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WWF: Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle 30.8.2010 
 
ASIA:  
Perusopetus 2020 – yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
työryhmämuistioita ja selvityksiä 1:2010.  

Yhteenveto 
 

• Kestävän elämäntavan tulee olla keskeisenä lähtökohtana opetuksessa. 

• Taustaselvitys tuo kestävän kehityksen sekä ympäristön muuttumisen haasteina perusopetukselle 
kattavasti esille, mutta ehdotus ei vastaa näihin haasteisiin. 

• Kestävä elämäntapa on merkittävä taito tulevaisuudessa, se tarvitaan omaksi kansalaisen 
taidokseen  

• Yksilö, yritys ja yhteiskunta -ainekokonaisuus on näkökulmaltaan kapea-alainen: nimeksi 
ehdotetaan Ihminen, yhteisö ja yhteiskunta 

• Luonnontieto, ympäristö ja teknologia -ainekokonaisuus on näkökulmaltaan kapea-alainen: nimeksi 
ehdotetaan Luonnontieto, ympäristö ja kestävä kehitys  

• 2004 voimaan tulleen opetussuunnitelman perusteiden aihekokonaisuudet, kuten Vastuu 
ympäristöstä ja kestävästä tulevaisuudesta, eivät näy riittävästi ainekokonaisuuksien sisällöissä, 
eikä niiden sisällyttämistä oppiaineisiin avata esityksessä tarpeeksi. 

Kestävän elämäntavan tulee olla keskeisenä lähtökohtana opetuksessa  

Ihmiskunta vaarantaa olemassaolonsa tuhoamalla elinympäristöään kiihtyvällä vauhdilla. Ihmiskunnan 
luonnonvarojen kulutus ylittää planeetan uusiutumiskyvyn 44 prosentilla. Jos ihmiskunta kuluttaisi kuten 
suomalaiset, tarvitsisimme 2,5 planeettaa välttääksemme planeetan uusiutumiskyvyn vaarantamisen. YK 
arvioi, että vuonna 2030 tarvitsisimme kaksi planeettaa jotta kulutustasomme ei ylittäisi tarjontaa. Meillä 
on vain yksi planeetta. Ylikulutuksesta ja kestämättömistä tuotantotavoista johtuva ekologinen velka näkyy 
ylilaiduntamisesta johtuvana aavikoiden laajenemisena, viljelymaiden suolaantumisena, sademetsien 
tuhona, tulvien yleistymisenä ja luonnonmonnimuotoisuuden vähenemisenä.   

Mikäli ihmiskunnan elämän maapallolla halutaan jatkuvan, kestävän elämäntavan tulee olla keskeisenä 
lähtökohtana kaikessa opetuksessa. Käynnissä olevalla perusopetuksen tavoitteiden ja tuntijaon 
uudistamisella on valtava merkitys tulevaisuutemme kannalta: uuden opetussuunnitelman tulee ohjata 
kouluja kasvattamaan kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia.  

Kestävän elämäntavan nostamista keskeisempään asemaan opetussuunnitelman perusteissa tukee 
nykyisen hallituksen ohjelma, jossa tavoitteeksi mainitaan ympäristökasvatuksen aseman vahvistaminen. 
Hallitusohjelma pyrkii vastaamaan YK:n Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmenen 2005–
2014 haasteeseen saada kestävä kehitys maailman kaikkien valtioiden opetusjärjestelmiin vuosikymmenen 
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kuluessa. Suomessa tavoitetta on sitouduttu edistämään valtiollisella tasolla kansallisessa kestävän 
kehityksen strategiassa.   

Hallitusohjelman linjausten varaan rakentuvassa ja niitä konkretisoivassa 2007-2012 koulutuksen ja 
tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa esitetään yhdeksi kehittämistä ohjaavaksi linjaukseksi seuraavaa: 
”Kestävään elämäntapaan ja ympäristötietoisuuteen tarvittavien tietojen, taitojen, valmiuksien ja 
arvomaailman kehittyminen”. Sekä YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmenen 
tavoitteiden, nykyisen hallitusohjelman että voimassaolevan koulutuksen ja tutkimuksen 
kehittämissuunnitelman tulisi olla vahvasti ohjaamassa meneillään olevaa opetussuunnitelmauudistusta.  

