
Seminaari 3.12.2009: ”Lisätään ympäristövastuullisuutta yhdessä!” 

Yhteistyöseminaarin pääteemana oli ympäristövastuullisuuden lisääminen yhteistyössä. Alustukset 
käsittelivät mm. yhteistyötä yhteiskunnan voimavarana sekä verkostoja yhteistyön edistäjinä. 

Seminaari oli yleisömenestys ja kokosi yhteen 65 ympäristövastuullisuuden lisääjää Uudeltamaalta. 
Seminaarissa oli edustajia mm. alueen luontokouluista, kuntien ympäristötoimistoista, aluehallinnosta, 
yrityksistä, kouluista ja oppilaitoksista sekä useista järjestöistä. 

Seminaarin ohjelma sekä alustukset ohjelman mukaisessa järjestyksessä: 

1. Yhteistyö -yhteiskunnan voimavara ja driving force 
2. Rakkaalla lapsella monta nimeä –ympäristökasvatuksen käsitteet 
3. Verkostot yhteistyön edistäjinä 
4. Arvosta ja innosta vaikuttamaan! 
5. Tukea ympäristökasvatukseen 
6. Mitä Osaamispankki voi tarjota? 
7. Porinaevästys ja porinoiden yhteenvetoa 
8. Minkälaista on hyvä ympäristökasvatusmateriaali? 
9. Onko kestävän kehityksen indikaattoreista iloa? 

 

 



Yhteistyö 
– 

yhteiskunnan 
voimavara ja 
driving force

Demos Helsinki 

Roope Mokka 
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Kuva hyvinvointivaltiosta

Teksti
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Asemasota

Hyvinvointi-
fundamentalisti

Markkina-
fundamentalisti
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Asemasota

 Palvelut toimivat

Hyvinvointi-
fundamentalisti

Markkina-
fundamentalisti
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Asemasota

 Palvelut toimivat

 Kansainväliset 
mittarit huikeissa 
luvuissa

Hyvinvointi-
fundamentalisti

Markkina-
fundamentalisti
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Asemasota

 Palvelut toimivat

 Kansainväliset 
mittarit huikeissa 
luvuissa

 Julkiset palvelut 
paras tasa-arvon 
toteuttaja

Hyvinvointi-
fundamentalisti

Markkina-
fundamentalisti
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Asemasota

 Palvelut toimivat

 Kansainväliset 
mittarit huikeissa 
luvuissa

 Julkiset palvelut 
paras tasa-arvon 
toteuttaja

Verokilpailu

Väestön vanheneminen

Markkinamekanismit 
tehostavat ja luovat 
yksilöllisempiä palveluita

Hyvinvointi-
fundamentalisti

Markkina-
fundamentalisti
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Samaan aikaan toisaalla
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Samaan aikaan toisaalla

 Muutos on jo tapahtunut

 Uudenlainen yhteisöllisyys ja vertaisuus 
ratkovat hyvinvoinnin perusedellytyksiin 
liittyviä ongelmia

 Syinä yksilöiden kasvaneet kyvyt, varallisuus ja 
informaatioähky
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Hyvinvointi ja onnellisuus

• Hyvinvointi vaatii osallistumisesta yhteiskuntaan 

• Kun ihmiset kokevat osallistuvansa, he voivat hyvin.

• Syrjäytyminen = ei yhteisöä, jonka "arvoihin" pääsy.

• Tänään keskiössä hyvinvointia tuottava elämäntapa, ei 

pahoinvoinnin minimointi.
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1. Perinteisten instituutioiden valta kapenee ja toiminta 
vaikeutuu. Entisestään kiihtyvällä tahdilla.

2. Yhteisen alue pienenee. Demokraattinen sääntely 
koskee vain köyhiä.

3. Instituutioiden on uusiuduttava. Ensin avauduttava, 
sen jälkeen demokratisoiduttava. On myönnettävä, 
että hyvinvointipalveluiden käyttäjät ovat niiden 
merkittävin resurssi.

4. Yhteiskunta 2.0 = Oikeuksien sijaan hyveitä. 
Palveluiden tuotannosta niiden vaikuttavuuteen.

Jos olemme rehellisiä huomaamme, että 
ratkaisu on julkisessa vapaa-ajassa
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Perinteisten instituutioiden vaikutus rapistuu

• Emme koe työtä mielekkääksi

• Perheiden elinikä lyhynee

• Pääsy perheisiin vaikeutuu

• Pääsy työyhteisöihin vaikeutuu 

• Pääsy puolueisiin vaikeutuu

• Pääsy suomalaiseen kulttuuriin vaikeutuu

• ja niin edelleen...
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Emme koe työtä mielekkääksi
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Koemme perheet ahdistaviksi – ja houkutteleviksi
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Elämme yksin

29%

33%

37%

41%

45%

1980 1990 2000 2008

Yhden henkilön asuntokuntien osuus % (Tilastokeskus)
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Emme ole työyhteisöissä 
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Emme kuulu puolueisiin

Lähde: Kansanvalta.fi
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Suomessa on vuonna 2025 

0.3- 0.5 miljoonaa maahanmuuttajaa.

Emme ole syntyneet Suomessa
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Olisipa minulla 

enemmän aikaa 

töille ja vähemmän 

ystäville ja 

perheelle!
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Sotkamon malli?
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In the US, for example, the "person like yourself or your peer" was 

only trusted by 22% of respondents as recently as 2003, while in 

this year's study, 68% of respondents said they trusted a peer. 

Source: http://www.edelman.com/speak_up/blog/

Tämä näkyy asenteissa globaalisti: 
luotamme vertaisiimme
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• Arjen hyvinvointi - olemme siirtyneet elintasosairauksiin ja 

henkiseen pahoinvointiin - lisäraha nykyisille julkisille 

instituutioille ei lisää hyvinvointia.

• Turhat ihmiset - suomalaisista alle puolet on töissä, globaali 

työttömyys kohta yli miljardin, sadat miljoonat hyvinkoulutetut 

kiinalaiset ja intialaiset ”insinöörimarkkinoilla”.

• Niukkuuden aika - globaalit resurssit ovat ensi kertaa 

historiassa lopussa. Ilmasto-, öljy-, vesi-, ruokajärjestelmät 

kriisiytyvät.

2000-luvun yhteiskunnan haasteille ei ole 
vielä politiikkaa eikä ”instrumentteja”
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Arjen hyvinvointi - olemme siirtyneet elintapasairauksiin ja 
henkiseen pahoinvointiin - lisäraha nykyisille julkisille 
instituutioille ei lisää hyvinvointia.
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Turhat ihmiset - suomalaisista alle puolet on töissä, globaali 

työttömyys yli miljardin, sadat miljoonat hyvinkoulutetut 

kiinalaiset ja intialaiset rynnivät ”insinöörimarkkinoilla”.
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Niukkuuden aika - globaalit resurssit ovat ensi kertaa 

historiassa huipussa. Ilmasto-, öljy-, vesi-, ruokajärjestelmät 

kriisiytyvät.
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Tämän päivän

hiilidioksidipäästöt 

maksavat 

nuoret 

ja heidän 

lapsensa.

