pätevyyttä, tarjota voimaantumisen    
mahdollisuuksia ja muuttaa yhteiskunnan rakenteita ympäristövastuullisempaan suuntaan. 
Voimaantumisella tarkoitan tässä yksilön kokemusta siitä, että hänen toiminnallaan on 
merkitystä ja vaikuttavuutta.

• Lasten ja nuorten kasvatusta tiedostaviksi, ympäristöstään huolehtiviksi aikuisiksi.
• Ympäristökasvatuksen tehtävänä on kestävän elämäntavan edistäminen.
• Ympäristökasvatus on kasvatuksen osa-alue, jonka tavoitteena on opettaa/ kasvattaa 

niin lapsia kuin aikuisiakin ymmärtämään ympäristöään ja vaikuttamaan siihen positiivisesti, 
toivottavasti kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

• Tavoitteena tukea lasten ja nuorten kasvamista ympäristössä vastuullisesti 
toimiviksi kansalaisiksi. Ympäristökasvatus antaa lapsille ja nuorille monipuolisen luonto- 
ja ympäristökuvan sisältäen ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat. On erittäin 
tärkeää, että lapset ja nuoret ymmärtävät elämäntavan ja ympäristön välisen yhteyden. 
Tiedon jakaminen ympäristöasioista ei yksistään riitä, vaan asenteiden sisäistämiseen 
tarvitaan tunteisiin vetoavaa elämyksellisyyttä ja toiminnallisuutta.

• Ympäristökasvatuksella tarkoitetaan kaikilla koulutusasteilla tapahtuvaa elinikäistä 
oppimisprosessia, jossa ihmiset tulevat tietoisiksi ympäristöstä ja ympäristökysymyksistä ja 
myös omista rooleistaan ympäristön hoitajina ja säilyttäjinä. Ympäristökasvatuksen keskeinen 
periaate on, että sen kautta ihmiset saavat tietoja ja taitoja osallistua demokraattisen 
yhteiskunnan kehitykseen ja johtamiseen. Lähestymistapa on poikkitieteellinen, ja siinä 
osoitetaan, miten ympäristö- ja kehitysasiat liittyvät toisiinsa.

Kysymys 6.5
Luontokasvatus

• Luontoarvojen tuntemisen ja arvostamisen opetus.
•  Uusien toimintamallien oppijalle saattamista, jonka mielenkiinnon 

kohteena on luonto ja   siellä tapahtuva toiminta.
•  Kasvatusta ja valistusta luonnon tuntemukseen ja kunnioittamiseen. 

Perustuu herkkyyden herättämiseen, lajintuntemukseen ja retkeilytaitoihin 
luonnossa.

• Kasvatusta luonnosta ja mielellään luonnossa.
• Luonnossa tapahtuvaa, elämyksellistä ja kokemuksellista, erityisesti 

ympäristöherkkyyttä ja luontosuhdetta tukevaa kasvatusta, jota esim. luontokouluissa 
toteutetaan. Osa ympäristökasvatusta.

Kysymys 6.6
Voit tuoda tässä esille omia määrittelyjä tällä sivulla oleviin käsitteisiin
Mitkä kestävän kehityksen kasvatuksen / ympäristökasvatuksen käsitteet tai 
termit kuuluvat yhteen?

Kysymys 7.1
Voit tässä tuoda vapaasti ”käsiteperheitä” tai muuten toisiinsa liittyviä tai 
sitoutuvia käsitteitä tai käsiteryhmiä esille.
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LIITE 5

YLEISEN, KAIKILLE AVOIMEN INTERNET –KYSELYN 
KYSYMYKSET 
Tässä raportissa avoimessa internet –kyselyssä olleet käsitteet ja niihin liittyvät 
kysymykset on tuotu esille seuraavassa järjestyksessä:

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

Yleistason käsitteitä
kestävä kehitys, ympäristö, ympäristöpolitiikka, koulutuspolitiikka, tiedollinen ohjaus, informaatio-

ohjaus, viestintä, oppiminen, kasvatus, koulutus, opetus, opastus, neuvonta, valistus

Tavoitteita
aktiivinen kansalaisuus, kansalaisvaikuttaminen, elinikäinen oppiminen, osallistaminen, 

osallistuminen, osallisuus, voimaantuminen, valtautuminen, kestävä elämäntapa, ympäristöherkkyys, 
ympäristötietoisuus, ympäristövastuullisuus

Toimijoita
ympäristökasvattaja, luontokoulu, ympäristökoulu, ympäristöpainotteinen oppilaitos, 

luontokouluopettaja, luontokoulun opettaja, ympäristökouluopettaja, ympäristökoulun opettaja

