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Asia: WWF:n lausunto koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta ”Koulutus ja 

tutkimus vuosina 2011- 2016” 

 

 

 

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen keskeiseksi teemaksi 

koulutuksessa ja tutkimuksessa 
 

Ihmiskunta vaarantaa tällä hetkellä olemassaolonsa tuhoamalla elinympäristöään kiihtyvällä vauhdilla. 

Ihmiskunnan luonnonvarojen kulutus ylittää planeetan uusiutumiskyvyn 44 prosentilla. Jos ihmiskunta 

kuluttaisi kuten suomalaiset, tarvitsisimme lähes kolme planeettaa välttääksemme planeetan 

uusiutumiskyvyn vaarantamisen. Meillä on kuitenkin vain yksi planeetta. Ylikulutuksesta ja 

kestämättömistä tuotantotavoista johtuva ekologinen velka näkyy esimerkiksi ylilaiduntamisesta 

johtuvana aavikoiden laajenemisena, viljelymaiden suolaantumisena, sademetsien tuhona, tulvien 

yleistymisenä ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisenä. 

 

Mikäli ihmiskunnan elämän maapallolla halutaan jatkuvan, kestävän kehityksen tulee olla 

keskeisenä lähtökohtana kaikessa opetuksessa sekä vahvasti mukana tutkimuksessa. Koulutusta 

kaikilla asteilla tulee ohjata kasvattamaan kestävään elämäntapaan ja ympäristövastuullisuuteen 

motivoituneita kansalaisia. Ympäristövastuullisuus on elinikäinen oppimisprosessi, joten sen opetus ei 

voi jäädä pelkästään perusopetuksen harteille. 

 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa vuosille 2011-2014 on kirjattu tavoitteeksi, että 

”Suomesta kehitetään maailman ympäristötietoisin kansakunta.” Hallitus myös tavoittelee Suomea, 

”joka on maailman eturintamassa ympäristöystävällisessä, resurssi- ja materiaalitehokkaassa 

taloudessa sekä kestävien kulutus- ja tuotantotapojen kehittäjänä.” Hallitusohjelmassa todetaan, että 

”ympäristötavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimia kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.” Jotta 

hallituksen asettamat tavoitteet olisi mahdollista toteuttaa, WWF:n mielestä koulutuksen ja 

tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan tulisi sisällyttää seuraavat lisäykset: 

 

 

1. Lähtökohdat (s.6.) 

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa 2007-2012 yhtenä kehittämistä ohjaavana 

linjauksena oli: ”Kestävään elämäntapaan ja ympäristötietoisuuteen tarvittavien tietojen, taitojen, 

valmiuksien ja arvomaailman kehittyminen”. Tämä tavoite puuttuu suunnitelmasta 2011-2016, vaikka 

sen merkitys ei ole vähentynyt. WWF esittää, että ympäristövastuullisuuteen kasvattaminen 
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lisätään yhdeksi suunnitelman lähtökohdaksi. Maapallon kantokyvyn huomioiva elämäntapa, oman 

ympäristövastuun tunteminen ja sen mukaisesti toimiminen ovat yhä vahvemmin tulevaisuuden 

taitoja, joita kaikilla kouluasteilla on opetettava. Ne ovat myös olennainen osa korkeatasoista 

osaamista ja Suomen kilpailukykyä, jonka koulutuksen ja tutkimuksen tulisi turvata. Suomen ei tule 

kulkea jälkijunassa tällä osaamisalueella vaan viimeistään nyt turvata kansalaisten osaaminen.   

 

Lisäys: kappaleen 4 loppuun. 

- Hallitusohjelman ympäristötavoitteiden mukaisesti koulutusta suunnataan siten, että Suomesta 

kehitetään maailman ympäristötietoisin kansakunta. Ympäristövastuullisuuden painotusta ja 

kestävän elämäntavan taitojen opetusta lisätään kaikilla kouluasteilla sekä päiväkodeissa.  

 

 

2. Väestön koulutustaso ja osaaminen (s.8-16) 

Kehittämissuunnitelmassa painotetaan mm. koulutuksen ja työelämän yhteyksiä, aktiivista 

kansalaisuutta ja kielitaitoa omina kokonaisuuksinaan. WWF esittää, että yhdeksi osaamisalueeksi 

näiden rinnalle nostetaan kestävän tulevaisuuden rakentaminen.  

 

Lisäys: Kestävän tulevaisuuden rakentaminen  

Ympäristövastuullisuus on elinikäinen oppimisprosessi. Koulutusta kaikilla asteilla tulee ohjata 

kasvattamaan kestävään elämäntapaan ja ympäristövastuullisuuteen motivoituneita kansalaisia. 

Koulutuksen tulee turvata kansalaisten kestävän tulevaisuuden rakentamisen taidot, sillä ne ovat 

tulevaisuudessa yhä merkittävämpi osa Suomen kilpailukykyä. 

- Kestävän tulevaisuuden taitojen kehittämiseen tähtäävää opetussisältöä sisällytetään 

yleissivistävien, ammatillisten ja korkeakoulujen opetussuunnitelmiin sekä varhaiskasvatuksen 

tavoitteisiin.  