Niukkuuden aika - globaalit resurssit ovat ensi 

kertaa historiassa huipussa. Ilmasto-, öljy-, vesi-, 

ruokajärjestelmät kriisiytyvät.
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Onko hyvinvointi lisääntynyt?
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0%

15%

30%

45%

60%

Minulle Meille

Tulevaisuus näyttää valoisalta...
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Mitä tehdä?
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Miten saamma rikkaat ja koulutetut ihmiset aidosti mukaan 
yhteiseen? 

Ei äänestäjinä ja alamaisina vaan vertaisina ja yksilöinä?
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Mille yhteinen rakentuu?
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Mille yhteinen rakentuu?
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Peloton on pyöräilykisojen ydinjoukko. Siinä kilpailijat ajavat lähellä toisiaan säästääkseen 
energiaa ja keräävät voimia irtiottoa varten. Yhdessä ajamisesta jopa 40% energian säästö.

Vertaisuudesta on tullut “tehokkaimmin” hyvinvointiamme 

rakentava tekijä. Ei instituutioista eikä markkinoista.
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yhteisöllinen yksilöllisyys 

Peloton on pyöräilykisojen ydinjoukko. Siinä kilpailijat ajavat lähellä toisiaan säästääkseen 
energiaa ja keräävät voimia irtiottoa varten. Yhdessä ajamisesta jopa 40% energian säästö.

Vertaisuudesta on tullut “tehokkaimmin” hyvinvointiamme 

rakentava tekijä. Ei instituutioista eikä markkinoista.
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20 harrastelijaa 

torstaina 3. joulukuuta 2009



20 harrastelijaa 
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San Francisco 
1973 

The Morrow Dirt Club

20 harrastelijaa 
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60% maailmanmarkkinoista
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Yhteisöjen vallankumous
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• Kohdemarkkina = Minä ja 
frendit

• Massatuotevalikoima ei 
tyydytä

• Halu osallistua, olla aito.

• Kuluttajasta tuottaja, 
tuottamisesta käyttämistä

• Ammattilainen tekee 
välineet?

• Wikinomics, pro-am revolution, 

open innovation, peer-to-peer, 

distributed, shared, social, 2.0...

Yhteisöjen vallankumous
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Vanhustenhoito 2.0
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Vanhustenhoito 2.0

Neuvola 2.0
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Neuvola 2.0
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Koulu 2.0
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Yhteiskunta 2.0
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ME
sinun organisaatiossasi?
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Tehokkuuden 

tietoyhteiskunta:

• kustannus/hyöty

• tuottavuus

• hallinta

• valistus

• rakenteet (infra)

Jakamisen 

tietoyhteiskunta:

• jakaminen

• osallistuminen

• yhteisöllisyys

• paikallisuus

• toiminta
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5muutosta

Organisaatioiden on muuttuttava...
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1. Ihmiskeskeisiksi organisaatioiksi

2. Avoimen johtajuuden organisaatioiksi

3. Asiantuntijuutta ja osaamista jakaviksi

4. Yhdessä työskentelyn organisaatioiksi

5. Tavoitteiltaan ja ihanteiltaan rehellisiksi

Organisaatioiden on muuttuttava...
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David Milliband - Politics for the Facebook Generation
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• 1950-70-luku    Me Tarvitsemme     hyvinvointivaltio

David Milliband - Politics for the Facebook Generation
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• 1950-70-luku    Me Tarvitsemme     hyvinvointivaltio

• 1980-90-luku    Haluan                    kulutusyhteiskunta

David Milliband - Politics for the Facebook Generation
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• 1950-70-luku    Me Tarvitsemme     hyvinvointivaltio

• 1980-90-luku    Haluan                    kulutusyhteiskunta

• 2000-luku         Pystyn                     osaamisyhteiskunta

David Milliband - Politics for the Facebook Generation
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• 1950-70-luku    Me Tarvitsemme     hyvinvointivaltio

• 1980-90-luku    Haluan                    kulutusyhteiskunta

• 2000-luku         Pystyn                     osaamisyhteiskunta

• 2010-luku         Me Pystymme         vertaisyhteiskunta,

David Milliband - Politics for the Facebook Generation
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No toimiiko?
• 5 miljoonaa vapaaehtoista

• 720 miljonaa dollaria

• Lahjoitusten keskiarvo $68

Mitä me pystymme tarkoittaa?
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No toimiiko?
• 5 miljoonaa vapaaehtoista

• 720 miljonaa dollaria

• Lahjoitusten keskiarvo $68

Mitä me pystymme tarkoittaa?

Yhteiskunta 2.0
Oikeuksien sijaan hyveitä, 

johtamisen sijaan vapauttamista, 
päätösten sijaan toimintaa, 

mainosten sijaan yhdessä tekemistä,
instituutioiden sijaan yhteisöjä.
yksityisen sijaan yhteisomaa,

erikoistumisen sijaan kokonaisuutta,
tuhlauksen sijaan jakamista.
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Qu ic k Tim e™ ja
 p ak k auk s en  purk uo hje l m a

ta rv i ta an e lok uv a n k ats e lem is e en.

Rakkaalla lapsella on monta 
nimeä  

 

 Miten luovia eri käsitteiden keskellä 
menestyksekkäästi? 

3.12. 2009 
Tarja Heinonen 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 



Hanke 

Ympäristökasvatuksen käsitteiden 
määritelmäluonnos 
 
Toteutettu 2007-2008 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 
Rahoitus YM:n ympäristökasvatusavustuksista 



Hankkeen tavoitteena oli: 

• Koota yhteen keskeisimmät ja 
yleisimmin käytetyt käsitteet. 

• Tuottaa luonnosehdotus käsitteiden 
(sisällön) yhteiseksi määrittelyksi. 
 

• Luonnosehdotus on tehty suomalaisia 
toimijoita ja suomalaista yhteiskuntaa 
varten. 



Hankkeen 
vaiheet 

Luonnosehdotuksen muodostamisen kokonaisuus 

Aineistojen läpikäyminen 

Keskeisten käsitteiden löytyminen 

Luonnosehdotuksen muodostaminen 

Luonnosehdotuksen kommentointi  
ja muokkaaminen 

Yleinen internet -kysely  

Raportointi ja  
luonnosehdotuksen julkistaminen 

Työryhmän  toiminta 

QuickTime™ ja
 pakkauksen purkuohjelma

tarvitaan elokuvan katselemiseen.



Paljon toimijoita mukana 
määrittelytyössä 

• Hankkeella oli ohjausryhmä, jossa mukana 
13 pitkään alalla toiminutta asiantuntijaa. 

• Asiantuntijoiden ringissä oli 68 alan 
toimijaa ja asiantuntijaa. (mm. 3 Internet-
kyselyä.) 

• Kaikille kiinnostuneille avoin Internet –
kysely. 