WWF esittää, että kestävän elämäntavan ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen huomioitaisiin 
vahvemmin opetussuunnitelman perusteissa, ja haluaa kiinnittää huomioita erityisesti kahteen 
perusopetusuudistuksen tavoitteeseen: perusopetuksen sivistystehtävän syventämiseen ja eheyteen sekä 
osaamisen korkean tason turvaamiseen. Työryhmän esityksen mukaan perusopetuksen sivistystehtävän 
syventäminen ja eheyttäminen vaatii keskittymistä olennaiseen. WWF haluaa muistuttaa, että maapallon 
kantokykyä olennaisempaa ei ole, sillä emme voi rakentaa osaamistamme ja kilpailukykyämme 
maapallon resurssit ylittävän elämäntavan perustalle. 

Maapallon kantokyvyn huomioiva elämäntapa, oman ympäristövastuunsa tunteminen ja sen mukaisesti 
toimiminen ovat yhä vahvemmin tulevaisuuden taitoja, joita peruskoulun on opetettava. Ne ovat myös 
olennainen osa korkeatasoista osaamista, jonka perusopetuksen tulisi työryhmän mukaan turvata. Suomen 
ei tule kulkea jälkijunassa tällä osaamisalueella vaan viimeistään nyt turvata nuorison osaaminen.   

Muuttuva ympäristö ja kestävä kehitys haasteina eivät ehdotuksessa välity 
opetuksen aineryhmäkohtaisiin tavoitteisiin ja toteutukseen  

”Työryhmä on tarkastellut laajan valmistelutyön pohjalta valtioneuvoston asetusta perusopetuslaissa 
tarkoitetun opetuksen yleisistä tavoitteista ja tuntijaosta (1435/2001) ja pyrkinyt arvioimaan tavoitteiden ja 
tuntijaon muutostarvetta perusopetuksen uudistamiselle asettamiensa kokonaistavoitteiden suunnassa. 
Työryhmä on pyrkinyt asetuksen tavoitteissa konkretisoimaan tämän päämäärän siten, että tavoitteissa 
ilmenee toimintaympäristön, tiedon ja oppimisen muutosten vaikutus ja työryhmän näkemys 
tulevaisuudessa tarvittavasta sivistyksestä ja kansalaisen taidoista.” 

Työryhmän perusteellisessa taustaselvityksessä teemat ”ilmastonmuutos, väestönkasvu ja ympäristö” on 
nostettu keskeisiksi toimintaympäristön muutostekijöiksi, jotka tulisi vahvemmin huomioida 
perusopetuksessa.  Samoin työryhmä on hahmotellut tulevaisuuden osaamistarpeita, jotka 2001 
asetuksessa jäävät vähemmälle huomiolle. Työryhmä listaa tärkeinä pitämänsä uudet painotukset, joissa 
yhtenä on ”kestävän kehityksen haasteiden ymmärtäminen ja vastuunotto tulevaisuudesta, globaali 
ymmärrys erilaisista yhteiskunnista ja yhteisöistä, osallistumisen ja vaikuttamisen taidot”.  



WWF  
 

Lintulahdenkatu 10 
FIN-00500 Helsinki 

 Puh. 09 7740100 
Faksi: 09 77402139 
www.wwf.fi 
info@wwf.fi 
 
  
 

 
 

3 

 

Nämä kehittämistä ohjaavat linjaukset ovat johtaneet siihen, että työryhmä esittää perusopetuksen 
yleiseksi valtakunnalliseksi tavoitteeksi että ”opetuksella tuetaan oppilaan kasvua – – vastuulliseksi 
yksilöksi ja yhteiskunnan jäseneksi, joka osaa – – rakentaa kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta”. 
WWF kiittää työryhmää siitä, että kestävä kehitys on otettu näin keskeiselle sijalle esityksessä. Ikävä kyllä 
tavoite ei konkretisoidu esityksessä, sillä tätä yleistä tavoitetta lukuun ottamatta kestävän elämäntavan 
aihepiirit tulevat vain ohuesti esille. Kansalaisen taidoissa kestävä elämäntapa ei esiinny, aihepiiri puuttuu 
osaamisen painopisteistä ja myös oppiainekokonaisuuksissa aihepiiri jää hyvin vähälle maininnalle. Se 
sisältyy vain kotitalouden, yhteiskuntaopin sekä ehdotetun ”Luonnontieto, ympäristö ja teknologia” –
ainekokonaisuuden sisältöihin. Mikäli työryhmän esitys tällaisenaan hyväksyttäisiin, perusopetuksen olisi 
hyvin vaikeaa päästä asetettuun tavoitteeseen: ”Tukea oppilaan kasvua vastuulliseksi kansalaiseksi, joka 
osaa rakentaa kestävää tulevaisuutta”. 

WWF esittää tässä lausunnossa muutoksia, joiden avulla tavoite konkretisoituu ja on mahdollista toteuttaa.  