Työkaluja
ympäristöjärjestelmä, kestävän kehityksen ohjelma, ympäristöohjelma, kestävän kehityksen 

toimintaohjelma, ympäristötoimintaohjelma, kestävän kehityksen toimintasuunnitelma, ympäristötoimi
ntasuunnitelma, ympäristösertifiointi, ympäristösertifikaatti, Oppilaitosten ympäristösertifiointi (OKKA-
sertifiointi), Vihreä lippu

Kaikissa yleisen internetkyselyn osioissa kysyttiin samoja taustakysymyksiä:

Taustatiedot

Kysymys 1.1
Toimenkuvasi?
- Lastentarhanopettaja, -hoitaja
- Luokanopettaja
- Aineopettaja
- Luonto- tai ympäristökoulun opettaja
- Opiskelija
- Tutkija
- Hallinnon edustaja
- Järjestötoimija
- Muuten asiasta kiinnostunut
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Kysymys 1.2
Ikäsi?

- alle 20
- 20 - 29
- 30 - 39
- 40 - 49
- yli 50

Kysymys 1.3
Koulutustaustasi?

- Peruskoulu
- Ammatillinen koulutus
- Ammattikorkeakoulu
- Alempi korkeakoulututkinto
- Ylempi korkeakoulututkinto
- Lisensiaatti, tohtori

Kysymys 1.4
Muu aihealueeseen liittyvä koulutus?

Jokaisessa kyselyn osiossa vastaajilla oli lopuksi mahdollisuus kommentoida 
kyselyä ja antaa palautetta.

Kaikkiin käsitteisiin liittyvissä kysymyskohdissa oli samanlainen 
rakenne, joka on esitetty alla olevassa taulukossa.

LUONNOSEHDOTUS TEKSTINÄ KYSYMYSTYYPPI

Vastaako luonnosehdotus mielipidettäsi? valinta:
täysin samaa mieltä
osittain samaa mieltä
en lainkaan samaa mieltä
en osaa sanoa

Tarkentava kysymys ko. käsitteen 
luonnosehdotuksen sisällöstä

avoin vastaus 

Muita kommentteja ko. käsitteestä tai 
luonnosehdotuksesta

avoin vastaus 

Kaikki kysymysten vastaukset on poimittu omaan liitteeseensä.
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LIITE 6

ASIANTUNTIJARINGILLE SUUNNATUSSA KYSELYSSÄ 2 
KESKEISIKSI VALITUT KÄSITTEET JA VALINTOJEN LUKUMÄÄRÄT

yhteensä 171 käsitettä

ympäristökasvatus (environmental education, EE)                                     18
kestävä kehitys                                                                               14
arvokasvatus                                                                               11
asennekasvatus                                                                              11
ihmisen ja (muun) luonnon suhde                                                            11
ekologisesti kestävä kehitys                                                                10
osallistuva ja aktiivinen kansalaisuus                                                      10
kestävän kehityksen kasvatus 
(education for sustainable development, ESD)            9
globaali vastuu                                                                     9
kulttuurisesti kestävä kehitys                                                      9

aihekokonaisuus                                                                     8
ekotehokkuus                                                                        8
luontokasvatus                                                                      8
ilmastonmuutos                                                                      8
ekologisuus                                                                        7
jätteiden lajittelu                                                               7
kestävä elämäntapa                                                                  7
taloudellisesti kestävä kehitys                                                     7
ympäristönsuojelu                                                                 7
globalisaatio                                                                      7

ekologia                                                                                                  7
elämyksellinen oppiminen                                                            6
jätteiden määrän vähentäminen                                                      6
luonnon monimuotoisuus                                                             6
vastuullisuus                                                                                  6
tulevaisuuskasvatus (future education)                                             6
ympäristötietoisuus (environmental awareness)                                  6
ekologinen jalanjälki                                                                        6
sosiaalisesti kestävä kehitys                                                           6
aktiivinen kansalaisuus                                                                   5
 
kansalaisten osallistaminen                                                                5
ihmisen toimintojen vaikutukset                                                         5
maailman ekologinen vastavuoroisuus (ja sen kunnioittaminen)              5
vastuullinen kuluttaminen                                                                  5
sosiaalinen kestävyys                                                                     5
kestävää kehitystä edistävä kasvatus                                               5
luonnonsuojelu                                                                                5
yhteistyö koulun ja ympäröivän yhteiskunnan välillä                     5
ekologinen kestävyys                                                                5
kasvatus                                                                                      5
voimaantuminen               5
elinympäristö                                                          5
vastuullinen käyttäytyminen                                                        4
osallistaminen                                                                 4

kestävä kulutus                                                                      4
ympäristövastuu                                                                         4
ympäristöherkkyys                                                                   4
ympäristövastuullisuus                                                              4
luontosuhde                                                                         4
opetussuunnitelma                                                                   4
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yhteisöllisyys                                                                      4
oppimisympäristö                                                                   4
kierrätys                                                                           4
luontokoulu                                                                         4
ympäristökansalaisuus (environmental citizenship)                     4
jäteneuvonta                                                                        4
kasvihuoneilmiö                                                                     4
kulttuuriympäristökasvatus                                                         4
toiminnallinen oppiminen                                                           3
ympäristövastuullinen toiminta                                                     3