Esille tuli: 

• Yhteensä 661 eri käsitettä mainittiin 
koko hankkeen aikana. 

• Kun pyydettiin valitsemaan keskeisiä 
käsitteitä: 171 vähintään kerran 
mainittua käsitettä oli yhä mukana. 

• Määrää karsittiin kyselyiden ja 
keskustelutilaisuuksien avulla. 

• Lopulta mukana yhteensä 50 käsitettä. 



Käsitteiden jaottelua 
 
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 
 



Oppiminen 

Koulutuspolitiikka 

Informaatio-ohjaus 

Kestävä kehitys Ympäristö 

Ympäristöpolitiikka 

LUONNOSEHDOTUS 

Kasvatus Kestävän kehityksen kasvatus, 

Ympäristökasvatus 

Tulevaisuuskasvatus 

Kestävän kulutuksen kasvatus 

Luontokasvatus 

Koulutus 

Opetus 

Opastus 

Kestävän kehityksen koulutus, 

Ympäristökoulutus 

Ympäristöopetus 

Luonto-opastus 

 

Opastusviestintä 

Neuvonta Ympäristöneuvonta 

Valistus Ympäristövalistus 

Viestintä Ympäristöviestintä 

Kestävä elämäntapa 

Ympäristövastuullisuus 

Ympäristötietoisuus 

Ympäristöherkkyys 

Osallisuus 

Osallistuminen 

Osallistaminen 

Voimaantuminen 

Valtautuminen 

Aktiivinen kansalaisuus 

Kansalaisvaikuttaminen 

Elinikäinen oppiminen 

Ympäristökasvattaja 

Luontokoulun opettaja Luontokoulu 

Ympäristökoulu Ympäristökoulun opettaja 

Ympäristöpainotteinen 

oppilaitos 

Ympäristöjärjestelmä 

Kestävän kehityksen ohjelma, 

Ympäristöohjelma 

Kestävän kehityksen toimintaohjelma, 

Ympäristötoimintaohjelma 

Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma, 

Ympäristötoimintasuunnitelma 

Ympäristösertifiointi 

Ympäristösertifikaatti 

Oppilaitosten 

ympäristösertifiointi 

Vihreä lippu 



Kestävän kehityksen 
kasvatus, ympäristökasvatus 

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



Lisäselite: 
• 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. 



Lopputuloksia: 

• Kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien 
painotuserot voivat olla yllättävän vahvoja. 

• Ikä- ja kohderyhmät vaikuttavat paljon 
käytettyihin käsitteisiin. 

• (kulttuurisen) kontekstin huomioiminen. 
• Painoarvon nousu ja yhteen hiileen 

puhaltamisen tarve tuli hankkeen aikana 
selvästi esille. 



Haasteet: 
 

• Kuinka päästään samalle ”aaltopituudelle” ja 
”kielenymmärryksen tasolle” keskusteluissa 
eri toimijoiden kesken? 
 

• Kuinka sallitaan erilaisuus käsitteiden 
käytössä ja silti ymmärretään toisiamme? 



Yhteenveto helpottamaan 
yhteistyötä: 

• Opetushallinto: kestävän kehityksen 
kasvatus ja koulutus 

• Järjestötoimijat: ympäristökasvatus 
– hajonta on suurta! 

• Ympäristöhallinto: tiedollinen ohjaus, 
ympäristötietoisuus ja ympäristökasvatus 
– ymp.kasvatus ja kestävän kehityksen kasvatus esitetään 

synonyymeinä 



Mitä käytännön hyötyä? 

• Kokonaiskuva käytetyistä käsitteistä. 
• Paljon taustatietoa käsitteille, käsitekohtaisia 

lähdeluetteloita. 
• Monta sivullista lähteitä, yhteen koottuna ja 

helposti löydettävissä! 
• Hankkeen raportissa taustatietoa käsitteisiin 

ja ympäristökasvatuksen yhteiskunnallisesta 
sijoittumisesta. 
 



Tällä hetkellä: 

• Luonnosehdotus julkistettu sähköisenä 
– ymparistokasvatus.fi, kierratyskeskus.fi, ymp.hallinnon sivut 

• Painettua versiota jonkin verran saatavilla. 
• Keskustelu tulee jatkumaan ja yhteinen 

ymmärrys – suvaitsevaisuus toivottavasti 
lisääntyy sen myötä. 

• Kuinka keskustelua käydään? 
• Kuinka käsitteistöä päivitetään tai laajennetaan? 



QuickTime™ ja
 pakkauksen purkuohjelma

tarvitaan elokuvan katselemiseen.

Kiitos! 

Ja antoisia hetkiä käsitteiden 
pohdinnan parissa! 
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Verkostot yhteistyön edistäjinä 

 

 
Uudenmaan yhteistyöseminaari  3.12.2009 

 
 

Anna-Liisa Kiiskinen, KT, erikoistutkija 

Ympäristökasvatuksen valtakunnallinen koordinaattori 

Keski-Suomen ympäristökeskus 

anna-liisa.kiiskinen@ymparisto.fi  
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Verkostojen merkitys ja luonne 

 
• Kestävyyden vallankumouksen (2005) työkalut:  

  visiointi, verkostoituminen, rehellisyys, oppiminen, rakkaus 

  

• Verkostot globaaleja, kansallisia, alueellisia, paikallisia 

 

• Koostuvat ihmisistä, jotka ovat kiinnostuneita joistakin  

   samoista asioista ja joilla on yhteisiä tavoitteita; pysyvät  

   koossa siksi, että jäsenet jakavat samat arvot 

 

• Ovat epähierarkkisia kohtaamispaikkoja,  ei pidetä koossa  

  pakolla, velvollisuuksilla eikä aineellisilla kannustimilla  
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• Jäsenet pitävät toisistaan, kunnioittavat ja tukevat toisiaan 

 

• Avoimuus ja luottamus tärkeitä – eivät synny hetkessä 

 

• Usein epämuodollisia, pienet budjetit, jos lainkaan 

 

• Miltei näkymättömiä, mutta vaikutuksia ei voi sivuuttaa 

 

• Uuden informaation luonnollisia syntypaikkoja, luovat  

  uusia systeemirakenteita 

 

• Emme voi työskennellä ilman verkostoja 
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Verkostoitumisen etuja 
 

• Mahdollisuus hyötyä kumppanien arvoketjusta 

 

• Mahdollisuus hyötyä omaa osaamista täydentävistä 

  verkoston resursseista  

 

• Lisää itsetuntemusta ja omaa painoarvoa 

 

• Mahdollisuus keskittyä omaan ydinosaamiseen 

 

• Voi tarjota sekä suuruuden että erikoistumisen hyötyjä  

 

• Muistuttaa jäseniään siitä, että eivät ole yksin 
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Kokemuksia alueellisista verkostoista 

 
• Puitteet ja organisoituminen tarpeen, mutta ei riitä 

 

• Tärkeintä henki ja yhdessä tekemisen meininki,  

   aito jakaminen, antaminen ja saaminen: verkosto on  

   yhteinen juttu, joka on opeteltava 

 

• Asetettava realistiset tavoitteet riittävälle aikavälille 

 

• Saavutukset ja ansiot tehtävä tietoisesti näkyviksi 

    RINTA ROTTINGILLE! 

