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TIIVISTELMÄ
Ihmiskunnan elämä maapallolla on tällä hetkellä kestämättömällä pohjalla, sillä
väestönkasvun ja kasvavan kulutuksen seurauksena luontoa kuormitetaan jopa
peruuttamattomalla tavalla. Kasvavan kulutuksen yhtenä syynä on konsumerismin eli
kulutukseen perustuvan hyvinvointiaatteen valta-asema useissa yhteiskunnissa, minkä
seurauksena kulutuksesta on tullut yksi keskeisimmistä kehityksen ja hyvinvoinnin
mittareista. Kestävä elämäntapa edellyttää nuorten kulutustottumusten muuttumista, sillä
myös nuoret ovat merkittäviä kuluttajia yhteiskunnassa. Käyttäytymisen takana oleviin
arvoihin ja asenteisiin pyritään vaikuttamaan muun muassa peruskoulussa annettavalla
ympäristökasvatuksella. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, vaikuttaako
yläkoulun biologian oppiaineessa järjestettävä ympäristökurssi oppilaiden ympäristö- ja
kulutusasenteisiin. Hypoteesina oli, että ympäristökasvatuksen myötä oppilaiden asenteet
muuttuvat ympäristömyönteisimmiksi ja nuoret haluavat muuttaa käyttäytymistään
kestävän elämäntavan mukaiseksi. Tutkimusta varten muodostettiin koe- ja
kontrolliryhmät kahdesta keskisuomalaisen yläkoulun 9-luokan oppilaista. Koe-ryhmään
kuuluvat oppilaat suorittivat tutkimuksen aikana ympäristökasvatukseen keskittyvän
Yhteinen ympäristö –kurssin. Kontrolliryhmä puolestaan suoritti kyseisen kurssin vasta
tutkimuksen
jälkeen.
Tutkimusmenetelminä
käytettiin
lomakekyselyjä
ja
yksilöhaastatteluja. Lomakekysely tehtiin ennen Yhteinen ympäristö –kurssia ja
välittömästi sen jälkeen, haastattelut kurssin jälkeen. Yhteinen ympäristö –kurssilla oli
lievä positiivinen vaikutus nuorten ympäristö- ja kulutusasenteisiin. Ympäristö- ja
kulutusasenteet myös korreloivat positiivisesti keskenään. Ympäristömyönteisistä
asenteistaan huolimatta nuorilla ei ollut selvää aikomusta muuttaa kulutustottumuksiaan
ympäristömyönteisimmiksi. Tutkimus osoitti, että aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu
kuilu ympäristömyönteisen asenteen ja käyttäytymisen välillä on todellinen, jonka
kaventamiseksi tulisi ympäristökasvatuksessa kiinnittää jatkossa erityistä huomiota.
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ABSTRACT
Human life on earth is currently unsustainable, because the nature is changed even in an
irreversible way as a result of population growth and increased consumption. In many
societies, one reason for the growing consumption is the predominance of consumerism
that is a welfare principle based on consumption. As a result of this predominance,
consumption has become one of the key indicators of development and prosperity of the
humankind. Sustainable lifestyle requires a change of consumption habits of young people,
because they are also major consumers in society. Values and attitudes behind the behavior
are sought to be influenced, for example, by the environmental education given at primary
schools. The aim of this study was to find out whether the environment course, being part
of secondary school biology subjects, affects environmental and consuming attitudes of the
pupils. It was hypothesized that following the environmental education, pupils' attitudes
change greener and they want to change their behavior more sustainable. For the study, an
experimental and a control group were formed from the pupils of two ninth grade classes
of secondary school located in central Finland. During the study, pupils belonging to the
experimental group took a course focusing on environmental issues. The control group, in
turn, completed the course after the study. The study methods used were questionnaires
and individual interviews. The form queries were conducted before the course and
immediately after that, the interviews after the course. The course had a slightly positive
impact on young people's environmental and consuming attitudes. The environmental and
consuming attitudes had also a positive correlation. Despite their positive environmental
attitudes, students did not have a clear intention to change their consumption habits
greener. This study revealed that the gap between environmentally friendly attitude and
behavior observed in previous studies is real. In future, a special attention should be paid to
environmental education to narrow this gap.
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1. JOHDANTO
Elämme maailmassa, joka on täynnä vastakkainasetteluja. Osa ihmisistä elää nälänhädän,
sairauksien ja vaatimattomuuden keskellä samalla kun toisille ruoka, terveys ja
omaisuuden kartuttaminen ovat itsestäänselvyyksiä. Vastakkainasetteluja luovat suureksi
osaksi luonnonvarojen epätasainen jakautuminen maapallolla sekä luonnonvarojen
epätasainen käyttö ihmiskunnan sisällä. Suurimman osan maapallon luonnonvaroista
kuluttavat rikkaissa maissa asuvat ihmiset, joilla yksinkertaisesti on rahaa ostaa kaikkea
(Wolff 2004). Köyhissä valtioissa tämä puolestaan tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vaikka
ruokaa olisi lähiympäristössä tarjolla, sen hankkimiseen ei paikallisilla asukkailla ole rahaa
(Coe ym. 2007). Resurssien jako paikallisesti ja globaalisti on siis suurempi ongelma kuin
itse ruoan riittävyys.
Kasvavan väestön ja lisääntyneen taloudellisen aktiivisuuden myötä ihmistoiminta
on muuttanut maailman ekosysteemejä viimeisten vuosikymmenien aikana enemmän kuin
koskaan aikaisemmin historiassa (Corvalan ym. 2005). Materiaalien hankinta, kauppa ja
kulutus ovat kasvaneet lähes vuosittain jo 30 vuoden ajan, mikä on aiheuttanut muutoksia
luonnon systeemeihin (Dittrich ym. 2012). Esimerkiksi ruoantuotannon lisäämiseksi ja
tehostamiseksi merkittävä osa luonnontilaisista metsistä on hakattu viljelyksiä varten ja
viljelysaloja on yksipuolistettu, mikä puolestaan on vaikuttanut lajien häviämiseen, maan
pilaantumiseen ja ilmastonmuutokseen (Corvalan ym. 2005).
Yksi merkittävimmistä
taloudellisen aktiivisuuden muutosvoimista on
konsumerismin eli kuluttamiseen perustuvan hyvinvointiaatteen voimakas lisääntyminen
viimeisten viiden vuosikymmenen aikana (Assadourian 2010). Konsumerismin
perusperiaattena on, että kulutus lisää hyvinvointia, kehitystä ja talouskasvua.
Konsumerismin nousun taustalla ovat kulttuuriset normit, arvot, perinteet, tarinat ja
symbolit, joita on vuosikymmenien aikana muokattu kulutusta suosivaan suuntaan.