monimuotoisuus                                                                      3
yhteinen maapallo                                                                   3
ekologinen selkäreppu                                                               3
huolenpito                                                                                3
luonnon kantokyky                                                                   3
vaihtoehtoiset energiamuodot                                                   3
kokonaisvaltaisuus                                                                  3
jatkuvuus                                                                                  3
kansalaisvaikuttaminen                                                              3
kokemuksellinen oppiminen                                                           3

ympäristökasvatusmenetelmät                                                  3
ympäristömuutos                                                                     3
jätteensynnyn ehkäisy                                                               3
lajittelu                                                                                    3
ympäristökasvattaja                                                                  3
ympäristöosaaminen (ammatilliset opinnot)                               3
kestävät valinnat                                                                    3
ympäristökoulu                                                                       3
ympäristö                                                                              3
ympäristösertifiointi                                                               3

kulttuuriympäristö                                                                3
toimintakulttuuri                                                                   3
luonto                                                                                    3
energiansäästö                                                                      3
biodiversiteettikasvatus                                                            2
draamapedagogiikka                                                                  2
behaviorismi                                                                               2
kokonaisvaltainen oppiminen                                                         2
jätteen synnyn rajoittaminen                                                        2
kestävän kehityksen mukaiset toimintatavat                                  2
 
kulutuksen rajoittaminen                                                            2
kestävään tulevaisuuteen kasvattaminen                                                  2
tasa-arvo                                                                            2
systeemiajattelu                                                                 2
ympäristöarvot                                                                  2
ympäristövalistus                                                               2
ihmisen vastuunkanto                                                            2
luonto-opetus                                                                        2
vedenkulutus                                                                        2
ympäristöystävällinen                                                               2
 
education for world citizenship                                                     2
holismi                                                                                  2
kestävyys                                                                               2
tieteidenvälisyys                                                                    2
jätteenkäsittely                                                                        2
kestävän kehityksen koulutus                                                     2
kulttuurinen kestävyys                                                              2
taloudellinen kestävyys                                                             2
sustainable & inclusive globalization                                               2
luonnonvaratehokkuus                                                                2
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ympäristöongelma                                                                    2
osallistuminen                                                                       2
luonnonvarat                                                                         2
ympäristöteknologia                                                                 2
ympäristöyrittäjyys                                                                 2
rakennusperintö                                                                     2
ympäristöestetiikka                                                                  2
ympäristöfilosofia                                                                  2
outdoor education                                                                    2
ympäristöopetus                                                                      2

oppilaitosten ympäristökriteerit                                                 2
ihminen                                                                                   2
ympäristöön orientoiva kasvatus                                              1
energiantuotanto                                                                    1
ympäristönsuojelukeinot                                                             1
ympäristökoulutus                                                                   1
kestävää kehitystä edistävä koulutus                                          1
ympäristöpolitiikka                                                                 1
kulutuskäyttäytyminen                                                               1
kestävät toimintatavat                                                              1

kestävään elämän tapaan sitoutunut kansalaisuus                           1
ympäristövastuulliset toimintatavat                                                 1
muutosvalmius                                                                        1
ihmisen elinympäristö                                                               1
koulutusjärjestelmä                                                                 1
läpäisevyys                                                                          1
ulkona oppiminen                                                                    1
integrointi                                                                          1
jätevalistus                                                                        1
jätteen synty                                                                       1

maakasvatus                                                                         1
ympäristöekologia                                                                   1
ympäristökasvatuksen didaktiikka                                                    1
ympäristökasvatuksen pedagogiikka                                                   1

ympäristökasvatussuunnitelma                                         1
holistic & sustainable ethos                                                1
kestävän kehityksen kansalaisuus (sustainable citizenship)           1
osallisuus                                                                                 1
ympäristöpedagogiikka                                                              1
ympäristösertifikaatti                                                                 1

kestävään elämäntapaan sitoutuminen                                        1
kulutustottumukset                                                                    1
ympäristöneuvonta                                                                    1
ympäristöviestintä                                                                     1
identiteettikasvatus                                                                   1
koulutus                                                                                   1
kulttuuriperintö                                                                         1
kulttuuriperintöopetus                                                                1
opetus                                                                                      1
oppiminen                                                                                 1

kestävä tulevaisuus                                                                   1
poikkitieteellisyys                                                                      1
vihreä lippu                                                                               1
energiankulutus                                                                         1
päästöt                                                                                     1
ekotehokas koulu                                                                      1
kestävän kehityksen kasvatuksen menetelmät                             1
kestävän kehityksen kasvatuksen pedagogiikka                           1
maailmankansalaisuus                                                               1
osallistuva kansalaisuus                                                             1

ulko-opetus                                                                              1
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