 

 



Arvosta ja innosta vaikuttamaan! 
Hanna Lilja 

Yhteisöllisyyskoordinaattori 

4V-hanke/Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 

3.12.2009 
 



 
 

 

 
 
 

Osallisuus    hyvä elinympäristö 

kestävä elämäntapa  

kestävä kehitys 

asukastoiminta   vastuu   

viihtyisyys   yhteisöllisyys   

kasvatus    asuminen 



4V –hanke 2008-2011       www.4v.fi 
 

Toteuttajina:  
 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy sekä Helsingin, 

Espoon ja Vantaan kaupungit 
 
Toimitaan kohdealueilla: 
• Espoossa Leppävaara, Suvela  ja Kirkkojärvi 
• Helsingissä Mellunkylä, Herttoniemi ja Roihuvuori  
• Vantaalla Länsimäki ja Korso 
Tuotokset kaikkien kiinnostuneiden käyttöön 
 
Rahoitus Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta, toimintalinja 

Suurten kaupunkiseutujen kehittäminen, kansallinen 
rahoittaja Uudenmaan liitto 
 



Puheenvuoroni sisällöstä  

Näkökulmani aiheeseen 
Ajatuksenjohdattimia arvostamalla innostamiseen 
Taustaa, mistä em. ajatukset  syntyneet 
Eläviä esimerkkejä  
 
 
 



Näkökulmat aiheeseen:  
 

kestävä elämäntapa - kestävä kehitys 
yhteisöllisyys - sosiaalinen pääoma 
> hyvinvointi 
 
sosiaaliset ja ekologiset näkökulmat yhdessä! 
 
sosiokulttuurinen innostaminen 
 
tavis, suoraan tai välillisesti 
 
 



 

 
 
 

 

 

Perustarve, joka on:  

• osallisuutta, tunnetta kuulumisesta johonkin 

• ihmisten välistä vuorovaikutusta; yhdessä tekemistä,  

asioiden valmistelua yhdessä 

• keskustelua, kuuntelua, välittämistä 

• yhteisiä päämääriä 

Pääsihteeri Kristiina Kumpula, Suomen Punainen Risti 

Yhteisöllisyys ei synny soveltamalla ulkokohtaisesti jotain ”menetelmää”. Se syntyy kaikesta 
siitä, miten asioita tehdään: miten huomioimme toinen toisemme, miten kuuntelemme 
toisiamme, miten hyvin osaamme keskustella asioista, jotka ovat meille tärkeitä, ja millä tavoin 
otamme toiminnassamme ja päätöksissämme huomioon yhteisön kaikkien jäsenten esittämät 
näkökulmat.  

Helsingin kaupunki, Nuorisoasiainkeskus, Hesan Nuorten Ääni –kampanja KANSALAISTOIMINTA, 
DEMOKRATIA JA YHTEISÖLLISYYS Sari Vesikansa 2000 

  

 

Yhteisöllisyys  

 



Sosiokulttuurinen innostaminen 
”Sosiokulttuurinen innostaminen edellyttää optimistista näkemystä 

ihmisestä ja uskoa persoonaan (iästä, sukupuolesta, 
varallisuudesta, älykkyydestä, vammoista ym. riippumatta).  
Innostaminen raivaa tilaa kulttuuriselle luovuudelle ja ihmisten 
aktiiviselle osallistumiselle omien ongelmiensa ratkaisemiseen. 
Tavoite on, että ihmiset kykenisivät elämänsä hallintaan 
omassa arkipäivässään.”  

  
 KT, dosentti Leena Kurki 

 
 



Ajatuksenjohdattimia arvostamalla innostamiseen 
1/2 

• Haluamme olla myös avuksi – emme aina opettavina 
• Olemassa olevan vahvistaminen ja näkyväksi tekeminen – 

minähän teenkin jo ympäristötekoja, minä osaan tämän! 
• Yhteisö on voimaa – innostaminen, yhteisöllisyys, sosiaalinen 

pääoma > yhteinen päämäärä ja tukea omalle ajattelulle 



Ajatuksenjohdattimia arvostamalla innostamiseen 
2/2 

• Pitää olla mahdollisuus onnistua, päästä tavoitteeseen – tavoite ja 
”palkinto” voi tulla muustakin kuin selvästä muutoksesta 
ympäristön tilassa  

• Ystävällinen suhtautuminen, kiittäminen ja palaute  
• Prosessi yhtä tärkeä kuin tulos – puolet ilosta, myös oppimisen 

paikka; yhteisten tavoitteiden löytäminen vaikeaa (ei 
osaamista/kulttuuria) 

• Oma rooli: uinuvan ympäristöherkkyyden katalyytti 



Taustaa: Ekoarki-hankkeen arviointi 1/2 

• Päällimmäinen syy osallistua usein sosiaalinen 
• Toisaalta ympäristöasioiden eteen toimiminen koettiin mielekkääksi, 

etenkin jos yhdistyy omaan arkeen/asuinalueeseen 
• Mahdollisuutta vaikuttaa arvostettiin  
 

”Tää on antanu mulle tilaisuuden toteuttaa omia unelmia…” 
 

”Aikaisemmin ei kommunikoitu asukkaiden kanssa… tullaan totuutta 
tuomaan… tää on fiksua. Ihmisiä on kuunneltu mitä ne haluu tehä.” 

 

http://www.kierratyskeskus.fi/files/609/ekoarki03_05.pdf 



Taustaa: Ekoarki-hankkeen arviointi 2/2 
• Asukkaiden asenteet ympäristöasioita kohtaan muuttuneet 

myönteisemmiksi 
• Muutos omissa valinnoissa enemmän ympäristön huomioon 

ottavaksi ja osallistumisessa aktiivisemmin oman elinympäristön 
kehittämiseen 

• Usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin kasvanut, kun omilla teoilla on 
koettu olevan merkitystä 

• Uskallusta toimia itse, neuvoa muita 
• Lisääntynyt halu ja kyky tehdä yhteistyötä ja olla yhteydessä 

naapureihin 
• Myös kasvattajille alueellinen yhteistyö ja keskustelut olivat tärkeitä 

keken edistäjiä 
”Tykkään kouluttaa ja sitä kautta on syntynyt uusia ihmissuhteita”  

” Olen pystynyt neuvomaan jätehuollossa… Että saatais kustannuksii 
pienemmälle.” 