1. Kestävän tulevaisuuden rakentamisen taito omaksi kansalaisen 
taidokseen  

Koska esityksen yleisissä tavoitteissa mainittuun ”kestävän tulevaisuuden rakentamiseen” tarvitaan myös 
taitoja, on kestävä elämäntapa otettava esille myös tavoitteiden kohdassa ”tarpeelliset tiedot ja taidot sekä 
elinikäinen oppiminen”. Työryhmä on laatinut listan kansalaisen taidoista, jotka ” – – kuvaavat sekä yksilön 
elämässä että yhteiskunnassa tarvittavaa, perinteiset tiedonalat ylittävää osaamista, ja samalla ne ovat 
opitun syvällistä ja luovaa käyttöä tukevia työkaluja”.  

WWF esittää, että kansalaisen taitoihin lisätään ”Kestävän tulevaisuuden rakentamisen taidot” omaksi 
kokonaisuudekseen, jotta tavoitteiseen voidaan päästä. Vuonna 2004 voimaan tulleissa perusopetuksen 
valtakunnallisissa perusteissa oli ”vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta" 
omana aihekokonaisuutenaan eli aihepiiri tuli sisällyttää kaikkiin oppiaineisiin läpäisevänä. Tässä työssä 
koulut ovat päässeet nyt alkuun, joten uuden opetussuunnitelman tulee tukea tätä työtä. Vaatimukset 
kestävän kehityksen mukaiseen ajattelun ja toiminnan edistämiseen kouluissa ovat vain kasvaneet, joten 
tämän aihepiirin putoaminen pois ”läpäisytaitojen” listalta olisi menoa taaksepäin ja varmasti heikentäisi 
myös Suomen kilpailukykyä tulevaisuudessa.  

Kestävän tulevaisuuden rakentamisen taidon lisäämistä kansalaisen taitoihin tukevat myös nuorten omat 
käsitykset, joita tuotiin esille taustaselvityksessä. Oppilaat haluavat koulun opettavan enemmän 
jokapäiväisessä elämässä tarvittavia taitoja, ja heidän mielestään koulu ei ole tällä hetkellä vahvimmillaan 
ilmasto- ja ympäristöasioiden opettamisessa (Fountain Park Oy:n toteuttama verkkohaastattelu). 
Nuorisobarometrin 2008 mukaan koulu antaa nuorten mielestä tällä hetkellä erityisen vähän valmiuksia 
lähiympäristöön vaikuttamiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. ”Osallistumisen ja vaikuttamisen 
taidot” on ehdotuksessa listattu yhdeksi kansalaisen taidoista, mutta tähän taitoon ei kuitenkaan sisälly 
kestävän elämäntavan opettelua eikä ympäristötoimimista.  
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WWF:n ehdotusta tukee myös verkkohaastattelussa esille tullut kestävän tulevaisuuden haasteiden 
puuttuminen nuorten tietoisuudesta. Kun nuorilta kysyttiin, mitä taitoja he tarvitsevat tulevaisuudessa, he 
eivät osanneet tuoda esille pienellä ekologisella jalanjäljellä elämisen taitoa. Tämä voi ilmentää sitä, että 
nuoret eivät ymmärrä ihmiskunnan elävän tällä hetkellä kestämättömästi ja että tulevaisuuden 
turvaamiseksi meidän olisi omaksuttava kestävämmän elämäntavan arvot ja taidot. Nykyisen 
aihekokonaisuuden ”Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta” tavoitteet eivät siis 
ole vielä toteutuneet. Tulevassa opetussuunnitelmassa aiheelle olisi annettava enemmän painoarvoa.  
 
WWF:n ehdotusta tukee myös taustaselvityksessä opettajilta saatu palaute, jonka mukaan 
kansalaiskasvatuksen on alettava aikaisemmin kuin 9.-luokan yhteiskuntaopissa. Opettajien mielestä 
kansalaistaidon osuus ei tule ympäristö- ja luonnontiedossa 1.-4. – luokilla riittävästi katetuksi. Samoin 
kuluttajatietoutta opetetaan ehdotuksen mukaan vain ja vasta yhteisissä kotitalouden opinnoissa 7.-
luokalla. Vastuullisen kuluttajan taidot ovat kuitenkin olennainen aihe myös peruskoulun alimmilla luokilla 
käsiteltäväksi. Myös alakoulussa on opetettava vastuullisuutta, kunnioitusta ja kuluttajatietoutta: 
luonnonvarat ovat rajalliset eikä tavara tuo onnea. Työryhmän esityksessä aihepiiri puuttuu 1.-4. -luokkien 
luonnontiedon tavoitteista.  

