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Asia:  WWF:n lausunto lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta 2012-2015 

 

WWF haluaa kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä siitä, että lapsi- ja nuorisopolitiikan 

kehittämisohjelmassa on yhtenä tavoitteena edistää lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia ja 

aktiivista kansalaisuutta. Ne ovat merkittävässä roolissa, kun lapsia ja nuoria motivoidaan löytämään 

roolinsa vastuullisina yhteiskunnan jäseninä. WWF haluaa kuitenkin muistuttaa, että ihmiskunta 

vaarantaa olemassaolonsa tuhoamalla elinympäristöään kiihtyvällä vauhdilla. Mikäli ihmiskunnan 

elämän maapallolla halutaan jatkuvan, kestävän elämäntavan tulee olla keskeisenä lähtökohtana 

kaikessa kasvatuksessa. Koska maapallon kantokyvyn huomioiva elämäntapa sekä oman 

ympäristövastuunsa tunteminen ja sen mukaisesti toimiminen ovat yhä tärkeämpiä taitoja, tulisi niillä 

olla vahvempi rooli lapsi- ja nuorisopolitiikassa.  

 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa vuosille 2011-2014 on kirjattu nuorisopolitiikan 

tavoitteiden kohtaan seuraavasti: ”Lasten ja nuorten ympäristökasvatusta ja luontokouluja kehitetään. 

Kehitetään lasten ja nuorten kuulemista sekä osallistumismahdollisuuksia oman lähiympäristönsä 

suunnitteluun sekä ympäristöpolitiikan päätöksentekoon.” Hallitusohjelmaan on myös kirjattu 

tavoitteeksi, että ”Suomesta kehitetään maailman ympäristötietoisin kansakunta.” Jotta hallituksen 

asettamat tavoitteet olisi mahdollista toteuttaa, WWF:n mielestä lapsi- ja nuorisopoliittiseen ohjelmaan 

tulisi sisällyttää seuraavat lisäykset: 

 

 

Strateginen tavoite 1: Lasten ja nuorten kasvua aktiivisiksi ja yhteisvastuullisiksi kansalaisiksi 

tuetaan.  

 

1.1. Lasten ja nuorten kuuleminen sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Toteutus: 

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

koulun henkilökunnan yhteistyönä kouluyhteisön arkea ja toimintatapoja kestävän kehityksen 

mukaisiksi.  

- Osoitetaan määrärahoja koulujen ja oppilaitosten oppilaita osallistavan ympäristökasvatuksen 

toteuttamiseen. 

 

1.2. Demokratia-, globaali- ja ympäristökasvatus. Toteutus: 

- Opetuksessa lisätään kestävään elämäntapaan ja vastuulliseen kuluttamiseen kasvattamisen 

painoarvoa niin peruskoulussa, lukiossa kuin ammatillisissa oppilaitoksissa. 

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

tarjoamat palvelut ovat tasa-arvoisemmin lasten ja nuorten käytettävissä.  

- Kannustetaan nuorisotaloja edistämään lasten ja nuorten kasvamista kestävään elämäntapaan.  
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- Osoitetaan määrärahoja sellaisiin kansalaisjärjestöjen ja koulujen välistä yhteistyötä edistäviin 

hankkeisiin, joiden tavoitteena on kasvattaa oppilaista kestävään elämäntapaan motivoituneita 

kansalaisia  

 

Strateginen tavoite 8: Kouluissa ja harrastuksissa lisätään yhteisöllisyyttä 

 

8.3. Lasten ja nuorten oma toiminta. Toteutus:  

- Kansalaisjärjestöille luodaan nykyistä avoimemmat mahdollisuudet esitellä toimintaansa 

kouluissa ja oppilaitoksissa. Osoitetaan määrärahoja sellaisiin hankkeisiin, joissa edistetään 

järjestöjen ja koulujen yhteistyötä.  

 

 

WWF toivoo, että esittämämme lisäykset huomioidaan lapsi- ja nuorisopolitiikan 

kehittämisohjelmassa. 
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