 



 

 
 
 

 

 

JAPAn (Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda ry), Jyväskylän kaupunki 

Vapaaehtoiset jäteneuvojat: http://www.japary.fi/JN_hankesivut/jate5.htm 

Asukasyhteistyö: http://www.japary.fi/asukasyhteistyo.html 

Hyvä kasvaa Helsingissä –liike/Helsingin kaupunki http://www.hyvakasvaa.fi/ 

Energiaekspertti-toiminta/Motiva 
http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/nain_vaikutat_asukkaana/energiaekspertti 

Ekotiimi-toiminta/GAP http://www.nic.fi/~369123/ekoframeset-2.html 

4V/Ekoarki/Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus  

Alueellisten tahojen rooli kestävän kehityksen innostajina:  

Asukastalot, asukas- ja leikkipuistot, ”keken” kohtaamispaikoiksi (myös maahanmuuttajille); 
hyötykasvit parvekkeella & kaupunkipihoilla –illat, vanhasta uutta –kurssit, naapurikahvilat, 
kokkaa & kierrätä –kurssit, korjausompelua… 

Erilainen Vanhempainilta – majakylä kaupunkiin 

Pihasuunnittelut ja -katselmukset asukaslähtöisesti 

 

Pari esimerkkiä  

http://www.japary.fi/asukasyhteistyo.html
http://www.nic.fi/~369123/ekoframeset-2.html
http://www.nic.fi/~369123/ekoframeset-2.html
http://www.nic.fi/~369123/ekoframeset-2.html


Ideakeräys ja selvitysvinkki 

Keräämme hyviä käytäntöjä kestävän asumisen, kestävän 
elämäntavan ja kestävän kehityksen kasvatuksen 
edistämiseen.  

Kerro meille vinkkisi!  4v@4v.fi 
 

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet ja 
asenteet sekä tiedot ja tuen tarve -selvitys 

http://www.4v.fi/38_materiaalit.htm 
 



 

Hanna Lilja  

4V-hanke/Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 
Kulttuuri- ja asukastila Mellari 
Korvatunturintie 2 
00970 Helsinki 
050 501 4850   

hanna.lilja@kierratyskeskus.fi 

 
 

www.4v.fi 

Kiitos 

mailto:hanna.lilja@kierratyskeskus.fi


TUKEA 
YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN 

 
Yhteistyöseminaari – Lisätään ympäristövastuullisuutta  

yhdessä 3.12.2009 
 

Aino Alasentie, Vihreä lippu -päällikkö  
Suomen ympäristökasvatuksen Seura ry 



Taustalla 

• Kansainväliset sopimukset: 
  Rion sopimus, Johannesburgin julistus, Århusin sopimus, Baltic 

 Agenda 21E, Kööpenhamina 2009? 

• Lait (koulu, ympäristö- ja nuoriso) 

• Hallitusohjelma 19.4.2007: “vahvistetaan 
ympäristökasvatuksen asemaa” 

• Ympäristökasvatuksen kansalliset strategiat: 
 Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen 

strategia vuosille 2006-2014 

 Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa (OPM, 2006) 



Tarve 

• Materiaalit: käsikirjat/oppaat, toimintamallit, hyvät 
käytännöt  

• Koulutus: perus- ja täydennyskoulutus 

• Verkostot, vertaistuki 

• Rahoitus 

• Normatiivinen ohjaus: keke opetussuunnitelmissa 

 
*Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja 

tiedot sekä tuen tarve. http://www.4v.fi/38_materiaalit.htm 
 

 



Tukea ympäristökasvatustyöhön 

• Järjestöt, www.ymparistokasvatus.fi 

 Biologian ja Maantieteen Opettajien Liitto, BirdLife, Dodo, Greenpeace, Helsingin 
kaupunginosayhdistysten liitto, Historian ja yhteiskuntatieteen opettajien liitto, Heureka, 
Kerhokeskus, Kotitalousopettajien liitto, Kuluttajavirasto, Lasten puutarhayhdistys, 
Lastentarhanopettajaliitto, Luokanopettajaliitto, Luonto-Liitto, Maan Ystävät, Marttaliitto, Motiva, 
Natur och Miljö, Nuorten akatemia, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, Reilun kaupan 
edistämisyhdistys, SLU, Suomen Kotiseutuliitto, Suomen Latu, Suomen luonnonsuojeluliitto, 
Suomen Maakasvatusyhdistys, Suomen Partiolaiset, Suomen Metsäyhdistys, WWF, YTV, 4H-liitto 
ja 4V-hanke. 

• Luonto- ja ympäristökoulut, www.luontokoulut.com 

• Yhteistyöverkostot 

• Ympäristö- ja opetushallinto, yliopistot, vapaa sivistystyö, 
nuorisokeskukset, museot jne… 

• Ajankohtaista: “Keke-koulussa” -esite kouluille -> tukea koulun 
keke-ohjelman laatimiseen 



Suomen Ympäristökasvatuksen 
Seura ry 

• Asiantuntijajärjestö 

• Tukee, edistää ja kehittää ympäristökasvatusta 

• Yhteistyö: koordinointi ja verkostoituminen 

• Tiedon solmukohta: www-sivut, sähköpostilistat, 
Ympäristökasvatus-lehti 

• Ympäristökasvatuspäivät, valtakunnallinen 
päätapahtuma 

• Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon 

• Vihreä lippu -ohjelma 



Vihreä lippu -ohjelma 

• Ympäristökasvatuksen  
 työkalu,  
 toimintamalli ja  
 sertifiointijärjestelmä 

• Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry on 
kehittänyt ohjelman Suomen oloihin soveltuvaksi 
sekä vastaa ohjelman toiminnasta Suomessa. 

 



Kansainvälinen tausta  

• Osa kansainvälistä Eco-Schools -ohjelmaa 

• Eco-Schools -ohjelman kattojärjestö on Foundation 
for Environmental Education (FEE). 

• Eco-Schools -toiminnassa on mukana 
 43 maata 
 27 000 koulua ja oppilaitosta 
 6 miljoonaa lasta ja nuorta 

 



Vihreä lippu Suomessa 

• Vihreä lippu -ohjelmaan osallistuu 
 Yli 230 päiväkotia, koulua  
 ja oppilaitosta 
 yli 65 000 lasta, nuorta ja 
 aikuista 

 

• Ohjelman vaikutus ulottuu vielä 
tätäkin laajemmalle → 

Koulun oppilaat  
ja henkilökunta 

Perheet 

Yritykset 

Naapurikoulut 

Virastot 

Laitokset 



Periaatteet 

• Osallisuus: lapset ja nuoret toiminnan suunnittelijoina, 
toteuttajina ja arvioijina  

• Kestävän kehityksen kasvatus osana arkea 

• Ympäristökuormituksen vähentäminen 

• Jatkuva kehittäminen: pitkäjänteisyys ja 
suunnitelmallisuus 

• Yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa 



Käytännöllinen ja tehokas  
työkalu 

 

• Kuusi teemaa 

• Jatkuvan kehittämisen toimintamalli 

• Jatkuva tuki 



Kuusi teemaa 

 

• Perusteemat 
 Vesi 
 Energia 
 Jätteiden vähentäminen 

• Muut teemat 
 Lähiympäristö 
 Kestävä kulutus 
 Yhteinen maapallo 



Jatkuva kehittäminen 

1. Ympäristö- 
raati ja -tiimi 

2. Teema 

3. Alkukartoitus 

4. Tavoitteet 
5. Toiminta- 
suunnitelma 

6. Toiminta 

7. Loppu- 
kartoitus 

8. Raportti 



Jatkuva tuki 

Suomen Ympäristökasvatuksen Seuralta: 

• Vihreä lippu -materiaalikansio ja ohjeet 

• Osallistujakohtainen palaute kaksi kertaa vuodessa  

• Vinkit & Linkit -ajankohtaistiedote kuusi kertaa 
lukuvuodessa 

• Neuvonta  

• Koulutukset ja seminaarit 

• Mahdollisuus kansainväliseen yhteistyöhön Eco-
Schools -verkoston kautta 



Kriteerit 

• Vihreä lippu -ohjelmalla on kriteerit, jotka perustuvat 
kansainvälisen Eco-Schools -ohjelman  periaatteisiin. 