Kuluttamisen syynä ei siis ole pelkästään ostamisen mahdollistava varallisuus, vaan siihen
liittyy muitakin syitä, jotka voivat olla ihmisille osittain tiedostamattomia. Konsumerismi
on useissa yhteiskunnissa muodostunut niin luonnolliseksi elämäntavaksi, ettei siitä
irrottautuminen tunnu edes vaihtoehdolta (Assadourian 2013).
Ympäristötutkijoiden keskuudessa vallitsee yhteinen näkemys siitä, ettei maapallo
kestä ihmiskunnan tämänhetkistä elämäntapaa enää kauan, sillä väestönkasvun ja kasvavan
kulutuksen sivuvaikutukset, kuten ympäristön muokkaaminen, fossiilisten polttoaineiden
kestämätön käyttö sekä ilmakehään vapautuvat kasvihuonekaasut vahingoittavat luonnon
systeemejä jopa peruuttamattomalla tavalla (esim. Chapin ym. 2009, Barnosky ym. 2012,
Assadourian 2013). Jotta ihmiskunta voisi välttyä hallitsemattomilta katastrofeilta, on
elintavoissa tehtävä suuria muutoksia (Assadourian 2013). Ympäristöä huomioivan aatteen
tunnusomaiseksi käsitteeksi on noussut “kestävä kehitys”, josta ensimmäisenä kirjoitti
Ympäristön ja kehityksen maailmankomissio vuonna 1987 (Engelman 2013). Kestävä
kehitys määritellään ”kehitykseksi, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta
sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa” (Brundtland 1987).
Kestävä kehitys edellyttää kokonaisvaltaista muutosprosessia, jossa resurssien
hyödyntäminen, investointien suunta, teknologian kehittäminen sekä institutionaaliset
muutokset tähtäävät samaan päämäärään (Malaska 1994). Kestävän kehityksen
keskeisimmät päämäärät ovat köyhyyden ja alikehittyneisyyden poistaminen
kehitysmaista, jatkuvan ympäristön ja luonnon tuhoutumisen estäminen sekä tulevien
sukupolvien hyvinvoinnin turvaaminen. Tavoitteena on siis luoda sellainen maailma, jossa
kaikki ihmiset nyt ja tulevissa sukupolvissa voivat elää onnellisen ja tasapainoisen elämän
(Brundtland 1987).
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Kestävä kehitys sisältää kolme toiminnallista ulottuvuutta, jotka ovat
yhteiskunnallinen, kulttuurinen ja ekologinen ulottuvuus (Malaska 1994). Ekologisesti
kestävällä kehityksellä tarkoitetaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja ihmisen
toiminnan sopeuttamista maapallon luonnonvaroihin ja luonnon sietokykyyn.
Hyvinvointivaltioissa tämä edellyttää, että ihmiset omaksuvat ympäristöä huomioivan
elämäntavan ja muun muassa vähentävät energiankulutustaan (Brundtland 1987).
Energiankulutusta voidaan vähentää esimerkiksi rajoittamalla voimakkaasti tavaroiden ja
palvelujen kuluttamista maapallolla (Dessler 2012). Konsumerismista on siis luovuttava,
mikä tarkoittaa sitä, että kulutuskulttuurin sijaan alettaisiin edistämään kestävyyden
kulttuuria (Assadourian 2013).
Kestävyyden kulttuurin voidaan ajatella muodostuvan kahdesta osasta, jotka ovat
ympäristön kestävyys ja ihmisarvon toteutuminen (Pasanen & Ulvila 2009.) Ympäristöä
voidaan siis suojella sillä ehdolla, että samalla pidetään kiinni ihmisarvon periaatteesta.
Tämä edellyttää, että ihmisten perustarpeet, kuten ruoka, suoja ja terveys taataan kaikille
ihmisille. Lisäksi ihmisillä tulee olla oikeus sosio-kulttuurisiin tarpeisiin, kuten vapauteen,
kunnioitukseen ja elämän tarkoitukseen.
Kulutuskulttuurista kestävyyden kulttuuriin siirtyminen on monimutkainen prosessi,
joka vaatii yhtäaikaisia muutoksia monella eri osa-alueella. Kestävyyden kulttuurin
saavuttaminen edellyttää muun muassa kestävää kehitystä ajavaa poliittista liikettä, joka
voisi kasvaessaan hyödyntää vaikutusvaltaansa kestävän kehityksen hyväksi (Engelman
2013). Poliittisten toimien lisäksi on kuitenkin syytä pyrkiä vaikuttamaan ihmisten
arvoihin ja asenteisiin, koska pääasiassa ne ohjaavat ihmisen käyttäytymistä (Oulton &
Scott 1998). Arvot ovat ympäristöstä opittuja, suhteellisen pysyviä valintataipumuksia,
jotka koskevat laajoja toimintakokonaisuuksia (Allardt 1983). Arvojen pysyvyys heijastuu
ihmisen tunteisiin, sillä omista arvoista poikkeaminen voi aiheuttaa mielipahaa. Asenteet
puolestaan voidaan määritellä taipumuksiksi reagoida hyväksyvästi tai hylkäävästi
johonkin asiaan, henkilöön tai esineeseen. Toisin kuin arvot, asenteet voivat muuttua
hyvinkin nopeasti.
Kestävyyden kulttuuriin pyrkiessä ja konsumerismin kitkemisessä on tärkeä
kiinnittää huomiota nuorten arvoihin ja asenteisiin, sillä nuorten osuus kuluttajina
tämänhetkisessä yhteiskunnassa on merkittävä (Wilska 2001). Kulutustottumusten
muuttaminen kestävän kehityksen mukaisiksi vaatii nuorten arvo- ja asennemuutoksia,
joihin voidaan pyrkiä vaikuttamaan muun muassa peruskoulussa annettavalla opetuksella
ja kasvatuksella. Ympäristön huomioivaa kasvatusta voidaan yleisesti kutsua
ympäristökasvatukseksi, joka puolestaan on lyhyesti määriteltynä “ihmisen ja hänen
luontosuhteensa dynamiikan tarkastelua, tämän vuorovaikutussuhteen tiedostamista ja
tukemista” (Ojanen & Rikkinen 1995). Ympäristökasvatuksessa on oleellista siis painottaa,
että kaikki ihmiset ovat tahdosta riippumattaankin vuorovaikutuksessa luonnon kanssa,
joten ympäristön huomioiminen omassa elämässä on lopulta koko yhteiskunnalle eduksi.
Tänä päivänä ympäristökasvatus nähdään yhtenä keinona ehkäistä tulevia
ympäristökatastrofeja (Raittila 2012).
Ympäristökasvatus on osa Suomen peruskoulun opetussuunnitelman perusteita, sillä
esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen on
tunnustettu yhdeksi perusopetuksen arvoperustaksi (Opetushallitus 2004). Lisäksi ”vastuu
ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta” on yksi peruskoulun suurista
aihekokonaisuuksista, joita tulee opetukseen sisällyttää kaikissa oppiaineissa. Tämän
aihekokonaisuuden tavoitteena on muun muassa, että oppilaat omaksuvat kestävän
kehityksen edellyttämiä toimintatapoja ja oppivat arvioimaan oman kulutuksensa ja
arkikäytäntöjensä vaikutuksia.