Kestävän tulevaisuuden rakentamisen taidot -kansalaisen taito kattaisi seuraavat sisällöt: 

- maapallon rajallisen kantokyvyn hahmottaminen 
- vastuullisen kuluttajan taidot 
- luonnon monimuotoisuuden vaalimisen taidot 
- maailmankansalaisen taidot 
- sukupolvien sisäinen ja sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus 
- vahvan luontosuhteen rakentaminen 
- empatia eri elämänmuotoja kohtaan 

2. Ainekokonaisuuden nimeksi ”Ympäristö, luonnontieto ja kestävä 
kehitys”  

Työryhmän esityksessä teknologia saa huomattavan painoarvon, sillä se on sisällytettynä kansalaisen 
taitojen kahteen kokonaisuuteen sekä oppiainekokonaisuuden nimeen. Teknologian kehitys on mainittu 
yhtenä toimintaympäristön muutostekijänä, johon perusopetuksen tulisi vastata. Samoin on 
”ilmastonmuutos, väestönkasvu ja ympäristö”, jota ei kuitenkaan ole huomioitu näin laajasti esityksessä.  

WWF esittää, että ”Ympäristö, luonnontieto ja teknologia” -ainekokonaisuuden nimi muutetaan muotoon 
”Ympäristö, luonnontieto ja kestävä kehitys”. Koska kestävän kehityksen aihepiirit ovat vahvasti tämän 
ainekokonaisuuden sisällöissä, niin sen pitäisi näkyä myös nimessä.  Lisäksi työryhmän ehdottamalla nimellä 
oppiainekokonaisuus on näkökulmaltaan liian kapea-alainen. ”Ympäristö, luonnontieto ja kestävä kehitys” – 
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ainekokonaisuus nimenä sisältää myös teknologian, sillä teknologian kehitys on olennainen osa kestävää 
kehitystä.  

Työryhmän esityksen mukaan ”Luonnontieto, ympäristö ja teknologia” -ainekokonaisuuden opetuksen 
pitäisi ohjata oppilasta muun muassa ”ymmärtämään ihmisen suhdetta teknologiaan ja teknologian 
merkitystä arkielämässä ja yhteiskunnassa, hyödyntämään teknologiaa omassa toiminnassaan.” WWF 
muistuttaa, että peruskouluikäiset lapset ja nuoret käyttävät jo nyt erittäin paljon aikaa teknologian parissa 
arkielämässään. Tämä aika on pois luonnossa sekä perheen ja ystävien kanssa vietetystä ajasta. Peruskoulu 
ei voi yksipuolisesti asettautua vahvistamaan yhteiskunnan teknologiakeskeisyyttä. Pitää nähdä myös kortin 
toinen puoli: ihmiskunnan hyvinvointiin tarvitaan paljon muutakin kuin teknologiaa. Peruskoulun tulee 
teknologian ihailun vastapainoksi painottaa maapallon kantokyvyn rajallisuutta, resurssien jakamisen 
oikeudenmukaisuutta, luonnon monimuotoisuuden tärkeyttä sekä luonnonympäristön merkitystä ihmisen 
hyvinvoinnille. Teknologia on hyvä renki mutta huono isäntä. 

Työryhmä esittää yhdeksi osaamisen painopisteeksi ”luonnontieteellisen, teknologisen ja matemaattisen 
osaamisen” ja perustelee sitä muun muassa seuraavasti: ”– – huoli ilmastonmuutoksesta, luonnonvarojen 
riittävyydestä ja kestävästä tulevaisuudesta kasvaa ja ongelmien ratkaiseminen ja kestävän elämäntavan 
omaksuminen edellyttävät sekä luonnontieteellistä ymmärrystä ja osaamista että teknologian 
hyödyntämistä.” Tämä on liian kapea näkökulma, sillä työryhmä ei viittaa lainkaan arvomaailman 
kehittymiseen, eettiseen pohdintaan, vastuullisuuteen tai yhteisöllisyyteen, jotka ovat teknologia-
osaamisen kanssa vähintään yhtä merkittäviä tekijöitä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.  