• Päiväkodin/oppilaitoksen Vihreä lippu -projekti 
arvioidaan näiden kriteerien pohjalta. Kriteerit 
täyttäville projekteille myönnetään Vihreän lipun 
käyttöoikeus. 

• Kriteereiden avulla arvioidaan mm. toiminnan laatua, 
osallistavuutta, jatkuvuutta ja tavoitteellisuutta. 

 

 



Uutta… 

• Uudistuneet nettisivut www.vihrealippu.fi 

• Helmet: Vihreä lippu -projektien parhaita käytäntöjä 

• Kouluttajarekisteri + kouluttajakoulutukset 

• Vierailujärjestelmä “Vilikka” 
• Lähiympäristö- ja Vesi-teemojen uudistaminen 

• Lähiympäristö-koulutuspaketti 

• Toimintamallin sovellus lasten ja nuorten vapaa-ajan 
toimijoille 

 



 
Mitä 
  Osaamispankki  
                             voi tarjota?         

Juulia Tuominen 3.12.2009 1 



Taustaa (1) 

• Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen 
strategia ja toimenpideohjelma vuosille 2006–2014  
– Suomen kestävän kehityksen toimikunnan 

koulutusjaoston laatima 
– Osa Suomen kestävän kehityksen strategiaa 
– Tavoitteeksi asetettu mm. luoda Suomeen alueellisesti 

kattava kestävän kehityksen (keke) kasvatuksen ja 
koulutuksen kehittämiskeskusverkosto.  

– Kehittämiskeskusten halutaan toimivan alueellisina 
osaamiskeskittyminä ja keräävän ja välittävän 
kehittämisideoita.  

– Syksyllä 2005 keke-kasvatusta tekeviä tahoja alettiin 
koota yhteen maakunnittain YM:n ja OPM:n 
ympäristökasvatuksen maakuntarallissa. 

Juulia Tuominen 3.12.2009 2 



Taustaa (2) 
 Etelä-Suomen läänin alueella kehittämissuunnitelmia on 

tähän mennessä laadittu Uudenmaan ja Kanta-Hämeen 
maakunnissa  
– Hämeeseen on perustettu ympäristökasvatuksen 

yhteistyöryhmä HYRRÄ. 
 Lisäksi kehittämiskeskustyötä tukee Hyvinkään-Riihimäen 

Ympäristöosaamisen keskus (KEKO-verkosto):  
– ympäristö- ja luonnonvara-alan 

koulutusorganisaatioiden kesken perustettu 
hankkeistaja ja osaamiskeskus.  

 Koko Uudenmaan laajuisesti tilanne on jäsentymätön > 
Etelä-Suomen läänin alueellisen yhteistyöryhmän 
kokouksissa yhteistyön keskeiseksi painopisteeksi on 
nostettu ympäristövastuullisuuden edistäminen 
Uudellamaalla.  

 Juulia Tuominen 3.12.2009 3 



Haasteita Uudellamaalla 

 Uudellamaalla on paljon kestävän kehityksen kasvatuksen 
toimijoita 
– paikallisella 
– alueellisella 
– valtakunnallisella tasolla.  

 Lisäksi monilla valtakunnallisilla järjestöillä on 
keskustoimistot Uudenmaan alueella.  

 Kaikki tahot eivät ole välttämättä tietoisia toisistaan 
–  kestävän kehityksen kasvatuksen kentällä esiintyy 

sekä aukkoja että päällekkäisyyksiä.  
 Muiden toimijoiden on vaikea löytää tarvitsemaansa 

osaamista/palvelua tarjoajien laajasta kirjosta. 
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   Osaamispankki vastaa haasteisiin 

 Osaamispankki ympäristövastuullisuuden lisäämiseksi 
Uudellamaalla –hanke 
– Tavoitteena on keskittää ympäristövastuullisuutta 

edistävien toimijoiden tiedot ja palvelutarjonta 
yhteiseen Osaamispankkiin.  

– Osaamispankkiin saadaan ympäristöosaamista 
koskeva tieto helposti ja keskitetysti asukkaiden, 
yhdistysten, oppilaitosten, viranomaisten, yritysten ja 
muiden toimijoiden käyttöön.  

– Osaamispankki edistää eri toimijoiden välistä 
yhteistyötä ja parantaa palvelujen laatua kun 
päällekkäisyyksiltä vältytään. 
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Rahoitus ja koordinointi 
 Hanketta koordinoi Hyria koulutus Oy 
 Hanke on osa Hyvinkään-Riihimäen Ympäristöosaamisen 

keskuksen (ns. KEKO-verkosto) hankekokonaisuutta 
 Hankkeen päärahoittajana on Uudenmaan liitto  
 Ympäristöministeriö on myöntänyt hankkeelle 

ympäristökasvatusavustusta.  
 Muita rahoittajia ja samalla hankepartnereita ovat 

–  Uudenmaan ympäristökeskus 
– Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 
– Espoon kaupungin Villa Elfvikin luontotalo 
– Vantaan kaupungin ympäristökeskus 
– Helsingin kaupungin ympäristökeskus 
–  Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut.  

 Hankeyhteistyössä lisäksi SYKLI, SYKSE ja SLL. 

Juulia Tuominen 3.12.2009 6 



Tehtäviä toimenpiteitä 

 Uudenmaan kestävän kehityksen kasvatuksen 
toimijoiden ja –toimintojen kartoittaminen 
resurssikyselyllä joulu-tammikuussa 
– Lähetetään mahdollisimman laajalla jakelulla 
– Syksyn ajan on koottu yhteystietolistaa alueen 

toimijoista (n. 500 yhteystietoa) 
 Osaamispankin ja yhteenvetoraportin kokoaminen 

resurssikyselyn vastausten perusteella keväällä 2010 
– Internettiin suomeksi ja osin ruotsiksi  

 Tiedottaminen, yhteydenpito sidosryhmiin, 
yhteistyöpalaverien ja seminaarien järjestäminen 
– Seuraava yhteistyöseminaari loppukeväästä 2010 
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Jatkuvuus yhteistyöryhmän kautta 

 Hankkeen aikana kootaan ja nimetään Uudenmaan 
kestävän kehityksen kasvatuksen yhteistyöryhmä  

 Tehtävänä edistää alueellista kestävän kehityksen 
kasvatusta ja ympäristövastuullisuutta  

 Nimetään kevään 2010 yhteistyöseminaarissa  
 Osallistuu Uudenmaan osaamispankin ylläpitoon 

yhdessä KEKO –verkoston kanssa 
 

Juulia Tuominen 3.12.2009 8 



Kiitos! 