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Yläkoulussa ympäristökasvatus painottuu biologian oppiaineeseen, jonka keskeisinä
tavoitteina on muun muassa lisätä oppilaiden halua suojella elinympäristöjä sekä vahvistaa
oppilaiden ympäristötietoisuutta ja ymmärrystä luonnonvarojen kestävän käytön
periaatteista (Opetushallitus 2004). Opetuksen kaikkien tavoitteiden saavuttaminen on
laadukkaan opetuksen lähtökohta, joten myös arvo- ja asennetavoitteiden täyttyminen
täytyy ottaa huomioon. Asenteellisen kasvatuksen onnistumista on kuitenkin hankala
arvioida, koska siitä ei voida saada tietoa mittaamalla eikä sitä voida tarkastella objektiivin
käsittein (Eloranta 2005a). Tämän takia arvo- ja asennetavoitteiden saavuttamista on syytä
tutkia sellaisilla tutkimusmenetelmillä, jotka perustuvat esimerkiksi oppilaiden
haastatteluihin ja mielipidemittauksiin. Biologian opetukseen osallistuneille oppilaille
järjestettävien haastattelujen ja mielipidemittausten perusteella voidaan muun muassa
arvioida, tuleeko yläkoulun biologian oppiaineessa järjestettävää ympäristökasvatusta
kehittää, jotta se saavuttaisi myös tulevan, vuonna 2016 käyttöön otettavan perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden sille asettamat tavoitteet.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, saavuttaako yläkoulun biologian
oppiaineessa järjestettävä ympäristökasvatus sille asetetut arvo- ja asennetavoitteet
ympäristöpainotteisen kurssin osalta. Tavoitteena oli tutkia, millä tavalla oppilaiden
ympäristömyönteisyys ja erityisesti kuluttamiseen liittyvät asenteet muuttuvat opetuksen
myötä. Yläkoulun biologiassa ympäristökasvatus painottuu Yhteinen ympäristö -kurssiin,
joka yleensä järjestetään 9-luokalla. Tämän takia tutkittiin juuri tällä kurssilla tapahtuvan
opetuksen vaikutusta oppilaiden ympäristömyönteisyyteen ja kulutusasenteisiin.
Tutkimuksen keskeisimmät tutkimuskysymykset olivat seuraavat:
1. Onko
Yhteinen
ympäristö
-kurssilla
vaikutusta
oppilaiden
ympäristömyönteisyyteen?
2. Onko Yhteinen ympäristö -kurssilla vaikutusta nuorten aikomukseen muuttaa
kulutustottumuksiaan kestävän kehityksen mukaisiksi?
Lisäksi haluttiin selvittää, eroaako tyttöjen ja poikien ostoskäyttäytyminen keskenään ja jos
eroaa niin millä tavalla. Tutkimuksen hypoteesina oli, että Yhteinen ympäristö -kurssi
vaikuttaa positiivisesti nuorten ympäristöä ja kulutusta koskeviin asenteisiin ja että kurssin
myötä nuoret aikovat muuttaa kulutustottumuksiaan kestävän elämäntavan mukaisiksi.
Lisäksi oletettiin, että asenteet ja käyttäytyminen korreloivat keskenään, eli jos asenne
muuttuu ympäristöystävällisempään suuntaan, myös kulutustottumuksia halutaan muokata
kestävän kehityksen mukaisiksi.
2. YMPÄRISTÖKASVATUS
2.1. Ympäristökasvatuksen tausta
Ympäristökasvatuksella tarkoitetaan elinikäistä oppimisprosessia, jossa “ihmiset tulevat
tietoisiksi ympäristöstä ja ympäristökysymyksistä ja myös omista rooleistaan ympäristön
hoitajina ja säilyttäjinä” (Wolff 2004). Elinikäinen oppimisprosessi tarkoittaa muun
muassa sitä, että ympäristökasvatusta järjestetään kaikilla koulutusasteilla alakoulusta
lähtien. Toisaalta käsite “elinikäinen” sisältää myös ajan ennen koulua, minä aikana
ympäristökasvatuksesta vastaavat huoltajat, muut perheenjäsenet ja mahdollisesti
päivähoidon ammattilaiset.
Ympäristökasvatus on käsitteenä monitieteinen kokonaisuus, jonka juuret ovat
luonnonsuojeluaatteessa (Ojanen & Rikkinen 1995). Ympäristökasvatuksen synty voidaan
ajoittaa 1960-luvun lopulle, mutta enemmän siitä on puhuttu 1970- ja 1980-luvuilta lähtien
(Cantell 2004). Merkittävä virstanpylväs oli Tukholmassa kesäkuussa vuonna 1972
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järjestetty YK:n ympäristökonferenssi, jossa mukana oli 113 jäsenmaata (Pace 1996).
Konferenssissa käsiteltiin muun muassa ihmisten toimien vaikutusta ympäristön
hyvinvointiin ja alettiin etsiä keinoja, joilla ihmiset oppisivat elämään maapallolla ilman,
että tuhoavat sitä. Samalla otettiin ensimmäiset askeleet kohti kansainvälistä
ympäristökasvatusohjelmaa.
Ympäristökasvatus on nuori kasvatuksen ja tieteenala, jonka sijoittaminen tieteen
kenttään on ollut haastavaa (Cantell 2004). Pohdintaa on aiheuttanut muun muassa se,
lukeutuuko ympäristökasvatus omaksi tieteenalaksi vai laskeutuuko se esimerkiksi
kasvatustieteiden tai ympäristötieteiden alle. Joissakin kansainvälisissä yhteyksissä
ympäristökasvatus on rinnastettu biologian ja ekologian opetukseen, mikä kuitenkin on
aivan liian kapea-alainen näkemys ympäristökasvatuksen ulottuvuuksista (Goldbech ym.
1990). Ympäristökasvatuksessa ei keskitytä pelkästään ihmisen ja luonnon väliseen
suhteeseen, vaan siinä pyritään huomioimaan myös kulttuuriset ja sosiaaliset ympäristöt,
jolloin sen rooli ylittää oppiaineiden rajat (Ojanen & Rikkinen 1995, Cantell 2004).
Ympäristökasvatuksen juuret Suomessa ulottuvat 1980-luvulle. OECD (Organisation
for Economic Cooperation and Development) ja CERI (Centre for Educational Research
and Innovation) perustivat ENSI-ympäristöhankkeen (Environment and School Initiatives)
vuonna 1986, jossa Suomi on ollut mukana sen alusta lähtien (Houtsonen & Åhlberg
2005). ENSI-hankkeen tavoitteina on ollut muun muassa tukea oppilaitosten pyrkimyksiä
parantaa ympäristön tilaa, virittää ympäristökasvatuksen tutkimusta ja tehdä suosituksia
oppilaitosten ympäristökasvatusta tukeviksi periaatteiksi. ENSI-hankkeelle on ollut
ominaista eri tahojen, kuten opettajien, tutkijoiden ja hallintovirkamiesten yhteistyö sekä
hankkeen tutkiva ote.