On tärkeää, että lapset ja nuoret ymmärtävät, että pelkällä teknologialla ja luonnontieteellisellä osaamisella 
ei pystytä ratkaisemaan ilmastonmuutosta ja luonnonvarojen riittävyyttä sekä saavuttamaan kestävää 
elämäntapaa. Näiden monisyisten haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan merkittäviä muutoksia myös 
elintavoissa, arvomaailmassa, talouden ja yhteiskunnan rakenteissa sekä erilaisissa käytänteissä, jotka 
ylläpitävät eriarvoisuutta maailmassa ja luonnonvarojen liikakulutusta erityisesti rikkaiden ihmisryhmien 
keskuudessa. On tärkeää, että lapset ja nuoret ymmärtävät yhtäältä oman toimintansa vaikutukset 
ympäristöön ja muihin, kaukaisiinkin, ihmisiin, ja toisaalta tuntevat mahdollisuutensa itse toimia kestävän 
elämäntavan edistämiseksi. Toiseksi ainekokonaisuuden painopisteeksi tulisikin ottaa vastuullisuus, 
oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys.  

3. Ainekokonaisuuden nimeksi ”Ihminen, yhteisö ja yhteiskunta” 

WWF esittää, että ”Yksilö, yritys ja yhteiskunta” -oppiainekokonaisuuden nimi muutetaan muotoon 
”Ihminen, yhteisö ja yhteiskunta”, sillä ehdotetussa muodossa se on näkökulmaltaan liian kapea-alainen. 
Perusopetuksen ei tulisi edistää yksilökeskeisyyttä ja kilpailua vaan pikemminkin kannustaa 
yhteisöllisyyteen. Lisäksi yritys on liian suppea käsite, sillä yhteiskunnan jäsenillä on yritysten lisäksi 
muitakin tärkeitä yhteisöjä joissa toimitaan, kuten perhe, yhdistykset, järjestöt ja kirkko.  On olennaista, 
että perusopetus antaa laajan käsityksen yhteiskunnallisista toimijoista.  
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Kestävän kehityksen näkökulma puuttuu tämän oppiainekokonaisuuden sisällöistä. Tähän 
oppiainekokonaisuuteen kuuluvan uuden oppiaineen, etiikan, tavoitteissa ympäristökysymyksiä ei ole 
nostettu tavoitteisiin, vaikka niiden tulisi ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta olla eettisen pohdinnan 
keskeistä sisältöä. WWF ehdottaa kestävän kehityksen näkökulman vahvistamista tässä 
oppiainekokonaisuudessa. 

4. Nykyisten aihekokonaisuuksien sisällyttämisestä oppiaineisiin tulee 
laatia selkeä ohjeistus 

Työryhmä esittää, että ”Oppiainekokonaisuuksien tavoitemäärittelyssä otetaan huomioon nykyiset 
aihekokonaisuudet ja sijoitetaan ne osaksi oppiainekokonaisuuksia”. Kuinka tämä konkretisoituu, sitä ei 
ehdotuksessa selitetä. Toki eri oppiaineiden sisällöt työstetään vasta perusteiden hyväksymisen jälkeen, 
mutta haluttujen painotusten tulisi olla ehdotuksessa vahvasti esillä, jotta sisältötyöryhmät ymmärtävät, 
mihin haasteeseen kunkin oppiainekokonaisuuden halutaan vastaavan.  

Työryhmä esittää että tietosisältöjä karsitaan ja keskitytään olennaisuuksiin. Uhkana on, että 
läpileikkaavuus kuivuu kokoon. Vaikuttaa siltä, että aihekokonaisuudet sijoitetaan vain niihin oppiaineisiin, 
joiden perussisältöihin ne keskeisimmin kuuluvat.  

Esimerkiksi oppilaiden kasvaminen rakentamaan kestävää tulevaisuutta on mainittu yhtenä yleisistä 
valtakunnallisista tavoitteista mutta se ei välity oppiainekokonaisuuksien sisältöihin riittävällä laajuudella. 
Nyt aihepiiri on sisällytetty vain ehdotettuun ”Luonnontieto, ympäristö ja teknologia”-kokonaisuuteen ja 
kuluttaja-asiat ”Terveys ja toimintakyky” -kokonaisuuteen. Kuitenkin tavoitteen saavuttamisen kannalta 
äärimmäisen keskeistä on, että aihe sisältyy myös esimerkiksi äidinkielen, yhteiskunnallisten oppiaineiden 
sekä taideaineiden opetukseen. Tulee siis laatia selkeä ohjeistus oppiaineittain, kuinka nykyiset 
aihekokonaisuudet avataan ja sijoitetaan uusiin oppiainekokonaisuuksiin. 

 

WWF toivoo, että esittämämme muutokset huomioidaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
uudistamistyössä.  

 
Helsingissä 30.8.2010 

 
 
 
Liisa Rohweder  Hanna Nordström 
pääsihteeri   ympäristökasvatusvastaava 
WWF Suomi   WWF Suomi 
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