Hankkeen ohjausryhmä ensimmäisessä kokouksessaan kesäkuussa 2009  

Juulia Tuominen 3.12.2009 9 



Hankeorganisaatio 
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PORINAEVÄSTYS 
 
Yhteistyöseminaari 3.12.2009  
 
– Lisätään ympäristövastuullisuutta 
yhdessä! 

Juulia Tuominen 3.12.2009 



Jakautuminen porinaryhmiin 

• Seminaariosallistujat kutsutaan keskustelemaan ja 
verkostoitumaan keskenään päiväkahvien ajaksi Galleria-
saliin  

– Kesto 1 h, n. klo 13.10-14.10 
– Ryhmittäytyminen  pystypöytien ääreen itseä kiinnostavan 

teeman mukaisesti, teemoja yht. 10 kpl 
– Mahdollisuus osallistua kahdenkin eri teeman 

keskusteluun > ryhmän vaihto itseohjautuvasti noin 
puolessa välissä kahvitaukoa 

– Hankkeen toimijoita porinaryhmien ”sihteereinä” 

Juulia Tuominen 3.12.2009 



Porinaryhmien teemat ja ”sihteerit” 

 
 Ruoan ympäristövaikutukset (Hanne Siikström) 
 Ilmastonmuutos (Tiina Laurila) 
 Vesiensuojelu (Riitta Salasto) 
 Luonnon monimuotoisuus (Helena Rantanen) 
 Jätehuolto/kierrätys (Tuovi Kurttio) 
 Vihreä Lippu (Aino Alasentie/Kati Vähä-Jaakkola) 
 Energia (Risto Tenhunen) 
 Liikenne (Elina Pilke) 
 Kestävä kehitys oppilaitoksissa (Kati Lundgren) 
 Toiveet Osaamispankille (Juulia Tuominen) 
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Minkälaista on hyvä 
ympäristökasvatus 

materiaali? 

Malva Green 

www.luontoliitto.fi 

 



Minkälaista on hyvä 
ympäristökasvatusmateriaali? 

 Tässä puheenvuorossa:  

 esittelen kolmen järjestön yhteistä 
suositusluonnosta, kerron projektin taustoja.  

 Lopuksi ehdotan, miten hyvää voisimme tehdä 
parempaa ympäristökasvatusmateriaalia. 



Taustaa: tarvitaan suositukset 
ympäristökasvatusmateriaalille 

 Aloite Suomen luonnonsuojeluliiton 
ympäristökasvatusvaliokunnalta: ja Sykse ja Luonto-
Liitto tulleet mukaan. 

 Asia koettu tärkeäksi sekä järjestöissä sisäisesti että 
yleisemmin.  

 Tavoitteena: 
 antaa suosituksia ja työkaluja materiaalin 

arviointiin 
 tehdä itse jatkossa laadukkaampaa materiaalia 
 herätellä pohdintaa ja keskustelua. 



Suositusluonnos hyvälle 
ympäristökasvatusmateriaalille 

 Luonnoksen laatijat: Suomen ympäristökasvatuksen 
seura, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto. 

 Järjestöjen sisällä ja välillä erilaisia näkökulmia ja 
painotuksia.  

 Oheiset suositukset ovat luonnos –näistä 
keskustellaan vielä ja luonnosta muokataan 
eteenpäin.  

 Tämän hetkinen luonnos ei edusta järjestöjen 
virallista kantaa.  



Taustaa suosituksille 

 Tulisiko puhua kriteereistä vai suosituksista? 
  Kuka saa määritellä, minkälaista on hyvä, tai huono 

materiaali? 

 Kriteereitä voi järjestö asettaa vain omalle toiminnalleen.  

 Ei yhtä vastausta, monenlainen materiaali voi olla hyvää. 

 Tässä luonnoksessa järjestöjen näkökulma, esim. koulun 
oppimateriaali pl. määrittelystä.  

 

 
 

 



Mietittäväksi 

 

 Taustalla kysymys siitä, minkälaista on hyvä 
ympäristökasvatus.  

 Materiaalin tulisi tukea hyvän 
ympäristökasvatuksen toteuttamista.   

 Teemmekö materiaalia suoraan lapsille tai nuorille, 
vai onko kasvattaja materiaalin ja kohderyhmän 
”välissä” – eri lähtökohdat materiaalin tekemiselle.  



Ensimmäinen suositus 

 Eväitä luonto- ja ympäristösuhteen muodostamiseen 
 Materiaali antaa eväitä hyvän luonto- ja 

ympäristösuhteen muodostamiseen. Se vahvistaa 
tiedollisia, elämyksellisiä, toiminnallisia ja 
eettisiä valmiuksia, tai joitakin näistä. 
Tavoitteena ovat luonnon ja ympäristön puolesta 
toimiminen ja luonnosta nauttiminen.  
 Keskustelua: yhden materiaalin puitteissa ei yleensä voi 

tarkastella ympäristökasvatusta laajana kokonaisuutena, siksi 
rajattu ”tai jotain näistä...” 

 Luonnon ja ihmisen välinen vuorovaikutus on olemassa, sitä ei 
muodosteta ulkoa päin: ”houkutella, herätellä, kutsua, auttaa 
syventämään luontosuhdetta...”  



Toinen suositus 

 Luonnon- ja ympäristönsuojelun näkökulma on 
keskeinen  

 Materiaalissa voidaan tarkastella erilaisia 
ilmiöitä myös sosiaalisen, kulttuurisen tai 
taloudellisen kestävyyden näkökulmista, mutta 
pääpaino on luonnon ja ympäristönsuojelun 
näkökulmissa. 
 Keskustelua: entä jos kestävän kehityksen eri ulottuvuudet ovat 

ristiriidassa, esim. taloudellinen vs. ekologinen kestävyys? 

 puhuttaisiinko kestävän kehityksen ekologisesta 
ulottuvuudesta, koska tämä on vakiintunut termi? 



Kolmas suositus 

 Käyttötarkoitus mainittava:  

 materiaalin kohderyhmä, näkökulma ja 
käyttötarkoitus on selkeästi kirjoitettuna 
materiaalissa.  
 Keskustelua: Materiaalin käyttäjän on voitava arvioida, mistä 

näkökulmasta materiaali on tuotettu (kasvattajille suunnattu 
materiaali).  

 Riittääkö tämä, jos materiaali on suunnattu suoraan lapsille tai 
nuorille?  