Ympäristökasvatuksen käsite vakiintui kielenkäyttöön Suomessa 1980-luvun
loppupuolella (Wolff 2004). Käsite alkoi näkyä muassa opetussuunnitelmissa, erilaisissa
strategioissa ja yleisissä keskusteluissa. Lisäksi esimerkiksi pohjoismaisen
ympäristökasvatuksen projektissa tuotettuja yhteispohjoismaisia oppiaineistoja käännettiin
suomen kielelle ja jaettiin kouluille (Houtsonen & Åhlberg 2005). Ympäristökasvatusta
kehitettiin 1980- ja 1990-lukujen taitteessa erilaisten projektien ja hankkeiden muodossa.
Näitä olivat muun muassa vuonna 1989 käynnistetty Itämeri-hanke, vuonna 1986
perustettu Siuntion luontokoulu sekä Suomen ympäristökasvatuksen seuran (SYKSE)
perustaminen vuonna 1991.
Merkittävä suunnannäyttäjä suomalaisen ympäristökasvatuksen kehityksessä on ollut
Kansallinen ympäristökasvatusstrategia, jonka on laatinut Suomen Unesco-toimikunnan
asettama työryhmä vuonna 1992 (Wolff 2004). Raportissa korostetaan, että
ympäristökasvatuksen rooli on merkittävä kaikilla kasvatuksen ja koulutuksen tasoilla.
Ongelmaksi on kuitenkin noussut se, ettei raportti velvoita päättäjiä toteuttamaan ja
kustantamaan raportissa ehdotettuja toimenpiteitä, jolloin useat ehdotukset ovat
edelleenkin toteuttamatta.
2.2. Ympäristökasvatuksen luonne
Ympäristökasvatuksessa periaatteena on, että sen kautta saaduilla tiedoilla ja taidoilla
ihmiset voivat osallistua demokraattisen yhteiskunnan kehitykseen ja johtamiseen (Wolff
2004). Yhteiskunnan kehityksessä korostetaan sitä, että ympäristö- ja kehitysasiat liittyvät
toisiinsa, jolloin niitä tulee käsitellä yhtäaikaisesti (Sytnik ym. 1985)
Ympäristökasvatuksessa lähestymistapa on poikkitieteellinen, mikä tarkoittaa sitä, että
asioita ja ilmiöitä tarkastellaan yhtäaikaisesti useasta eri tieteenalan näkökulmasta.
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Ympäristökasvatus voidaan jakaa kolmeen tieteensuuntaukseen, jotka lähestyvät
ympäristökasvatusta eri näkökulmista (Ojanen & Rikkinen 1995). Positivistinen traditio
korostaa luonnontieteellisten menetelmien avulla tuotetun tiedon merkitystä
ympäristökasvatuksen perustana. Tästä näkökulmasta katsottuna ympäristökasvatus on
pääasiassa tiedon siirtämistä asiantuntijalta vasta-alkajalle, eli koulumaailmassa opettajalta
oppilaalle. Positivistinen traditio on heijastunut yhteiskunnassa käytävään
ympäristökasvatusta käsittelevään keskusteluun, jossa on korostettu luonnontieteellisen
tiedon perillemenoa ympäristökasvatuksen keskeisenä tehtävänä (Järvikoski 1995).
Tällainen näkemys on kuitenkin väheksynyt esimerkiksi yhteiskuntatieteiden, kuten
ympäristösosiologian mahdollisuuksia ympäristökasvatuksessa.
Toinen ympäristökasvatuksen tieteensuuntaus on tulkinnallinen paradigma, jossa
ympäristön roolia laajennetaan tutkimuksen kohteesta tutkimuksen välineeksi (Ojanen &
Rikkinen 1995). Tämä tarkoittaa, että ympäristökasvatuksessa pyritään aktiivisilla
luonnonilmiöiden tarkastelu- ja opiskelumenetelmillä ymmärtämään ilmiöiden
monimutkaisia vuorovaikutussuhteita. Tarjoamalla omakohtaisia kokemuksia ympäristöstä
pyritään siis myös parantamaan ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta. Erityisesti
yhteiskuntatieteissä luonnon merkitys ihmiselle nähdään muunakin kuin pelkkänä
fyysisenä ympäristönä (Järvikoski 1995). Tästä näkökulmasta luonto on yhteiskunnallisesti
tuotettu, sosiaalinen konstruktio, jossa ihminen toimii luonnollisena osana.
Kolmantena ympäristökasvatuksen tieteensuuntauksena on kriittinen paradigma,
jossa ympäristökasvatus nähdään yhtenä vallankäytön taisteluareenana yhteiskunnallisessa
päätöksenteossa (Ojanen & Rikkinen 1995). Tästä näkökulmasta katsottuna
ympäristökasvatuksella pyritään puuttumaan sellaiseen ympäristön hyötykäyttöön, jossa
kirkkaimpana päämääränä on taloudellisten voittojen maksimointi. Ympäristökasvatuksen
tehtävänä on luonnon suojelemisen lisäksi suojella myös ihmistä itseään, sillä kuten jo
aikaisemmin johdannossa kirjoitettiin, kestämätön luonnonvarojen käyttö voi lopulta ajaa
ekosysteemit peruuttamattomiin tuhoihin.
2.3. Palmerin puumalli
Eniten viitattu ympäristökasvatuksen malli viime vuosina on ollut Joy A. Palmerin laatima
“Palmerin puu”, joka on ollut tärkeä apu ja työkalu ympäristökasvatuksen suunnittelussa ja
arvioinnissa (Kuva 1) (Cantell & Koskinen 2004). Malli ilmentää Palmerin (1998) ajatusta
siitä, että pohjimmiltaan ympäristökasvatuksessa on kysymys voimaantumisesta ja
henkilökohtaisten merkitysten muodostumisesta. Niinpä ympäristökasvatusta tulisi
toteuttaa yhtäaikaisesti kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Palmerin puumallissa merkittävät
elämänkokemukset luovat perustan ympäristökasvatukselle, eli ovat sen juuri (Raittila
2012). Kaikessa toiminnassa on siis otettava huomioon oppijan kehitysvaihe,
elämänkokemukset
sekä
aiemman
tiedon
taso
(Palmer
1998).
Lisäksi
ympäristökasvatuksessa tulee huomioida muun muassa oppijan yhteisöllinen
osallistuminen sekä sosiaaliset taidot.