- Kannustetaan päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia kehittämään oppilaiden, opettajien, 

vanhempien ja koulun henkilökunnan yhteistyönä kouluyhteisön arkea ja toimintatapoja 

kestävän kehityksen mukaisiksi.  

- Laajennetaan luonto- ja ympäristökoulujen toiminta kattamaan koko Suomen, jotta niiden 

tarjoamat palvelut ovat tasa-arvoisemmin lasten ja nuorten käytettävissä.  

- Edistetään kansalaisjärjestöjen ja oppilaitosten yhteishankkeita, joiden tavoitteena on kasvattaa 

opiskelijoista kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia.  

 

 

3. Varhaiskasvatus (s.18) 

Varhaiskasvatuksen siirtyminen opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan antaa mahdollisuuden 

yhtenäisen kestävän elämäntavan opetuksen suunnitteluun läpi koko koulutuspolun.  

 

Lisäys varhaiskasvatuslain tavoitteisiin: 

- Tavoitteena on, että varhaiskasvatuksella luodaan entistä vahvempaa perustaa lapsen 

tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle, elinikäiselle oppimiselle sekä hyvinvoinnille, 

terveydelle ja kestävän elämäntavan omaksumiselle. 
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4. Perusopetus 

WWF haluaa kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä siitä, että koulutuksen ja tutkimuksen 

kehittämissuunnitelmassa yhtenä peruskoulun kehittämisen tavoitteena on ympäristökasvatuksen 

vahvistaminen. Tätä tavoitetta on tarkoitus edistää, kun perusopetuksen valtakunnallista 

opetussuunnitelmaa uudistetaan kuluvalla hallituskaudella. Vuonna 2004 voimaan tulleiden 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arvopohjana ovat ”ihmisoikeudet, tasa-arvo, 

demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä 

monikulttuurisuuden hyväksyminen.” Perusopetus ”edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä 

yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista”. Tälle arvopohjalle rakentuvan perusopetuksen 

tulee vahvasti tuoda esille vastuullisen elämäntavan merkitystä kestävän tulevaisuuden 

rakentamisessa.  

 

Lisäys ”Tavoitteet, tuntijako ja opetussuunnitelmat uudistetaan” –kohdan (s.20) tavoitteisiin: 

- Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen, kestävään 

elämäntapaan sekä eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen.  

 

Perusopetuksen suunnitelmassa painotetaan taideopetusta ja kansainvälistymistä sisällöllisinä 

kehittämiskohteina. WWF esittää, että yhdeksi kehittämiskohteeksi näiden rinnalle nostetaan kestävän 

tulevaisuuden rakentamisen taidot. 

 

Lisäys:  

Kestävän tulevaisuuden rakentamisen taidot perusopetuksen pohjana 

YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmenen tavoitteiden mukaisesti kestävä 

kehitys otetaan keskeiseksi lähtökohdaksi perusopetuksessa. Maapallon kantokyvyn huomioiva 

elämäntapa, oman ympäristövastuun tunteminen ja sen mukaisesti toimiminen ovat yhä vahvemmin 

tulevaisuuden taitoja, joita peruskoulun on opetettava. Ne ovat myös olennainen osa korkeatasoista 

osaamista, jonka perusopetuksen tulisi turvata.  

- Valmistellaan perusopetuksen tavoitteiden ja tuntijaon vuonna 2016 tapahtuva uudistaminen 

vahvistamaan -- yhteiskunnallista kasvatusta ja arvokasvatusta ja ympäristökasvatuksen 

asemaa --. 

- Kannustetaan kouluja kehittämään oppilaiden, opettajien, vanhempien ja koulun 

henkilökunnan yhteistyönä kouluyhteisön arkea ja toimintatapoja kestävän kehityksen 

mukaisiksi.  

 

 

5. Lukiokoulutus 

Ympäristövastuullisuus on elinikäinen oppimisprosessi, joten sen opetus ei voi jäädä pelkästään 

perusopetuksen harteille. Kestävään elämäntapaan kasvattamisen tulee jatkua läpi lukion ja aina 

korkeakouluopetukseen asti. 

 

Lisäys ”Tavoitteet, tuntijako ja opetussuunnitelmat uudistetaan” –kohdan (s.29) tavoitteisiin: 

- Tulevaisuuden tieto- ja osaamistarpeet sekä työelämäyhteys- ja tietämys edellyttävät 

koulutuksen tavoitteiden ja sisältöjen kehittämistä ja uudistamista kestävää tulevaisuutta 

rakentavaan suuntaan. Yleissivistyksen vahvistamiseksi ja laajentamiseksi tulisi opinnoissa 
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tavoitella aikaisempaa syvällisempiä tietoja, taitoja, osaamista sekä joustavia mahdollisuuksia 

suorittaa osia toisen asteen tutkinnoista yli tutkintorajojen. 