 

 



Neljäs suositus 

 Ikäkaudelle sopivaa 

 Materiaali tarjoaa ikäkaudelle ja kohderyhmälle 
sopivaa ympäristökasvatusta. Se haastaa 
ikäkaudelle sopivalla tavalla ajatteluun, 
tiedonhankintaan ja omakohtaiseen pohdintaan. 
 Keskustelua: pääpaino kasvun tukemisessa, ei asioiden 

edistämisessä? 

 Lapset tai nuoret välineenä muille, hyvillekään päämäärille?  



Viides suositus 

 Taustatahot esiin 

 Materiaalin taustatahojen ja rahoittajien on 
tultava selvästi esiin.  

 Keskustelua: materiaalin käyttäjän on voitava arvioida, 
kuka materiaalin on tuottanut ja miksi.  



Kuudes suositus 

 Ajantasaista tietoa 

 Materiaalin sisältämä tieto on mahdollisimman 
ajantasaista ja tarkastelee asiaa monesta 
näkökulmasta. Se tukee kokonaiskuvan 
muodostamista maailman ja luonnon tilasta.  
 Keskustelua: kiistanalaisista kysymyksistä ei tarkoituksella 

anneta liian yksipuolista kuvaa.  



Lisää näkökulmia hyvään materiaaliin 

 Erityisen merkityksellisiä, kun teemme materiaalia 
suoraan lapsille tai nuorille 

 Materiaalin laatua olisi tärkeä pohtia vielä 
seuraavista näkökulmista: 

 Hyvä ja elävä suomen kieli 

 Hyvä kuvitus 

 Selkeä ja kaunis graafinen ulkoasu 

 

 



Miten tehdä parempaa 
ympäristökasvatusmateriaalia? 

 

 Parhaat materiaalit syntyvät yhteistyössä  

 Toimitustiimi onkin parhaimmillaan monialainen: 

 Ympäristötiedon tai luonnontiedon tuntija / tutkija 

 Ympäristökasvattaja 

 Toimittaja / käsikirjoittaja / kirjailija 

  Kuvittaja / valokuvaaja 

 Prosessin loppuvaiheessa graafinen suunnittelija / 
taittaja. 

 



   

 Kyse on yhteisestä projektista, kommunikaatiosta eri 
alan osaajien välillä.  

 ”Ikään kuin olisimme yhteisen nuotiotulen 
äärellä.”  

 Kiitos! 

Miten tehdä parempaa 

ympäristökasvatusmateriaalia? 



Onko kestävän kehityksen
indikaattoreista iloa?

Janne Rinne

Suomen ympäristökeskus (SYKE)



Kansalliset  kestävän kehityksen
indikaattorit

Ensimmäiset keke-indikaattorit 2000

Kokoelmaa päivitetty ja uudistettu 2002 ja 2004

Kansallinen kestävän kehityksen strategia 2006

34 avainindikaattoria strategian tavoitteiden
seuraamiseen

Viimeiset päivitykset kesällä ja syksyllä 2009

Kestävän kehityksen ulottuvuudet
• Sosiaalinen

• Taloudellinen

• Ekologinen



Avainindikaattorit

Suomen kestävän kehityksen vahvuuksia ja haasteita

Environmental Performance Index (EPI)

Human Development Index (HDI)

Tasapaino luonnonvarojen käytön ja suojelun välillä

Kasvihuonekaasupäästöt

Energian kokonaiskulutus

Uusiutuvien energialähteiden käyttö

Uhanalaisten lajien osuus elinympäristöittäin

Ympäristökuormituksen irtikytkentä talouskasvusta

Energian ja luonnonvarojen käytön irtikytkentä talouden kasvusta

Luonnonvarojen kokonaiskäyttö

Palvelusuoritteiden osuus kulutusmenoista

Ravinnekuormitus Itämereen



Avainindikaattorit

Kestävät yhdyskunnat kestävässä aluerakenteessa

Alueellinen väestönmuutos

Etäisyys kotoa palveluihin

Huoltosuhde maakunnittain

Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin

Joukko- ja henkilöautoliikenne

Kansalaiset – hyvinvointia koko elämänkaareen

Elinajanodote syntymähetkellä

Eläkkeellesiirtymisiän odote 25-vuotiaille

Ammattitaudit ja tapaturmat

Väestönkehitys ikäryhmittäin

Vaikeasti työllistettävät

Jatko-opintoihin sijoittuminen peruskoulun jälkeen

Alkoholin kulutus ja alkoholikuolleisuus

Maahanmuuttajien työttömyysaste ja vieraskielisten kouluikäisten määrä

Äänestysaktiivisuus

Yhteisöllinen osallistuminen



Avainindikaattorit

Talous kestävän kehityksen turvaajana

Teollisuuden ja palvelujen kustannuskilpailukyky suhteessa muihin OECD-maihin

Bruttokansantuote (BKT)

Elatussuhde

Julkinen velka

Työttömyys

Suomi globaalina toimijana ja vastuunkantajana

Julkiset kehitysyhteistyömäärärahat

Suomalaisten yritysten investoinnit ulkomaille

Tutkimus ja kehitys, osaaminen ja innovaatiot

Tutkimus- ja kehittämismenot sekä myönnetyt patentit



Environmental Performance Index
(EPI)
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Kasvihuonekaasupäästöt
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Energian kokonaiskulutus
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Uusiutuvat  energianlähteet

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Muut

Puun pienkäyttö

Teollisuuden ja
energiantuotannon
puupolttoaineet

Metsäteollisuuden
jäteliemet

Vesivoima

Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1970–2007

Lähde: Tilastokeskus, Energiatilastot

Terajoulea



Uhanalaisten la jien osuus
elinympäristöit tä in
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Lähde: Suomen biodiveristeettiohjelman arviointi 2005



Energian ja  luonnonvarojen käytön
irt ikytkentä talouden kasvusta
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Ympäristökuormituksen irt ikytkentä
talouskasvusta
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Luonnonvarojen käyttö
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Palvelusuorit te iden osuus
kotita louksien kulutusmenoista
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Ihmisen aiheuttama ravinnekuormitus
I tämereen



Onko indikaattoreista iloa?

Avainindikaattorit keke-strategian seurannassa
• Toimivat tässä hyvin

Suora vaikutus päätöksentekoon ollut vaikea
osoittaa

Oppimisen merkitys päätöksenteossa?

Koulutuksellinen arvo

Kansallinen taso/paikallinen taso

Keke-indikaattorikokoelman lisäarvo?

Esittävät kootusti yhteiskunnan eri osa-alueilla
tapahtuvaa kehitystä (sosiaalinen, taloudellinen ja
ekologinen ulottuvuus)



Findikaattori.fi



Luonnontila .fi



Kiitos!

Lisätietoja:

www.ymparisto.fi/indikaattorit

Janne Rinne

janne.rinne@ymparisto.fi

Aino Inkinen
aino.inkinen@ymparisto.fi
Suomen ympäristökeskus (SYKE)
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