Palmerin puumallissa oksat ja lehvästö jakautuvat kolmeksi päähaaraksi, jotka
kuvastavat ympäristökasvatuksen tärkeimpiä tasoja, joissa tulisi yhtäaikaisesti toteuttaa
ympäristökasvatusta (Cantell & Koskinen 2004). Näitä ovat oppiminen ympäristöstä,
toimiminen ympäristön puolesta ja oppiminen ympäristössä. Ympäristöstä oppimisessa
olennaista on empiirisen ja kriittisen tiedon lisääntyminen ympäristöstä. Ympäristön
puolesta toimimisessa puolestaan on kysymys arvokasvatuksesta, jossa eettisen kasvun
katsotaan tapahtuvan huolenpidon, ympäristötietoisuuden ja toiminnan myötä.
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Ympäristössä oppimisessa on kyse toiminnallisuudesta ja kokemuksellisuudesta, joihin
liittyy oleellisesti myös estetiikka.
Palmerin puussa merkityksellistä on se, että kaikki kolme tasoa ovat tasavertaisia
toisiinsa nähden, mikä edellyttää kaikkien tasojen huomioon ottamista
ympäristökasvatuksessa (Palmer 1998). Ympäristökasvatusta ei voida siis toteuttaa
pelkästään lisäämällä oppilaiden ympäristötietoisuutta, tarjoamalla pelkästään
luontokokemuksia tai ainoastaan pohtimalla ympäristöeettisiä kysymyksiä (Cantell &
Koskinen 2004). Ottamalla huomioon ympäristökasvatuksen kaikki tasot voidaan toteuttaa
laadukasta ympäristökasvatusta, jossa oppijan tiedot, käsitteet, taidot ja asenteet kehittyvät
yhtäaikaisesti lehvästön kaikissa osissa.

Kuva 1. Palmerin puumalli, joka jäsentää ympäristökasvatuksen eri ulottuvuuksia (Palmer 1998,
muokannut Cantell & Koskinen 2004).

2.4. Ympäristökasvatuksen tavoitteet
UNEP (United Nations Environment Programme) ja UNESCO (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization) asettivat ympäristökasvatuksen
päätavoitteet Belgradissa vuonna 1975 (Ponniah 1996). Nämä tavoitteet hyväksyttiin YK:n
ympäristökonferenssissa Tbilisissä vuonna 1977 (Unesco 1978). Tavoitteiden mukaan
ympäristökasvatuksen avulla tulee tehdä selväksi, että taloudelliset, sosiaaliset, poliittiset ja
ekologiset tekijät riippuvat toisistaan sekä kaupunki- että maalaisympäristössä. Lisäksi
kaikille ihmisille tulee mahdollistaa sellaiset tiedot, arvot, asenteet, sitoutuminen ja taidot,
joita ympäristön suojelu ja parantaminen edellyttävät. Tavoitteena on myös luoda
ympäristöön liittyviä toimintamalleja niin yksilöille, ryhmille kuin koko yhteiskunnalle.
Vaikka konferenssin tavoitejulistuksesta on kulutut jo lähes 40 vuotta, toimivat sen
sisältämät tavoitteet ja suositukset vielä tänäkin päivänä suunnannäyttäjinä
ympäristökasvatustyössä (Wolff 2004). Nykyään ympäristökasvatuksen kokonaisvaltaisena
tavoitteena voidaan katsoa olevan ympäristövastuullisten kansalaisten kasvattaminen
(Raittila 2012).
Ympäristökasvatus on kestävään kehitykseen pohjautuvaa eettistä kasvatusta, sillä
toiminta on sitoutunut tiettyihin arvoihin (Jeronen 1995). Tästä näkökulmasta katsottuna
ympäristökasvatuksen
tavoitteena
on
eettisyyden
kehittäminen
suhteessa
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ympäristöasioihin. Ympäristökasvatuksen taustalla oleva arvoperusta ei kuitenkaan voi
jättäytyä irralliseksi opetussuunnitelman osaksi, vaan sen tulisi olla luonteva osa opetusta
(Hynninen 1995). Ihmisen eettinen kasvu jatkuu myös yleissivistävän koulutuksen jälkeen,
joten myös ympäristökasvatusta eettisenä kasvatuksena tulisi jatkaa läpi ammatillisen ja
täydennyskoulutuksen. Tavoitteena on siis saavuttaa sellainen ympäristökasvatuksen
jatkumo, joka pitkällä aikavälillä mahdollistaa ihmisen ymmärtämyksen kehittymisen
muun muassa maapallon resurssien rajallisuudesta ja ihmisen hyvinvoinnin riippuvuudesta
luonnon hyvinvointiin. Kun ympäristöasioita painotetaan alaluokilta lukioon asti, saattaa se
herättää ja ylläpitää ympäristövastuullista ajattelua, mikä puolestaan voi johtaa
ympäristöstä huolehtimiseen (Eloranta 2005b).
Kun ympäristökasvatuksen tavoitteita tarkastellaan puhtaasti kasvatuksen
näkökulmasta, olennaiseksi tavoitteeksi muodostuu kasvatettavan käyttäytymisen
muuttaminen (Ojanen & Rikkinen 1995). Jotta haluttu käyttäytyminen muuttuisi pysyväksi
ja omaehtoiseksi toiminnaksi, täytyy ympäristökasvatuksen olla varovaista ja tapahtua
pikkuhiljaa. Tällä tavalla uusista toimintamalleista tulisi esimerkiksi nuorten keskuudessa
hyväksyttävämpiä. Käytännössä tällainen pienten askelten politiikka edellyttää
ympäristökasvatuksen pyrkimystä jatkuvaan prosessiin, jossa ihmiset alkavat pohtia omia
tekojaan ja niiden seurauksia. Tällaista lähestymistapaa on kuitenkin kritisoitu siitä, että se
on maapallon elämän säilyttämisen kannalta liian hidas prosessi.
2.5. Ympäristökasvatuksen haasteet
Ympäristökasvatuksessa ongelmallisena nähdään aikuisten muuttaminen ympäristöä
koskevien tietojen, taitojen ja asenteiden välittäjinä (Vienola 1995). Tämä johtuu siitä, että
aikuisten on vaikea luopua vanhoista tavoistaan myös silloin, kun ne ovat
ympäristökasvatuksen aatteita vastaan. Näin ollen aikuiset eivät omilla esimerkeillään
kannusta lapsiaan toimimaan ympäristökasvatuksen oppien mukaisesti. Aikuisten
oppimisen tukemiseen olisi kuitenkin syytä kiinnittää huomiota, sillä se toimii perustana
lasten oppimiselle. Jos siis aikuiset välittävät lapsilleen puutteellista tietoa
ympäristöasioista tai kielteisiä asenteita ympäristöasioita kohtaan, vaikeutuu lasten
ympäristökasvatus ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Lapsille ei yleensä ole
ehtinyt kertyä juurikaan ympäristölle haitallisia tapoja ja tottumuksia, joten periaatteessa
heidän asenteiden muokkaaminen ympäristöystävälliseen suuntaan on kuitenkin
helpompaa kuin aikuisten.
