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Ilmastonmuutos 
ilmiönä

Viheliäinen tai pirullinen ongelma

Tieteidenvälinen  

Monimutkainen 

Globaali 

Poliittisesti latautunut

Äärimmäisen vaikea ratkaista



Kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen malli

• Tolppanen, Aarnio-Linnanvuori, Cantell & Lehtonen 2017



Yhteiskunnan muutos 
koskee myös 
kasvatusta

Koulun on oltava osa 
yhteiskunnan kestävän 
kehityksen prosessia



Ulos onkalosta
(Värri 2018)



Lasten ja nuorten 
ilmastohuoli on 
lisääntynyt

Keväällä 2018 jopa 67 % 
suomalaisnuorista kertoi 
tuntevansa erittäin tai melko 
paljon turvattomuutta 
ilmastonmuutoksen vuoksi 
(Pekkarinen & Myllyniemi 
2019)



Ympäristökansalainen tässä 
ja nyt

Vai vasta aikuisena?



Ilmastoajattelu



VÄÄRISTYMIÄ AJATUKSISSAMME ??

• Yksilöt ovat valmiita tekemään pieniä ja helppoja tekoja, mutta ei vaikeita 
tekoja, jotka vaativat jostain luopumisesta (Tolppanen et al., 2020).

• Yksilöt näkevät itsensä ympäristöystävällisempänä kuin muut (myös lähipiiri 
on olevinaan ympäristöystävällisempi kuin muut)

• Yksilöt vaativat enemmän vaikeita tekoja muilta kuin itseltään (Sternäng & Lundholm, 2011).

• Yksilöt vaativat, että poliitikot ja yritykset ottavat vastuuta, mutta eivät ole 
valmiita maksamaan enempää tuotteista, tai enemmän veroja yms yms.



Kuka kantaa vastuun?

”Olemme kaikki syyllisiä, mutta muut ovat 
enemmän syyllisiä kuin me itse”

Kuva: Granada Kuva: China.org



Mitä tarvitaan?
Ainakin:

• Systeemiajattelua

• Arvokasvatusta



Tolppanen & Kärkkäinen (in press)



Arvot 
vaikuttavat 

toimijuuteen

Ympäristöarvoilla (bioshperic values) 
on selkeä yhteys mm.

• Hiilijalanjälkeen (Tolppanen & Kang 2021)

• Autoiluun (Steg et al., 2014)

• Jne.



Toivo



Miten lisätä toivoa ilmastokasvatukseen?

Louise Chawla 2020



Toivon takeet: merkityksiä luovat teot (Ojala)
Ilmastokasvatuksen toivon polku

1. Ensiaskeleet: Kokemuksellinen oppiminen -> luonnonrakkauden syntyminen

2. Epävarmat askeleet: Dialoginen ja vuorovaikutteinen oppiminen -> yhdessä 
ratkaisujen etsiminen

3. Toivon loikat: Transformatiivinen oppiminen -> muutoskyvykkyyden  avulla 
kohti rakentavaa toivoa
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• Granada: 
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• China.org: http://www.china.org.cn/opinion/2009-08/19/content_18414107.htm 
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