 

 

6. Ammatillinen koulutus 

Hallitusohjelman kirjaukset Suomesta ”joka on maailman eturintamassa ympäristöystävällisessä, 

resurssi- ja materiaalitehokkaassa taloudessa sekä kestävien kulutus- ja tuotantotapojen kehittäjänä” 

velvoittavat myös ammatillisen koulutuksen osallistumista. Kehittämissuunnitelmassa painotetaan 

ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä omana kokonaisuutenaan. WWF esittää, että toiseksi 

kehittämisalueeksi nostetaan ympäristövastuullisuus.  

 

Lisäys:  

Ympäristövastuullisuus kehittämisen osa-alueena 

Ammatillisten osaajien tulee omaksua ympäristövastuullisuus sekä kestävät tuotanto- ja toimintatavat. 

Elinkaariajattelu, ekotehokkuus sekä vastuullinen yritystoiminta ovat tärkeä osa nykypäivän 

ammatillista osaamista. Näiden osa-alueiden tulee olla vahvasti esillä ammatillisessa opetuksessa.  

- Kestävän tulevaisuuden taitojen kehittämiseen tähtäävää opetussisältöä sisällytetään 

ammatillisten oppilaitosten opetusohjelmaan 

- Kannustetaan oppilaitoksia kehittämään oppilaiden, opettajien, vanhempien ja koulun 

henkilökunnan yhteistyönä yhteisön arkea ja toimintatapoja kestävän kehityksen mukaisiksi.  

 

 

7. Korkeakoulut ja tutkimus 

Tulevaisuuden työelämä ja kilpailukyky edellyttävät kestävän kehityksen osaamista. Korkeakoulujen 

tärkeänä tehtävänä on edistää sitä, että kestävästä kehityksestä tulee osa työelämän ja yhteiskunnan 

arkipäivää. Jotta korkeakoulut voisivat aidosti kehittää työelämää ja yhteiskuntaa kohti kestävää 

tulevaisuutta, on niiden määrätietoisesti kehitettävä omia toimintakulttuureitaan kestävää kehitystä 

tukeviksi. Korkeakouluissa oleva kestävän kehityksen osaaminen voi siirtyä yhteiskuntaan vain 

systemaattisella yhteistyöllä. 

 

Lisäys: ”Laadukkaalla tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalla kilpailukykyä ja vaikuttavuutta” -

kohdan toimenpiteisiin (s.36) 

- Korkeakoulut kehittävät toimintakulttuureitaan kestävää kehitystä tukeviksi ja integroivat 

kestävän kehityksen näkökulmaa osaksi opetussuunnitelmaa.  

- Varmistetaan riittävä vihreään teknologiaan sekä kestävään liiketoimintaan liittyvä tutkimus- ja 

opetus Suomen kilpailukyvyn takaamiseksi. 

- Korkeakoulut toteuttavat kestävän kehityksen poikki- ja monitieteellisiä tutkimushankkeita 

yhteistyössä työelämän kanssa. Tutkimuksessa ja opetuksessa edistetään avointa 

oppimisympäristöajattelua, jotta kestävän kehityksen osaaminen siirtyy korkeakouluista 

työelämään.  

 

 

8. Opettajat ja muu henkilöstö (s.44-45) 

Ympäristövastuuseen kasvaminen edellyttää laajaa kokonaisuuksien hahmottamista, jossa keskeistä 

on ympäristön ja yhteiskunnan välisen kytköksen ymmärtäminen. Kokonaisuuksien hahmottaminen 
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nähdään myös tärkeänä tulevaisuuden taitona Perusopetus 2020 -selvityksessä sekä Lukiokoulutuksen 

kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän muistiossa. Ilmiökeskeinen opetus on 

hyvä työkalu tähän. Opettajien pedagogiset valmiudet ja tietotaso eivät kuitenkaan välttämättä riitä 

integroidun ympäristöopetuksen täysipainoiseen toteuttamiseen. WWF esittää, että kestävä kehitys 

integroidaan kaikkien opettajien koulutukseen. 

 

 

Lisäys kappaleeseen 2:  

- Maailman osaavimpien kansakuntien joukossa pysyminen edellyttää opettajankoulutuksen 

jatkuvaa kehittämistä, kasvattajien kestävän kehityksen osaamisen vahvistamista sekä 

pätevän ja ammattitaitoisen opettajakunnan saatavuuden turvaamista.  

 

Lisäys toimenpiteisiin (s.45): 

- Kehitetään opettajankoulutusta sekä opettajien täydennyskoulutusta sisältämään kursseja, 

joiden sisältöinä on vastuullisen kuluttajan, luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen sekä 

maailmankansalaisen taitoja, vahvan luontosuhteen rakentamista sekä empatiaa eri 

elämänmuotoja kohtaan.  

- Lisätään lastentarhanopettajan koulutuksen sisältöihin kestävän elämäntavan edistämisen 

taitoja. 

 

 

 

 

WWF toivoo, että esittämämme lisäykset sisällytetään koulutuksen ja tutkimuksen 

kehittämissuunnitelmaan vuosina 2011- 2016.  

 

 

 

Helsingissä 24.10.2011 

 

Maailman Luonnon Säätiö (WWF) 

Suomen Rahasto 

 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Liisa Rohweder   Hanna Seimola 

Pääsihteeri    ympäristökasvatusvastaava 

 

 

 

 

 

 