Nuorille suunnatussa ympäristökasvatuksessa suurena haasteena on saada nuoret
kyseenalaistamaan vallitsevat kulutusrakenteet ja tiedotusvälineiden tarjoamat
samaistumismallit (Manninen 2003 sit. Nordström 2004). Näin ollen vaihtoehtoisten
elämäntapojen löytäminen voi olla haastavaa. Ympäristökasvatuksessa tätä ongelmakohtaa
voidaan kuitenkin lähestyä erilaisten toimintamallien, kuten kuluttajakasvatuksen,
mainosanalyysien ja tuotetutkimusten avulla. Tarkoituksena on siis kasvattaa nuorten
medialukutaitoa, jolloin nuoret voisivat paremmin tunnistaa heihin kohdistuvat vaikutteet
ja sen perusteella puntaroida omaa elämäntapaa, kulutustottumuksia sekä arvostuksia.
2.6. Ympäristökasvatus peruskoulussa
2.6.1. Ympäristökasvatus opetussuunnitelmissa
Ensimmäisen kerran ympäristökasvatus tuli opetussuunnitelmiin vuonna 1985, jolloin sen
keskeisenä tavoitteena oli saada oppilaat ymmärtämään ympäristöä, joka sisältää niin
luonnontieteellisiä kuin sosiaalisia ja kulttuurisia piirteitä (Wolff 2004). Vuoden 1994
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perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ympäristökasvatuksen olennaisena
päämääränä oli puolestaan saada oppilaat edistämään kestävää kehitystä ja huolehtimaan
luonnon monimuotoisuudesta.
Nykyisessä (2004) ja tulevassa (2014) perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteissa ympäristökasvatus-käsite on korvattu kestävän kehityksen aihekokonaisuutena
(Opetushallitus 2004, 2015; Wolff 2004). Lisäksi perusopetuksen yleisissä
oppimistavoitteissa on alettu puhua ympäristökasvatuksen sijaan “vastuu ympäristöstä,
hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta” -nimisestä aihekokonaisuudesta
(Opetushallitus 2004). Tämän aihekokonaisuuden päämääränä on kasvattaa
ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia, joilla on valmiuksia ja
motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. Näin ollen
ympäristökasvatuksen perustavoitteet ovat pysyneet kutakuinkin samana, vaikka siitä
käytettävät käsitteet ovat muuttuneet ajan saatossa.
Kestävän
kehityksen
käsitteen
yleistyessä
1990-luvulla,
alettiin
ympäristökasvatuksen rinnalla käyttää käsitettä “kestävän kehityksen kasvatus” (Hesselink
ym. 2000). Kestävän kehityksen kasvatuksessa painotetaan muun muassa pohdintaa siitä,
millä tavalla politiikka on yhteydessä ympäristön laadun, ihmisoikeuksien, ihmisten tasaarvon ja rauhan päämäärien saavuttamisessa (Fien & Tilbury 2002). Painottamalla näitä
asioita haluttiin korostaa, että kestävän kehityksen opetus on muutakin kuin sellainen
ympäristökasvatus, joka keskittyy luontokasvatukseen.
Kestävän kehityksen kasvatuksen ja perinteisen ympäristökasvatuksen termien
käyttämisestä ei olla oltu täysin samaa mieltä (Wolff 2004). Vaikka ympäristökasvatuksen
määritelmät ovat alusta alkaen sisältäneet kehityksen eri ulottuvuudet ja korostaneet
poikkitieteellisyyttä, on sen kritisoitu jättävän sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden
vähemmälle huomiolle. Toisaalta kestävän kehityksen kasvatusta on kritisoitu siitä, että
siitä on muodostunut ainoastaan väline, jolla palvellaan kestävää kehitystä. Olipa kumpi
tahansa termeistä parempi, tärkeintä on tiedostaa molempien termien yhtäaikainen käyttö
niin Suomessa kuin kansainvälisissä yhteyksissä ja keskittyä termien vääntelyn sijaan
niihin keinoihin, joilla kasvatusta tehdään.
2.6.2. Ympäristökasvatus yläkoulussa
2.6.2.1. Ympäristökasvatus eri oppiaineissa
Yläkoulun opetussuunnitelma on ainejakoinen, mikä aiheuttaa haasteita monitieteisen
ympäristökasvatuksen aihepiirien käsittelylle (Eloranta 1995). Ympäristökasvatus on siis
hajautettu eri oppiaineisiin sen mukaan, miten oppiaineen muut sisällöt tukevat valittuja
ympäristökasvatuksen teemoja. Kunkin oppiaineen opetuksen suunnittelussa on kuitenkin
tärkeää muistaa, ettei ympäristökasvatuksesta saisi muodostua oppiaineksen päälle
sijoitettava lisäosio, vaan opettajan tulisi kitkattomasti yhdistää kestävän kehityksen
näkökulma opettamaansa aineeseen (Manninen & Verkka 2004).
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 ympäristökasvatusta on
sisällytetty vuosiluokilla 7–9 järjestettävässä opetuksessa eri oppiaineisiin vaihtelevissa
määrin (Opetushallitus 2004). Esimerkiksi englannin ja ruotsin kielen opetuksessa kestävä
kehitys on sisällytetty yhdeksi opetuksen keskeisiä sisältöjä. Terveystiedossa puolestaan
ympäristöä, elämäntapaa ja kulttuuria tarkastellaan ihmisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin
näkökulmista. Uskonnon oppiaineessa ihmistä tarkastellaan eettisenä olentona, jolloin
pohditaan muun muassa ihmisen vastuullisuutta yhteiskunnan ja ympäristön muokkaajana.
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Yläkoulun
elämänkatsomustiedon
opetus
sisältää
perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteella huomattavan paljon ympäristökasvatusta (Opetushallitus
2004). Kyseisen oppiaineen yhtenä päätavoitteena on tukea oppilaan kasvua vastuulliseksi
ja aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi, johon myös ympäristökasvatuksella tähdätään
(Wolff 2004). Elämänkatsomustiedon opetuksessa pyritään myös siihen, että oppilaat
omaksuvat kestävän kehityksen periaatteet ja oppivat kantamaan vastuuta itsensä lisäksi
myös toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta (Opetushallitus 2004).
Myös yläkoulun yhteiskuntaopissa ympäristökasvatuksella on jalansijansa, sillä
vuosiluokilla 7–9 järjestettävän opetuksen yhtenä tavoitteena on muun muassa kasvattaa
oppilaista vastuullisia kuluttajia ja yhteiskunnan toimijoita (Opetushallitus 2004). Lisäksi
opetuksen keskeisiin sisältöihin kuuluvat muun muassa tasa-arvon ja kestävän kehityksen
kokonaisuudet, joita tarkastellaan hyvinvoinnin lisäämisen keinoina.
Ympäristökasvatus kuuluu myös osaksi taito- ja taideaineita. Kuvataiteessa
ympäristökasvatusta lähestytään muun muassa muotoilun, arkkitehtuurin ja
ympäristöestetiikan näkökulmista (Opetushallitus 2004). Kuvataiteessa tarkastellaan sekä
luonnonympäristöä että rakennettua ympäristöä ja pyritään arvioimaan niitä esimerkiksi
eettisestä ja ekologisesta näkökulmista. Yläkoulun käsitöiden opetuksessa pyritään
puolestaan esimerkiksi siihen, että oppilaat oppisivat työskentelyssään ottamaan huomioon
muun muassa eettiset ja ekologiset arvot sekä argumentoimaan teknologian kehityksen
vaikutuksista ihmisen, yhteiskunnan ja luonnon hyvinvoinnille. Teknisessä työssä
opetetaan myös kodin ja vapaa-ajan välineiden huoltoa, kunnostusta ja kierrätystä ja
tekstiilitöissä tekstiilituotteiden hoitoa, huoltoa ja kierrätystä. Tällä tavalla oppilaat oppivat
sellaisia valmiuksia, joiden avulla he voivat omassa elämässään toimia kestävän
elämäntavan mukaisesti.
Yläkoulussa opetetaan kotitaloutta omana oppiaineenaan. Kotitalouden opetuksen
päämääränä on saattaa oppilaille sellaisia taitoja ja valmiuksia, joita tarvitaan arjen
hallinnassa ja arkielämän eri tilanteissa (Opetushallitus 2004). Ympäristökasvatuksen
näkökulmasta merkittävää on, että arjen hallinnan avulla nuoret voivat omassa elämässään
toimia omien valintojensa ja arvojensa mukaisesti. Opetuksessa painotetaan muun muassa
kestävän kehityksen mukaisten aineiden, välineiden ja työtapojen käyttämistä erilaisissa
kotitaloustöissä. Opetuksella pyritään myös siihen, että oppilaista tulisi vastuuntuntoisia
kuluttajia, jotka tiedostavat kulutukseen liittyviä ongelmia.
Kun ympäristökasvatuksen roolia vertaillaan yläkoulun eri oppiaineissa, huomataan,
että ympäristökasvatuksen teoriapuoli painottuu luonnontieteisiin (Opetushallitus 2004).
Fysiikan oppiaineessa ympäristökasvatus näkyy sen tavoitteissa, sillä vuosiluokille 7–9
fysiikan opiskelulla pyritään tukemaan oppilaan nykyaikaisen maailmankuvan
muodostamista ja valmiutta tehdä energiavarojen käyttöön ja ympäristönsuojeluun liittyviä
päätöksiä jokapäiväisessä elämässä. Myös ympäristötietoutta pyritään lisäämään
sisällyttämällä tutkimustyöhön luonnon ilmiöiden ja rakenteiden tutkimista sekä niiden
taustalla olevien syy-seuraussuhteiden pohtimista.
Ympäristökasvatus on huomioitu myös kemian oppiaineessa, sillä vuosiluokilla 7–9
tapahtuvassa opetuksessa yhtenä päämääränä on “antaa oppilaalle valmiuksia tehdä
jokapäiväisiä valintoja ja keskustella erityisesti energian tuotantoon, ympäristöön ja
teollisuuteen liittyvistä asioista ja ohjata oppilasta ottamaan vastuuta ympäristöstään”
(Opetushallitus 2004.) Tämä ympäristöä huomioiva päämäärä edellyttää muun muassa, että
oppilaat oppivat tuotteiden elinkaareen ja aineiden kulkuun liittyviä prosesseja ja niiden
vaikutusta ympäristössä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi maankuoressa olevien
alkuaineiden ja yhdisteiden riittävyyden ja kierrätyksen tiedostamista sekä ymmärrystä
siitä, millaisia vaikutuksia eri aineilla on luonnon ja ihmisen hyvinvoinnille.
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2.6.2.2. Ympäristökasvatus maantiedon oppiaineessa
Maantiedon oppiaineessa ympäristökasvatuksen näkökulma on hyvin keskeinen, joka
näkyy sekä oppisisällöissä että päämäärissä. Vuosiluokilla 7–9 järjestettävän maantiedon
opetuksen tavoitteena on muun muassa “kehittää oppilaan kykyä tarkastella
luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä ja sosiaalista ympäristöä sekä ihmisen ja
ympäristön välistä vuorovaikutusta paikallistasolta globaalille tasolle saakka”
(Opetushallitus 2004). Opetuksessa ohjataan oppilaita myös seuraamaan ajankohtaisia
tapahtumia ja arvioimaan niiden vaikutusta ihmisen ja luonnon näkökulmasta.
Maantiedon opetus huomioi kestävän kehityksen eri ulottuvuudet (yhteiskunnallinen,
kulttuurinen, ekologinen) monipuolisella tavalla, sillä opetuksessa painotetaan muun
muassa kulttuurien tuntemusta sekä ihmisten elämän ja elinympäristöjen erilaisuuden
ymmärtämistä maailmanlaajuisella tasolla (Opetushallitus 2004). Näin ollen maantiedon
opetuksella pyritään muodostamaan silta luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen
ajattelun välille, mikä puolestaan mahdollistaa luonnontieteellisten, kulttuuristen,
sosiaalisten ja taloudellisten ilmiöiden syy- ja seuraussuhteiden tarkastelemisen.
Yläkoulun maantiedon opetuksen yhtenä tavoitteena on kasvattaa oppilaista
aktiivisia ja kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia (Opetushallitus 2004). Tämä
on käytännössä myös ympäristökasvatuksen keskeisin tavoite, sillä tietojen, taitojen ja
asenteiden välittämisen lisäksi ympäristökasvatuksella tähdätään vastuullisen toiminnan
kehittämiseen (Cantell & Koskinen 2004). Maantiedossa ympäristökasvatus painottuu
Yhteinen ympäristö -sisältökokonaisuuteen, jonka kantavia teemoja ovat ihminen
luonnonvarojen kuluttajana, Itämeren ympäristöongelmat sekä kehitys- ja
ympäristökysymysten kriittinen tarkastelu ja ratkaisujen etsiminen ongelmiin
(Opetushallitus 2004). Yhteinen ympäristö -sisältökokonaisuuden tavoitteena on, että
oppilaat tunnistavat maailmanlaajuiset ympäristö- ja kehitysongelmat, kuten
kasvihuoneilmiön voimistumisen, elinympäristöjen saastumisen ja köyhyysongelman.
Lisäksi pyritään siihen, että oppilaat tunnistaisivat omat vaikutusmahdollisuutensa
ympäristön tilan parantamiseksi sekä tietäisivät keinoja maailmanlaajuisten ongelmien
ratkaisemiseksi.
2.6.2.3. Ympäristökasvatus biologian oppiaineessa
Biologia on luonnontieteenä “elämän tiede”, jonka opetuksessa nojaudutaan vakaasti
tieteenalan rakenteeseen, käsitteisiin, teorioihin sekä tiedonhankintatapoihin (Eloranta ym.
2005). Biologian oppiaineessa keskeinen päämäärä on kehittää oppilaan
luonnontuntemusta ja ymmärrystä luonnossa esiintyvistä ilmiöistä (Opetushallitus 2004).
Yläkoulussa järjestettävän biologian opetuksen tavoitteena on muun muassa, että oppilaat
ymmärtäisivät luonnonsuojelun keskeiset tavoitteet ja luonnonvarojen kestävän käytön
periaatteet. Yläkoulun biologian opetuksessa käsitellään muun muassa ekologian ja
evoluution perusteita sekä ihmisen rakennetta ja toimintaa. Koska ekologia ja
luonnontieteiden opetus toimii pohjana koulun ympäristökasvatuksessa, on biologialla ja
ympäristökasvatuksella erityisen kiinteä suhde (Hungerford & Volk 1990). Tämä suhde
näkyy myös ympäristökasvatuksen ja biologian opetuksen tavoitteista, jotka ovat monelta
osin yhteneviä (Eloranta 2005b).
Yläkoulussa järjestettävän biologian opetus pyritään järjestämään niin, että oppilaat
saisivat luonnossa opiskelusta myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia (Opetushallitus 2004).
Opetuksella tähdätään myös siihen, että oppilaiden ympäristötietoisuus kehittyy ja heidän
halu vaalia erilaisia ympäristöjä ja elämän eri muotoja kasvaa. Biologian opetus on siis
paljolti ympäristökasvatukselle tyypillistä arvokasvatusta, jonka toivotaan muuttavan
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oppilaiden asenteita ympäristöystävälliseen suuntaan. Ja koska kasvatuksen tavoitteena on
muuttaa ihmisen käyttäytymistä, pyritään biologian ympäristökasvatuksessa siihen, että
ympäristöystävälliseen suuntaan muuttuneet asenteet näkyvät myös ympäristöystävällisenä
käyttäytymisenä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi, että oppilaat alkavat kiinnittää enemmän
huomiota kuluttamiseen, ja pyrkivät tietoisesti toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti
muun muassa välttämällä turhaa shoppailua, ostamalla kestäviä tuotteita tai suosimalla
tavaroiden ja vaatteiden kierrätystä ja korjausta.
2.6.2.4. Yhteinen ympäristö –kurssi
Vuosiluokilla 7–9 järjestettävä biologian opetus on jaettu erilaisiin aihekokonaisuuksiin,
joita käsitellään eri vuosiluokilla (Opetushallitus 2004). Nämä aihekokonaisuudet ovat
luonto ja ekosysteemit, elämä ja evoluutio, ihminen sekä yhteinen ympäristö.
Ympäristökasvatuksen näkökulmasta erityisen merkittäviä aihekokonaisuuksia ovat luonto
ja ekosysteemit sekä yhteinen ympäristö. Luonto ja ekosysteemit -kokonaisuus keskittyy
erityisesti kotiseudun kasvi-, eläin- ja sienilajistoon sekä metsä- ja vesiekosysteemien
tarkasteluun. Tavoitteena on edistää oppilaiden lajintunnistustaitoja sekä ymmärrystä
ekosysteemien toiminnasta. Oleellista on myös, että oppilaat ymmärtäisivät, millainen
merkitys luonnon monimuotoisuudella on ekologisesti kestävälle kehitykselle.
Ympäristökasvatusta ei kuitenkaan palvele pelkkä lajien nimeäminen ja luokittelu, vaan
opetuksessa tulisi kiinnittää huomiota myös esimerkiksi lajien erikoisominaisuuksiin ja
lajien välisiin suhteisiin (Nordström 2004). Luonto ja ekosysteemit -kokonaisuus on
yleensä hajautettu useaksi eri kurssiksi, jotka voidaan järjestää eri vuosiluokilla.
Yhteinen ympäristö -kokonaisuus käsitellään yleensä yhtenä kurssina, jolloin
voidaan puhua Yhteinen ympäristö -kurssista. Keskeisiä sisältöjä Yhteinen ympäristö kurssilla ovat ekologisesti kestävä kehitys, ympäristönsuojelu, oman elinympäristön tilan
ja ympäristömuutosten tutkiminen sekä lähiympäristön tilaa parantavien toimien tarkastelu
(Opetushallitus 2004). Lisäksi kurssilla pohditaan omaa ympäristökäyttäytymistä, joten
ympäristökasvatuksen näkökulmasta ollaan melko ytimessä ja oleellisten asioiden ääressä.
Yhteinen ympäristö -kurssin tavoitteena on, että oppilaat osaavat kuvata ekologisesti
kestävää kehitystä ja tietävät, mikä merkitys ympäristönsuojelulla ja luonnon
monimuotoisuuden säilyttämisellä on (Opetushallitus 2004). Tavoitteena on myös, että
oppilaat oppivat tutkimaan omaa lähiympäristöään ja tekemään havaintoja ympäristössä
tapahtuvista muutoksista. Lisäksi ympäristökäyttäytymisen pohdinnan yhtenä tavoitteena
on, että oppilaat osaisivat antaa esimerkkejä siitä, millä tavalla he itse voisivat toimia
kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.
Tämän tutkimuksen kannalta merkittävin Yhteisen ympäristö -kurssin teema oli juuri
ympäristökäyttäytyminen ja siihen liittyvät asenteet. Käyttäytymisen näkökulmasta
tarkasteltiin lähemmin kuluttamista ja siihen liittyviä asenteita. Lisäksi pyrittiin
selvittämään, mitkä tekijät vaikuttavat nuorten asenteisiin ja tapahtuuko kulutusasenteissa
muutoksia Yhteinen ympäristö -kurssin myötä. Kurssin jälkeen oppilailla pitäisi olla
kirkkaana mielessä, mitä maailmanlaajuiset ympäristöongelmat ja -haasteet ovat ja mitkä
ovat edellytykset ekologisesti kestävälle kehitykselle. Oppilaille pitäisi myös muodostua
tieto siitä, miten jokainen ihminen voi vaikuttaa omalla käyttäytymisellään ja valinnoillaan
ympäristön tilaan ja tulevaisuuden kehityssuuntiin. Näiden kurssin päämäärien valossa
tutkittiin, millainen vaikutus kurssilla omaksutuilla tiedoilla oli oppilaiden asenteisiin ja
samalla, ovatko asenteet ja käyttäytyminen ristiriidassa keskenään.
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2.6.3. Ympäristökasvatuksen haasteet biologian opetuksessa
Biologian opetus tulee perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan “järjestää niin, että
oppilaiden halu vaalia elinympäristöjä ja elämän eri muotoja kasvaa” (Opetushallitus
2004). Tällainen suora velvoite asettaa erityisen haasteen ympäristökasvatuksen tai
kestävän kehityksen kokonaisuuden toteuttamiselle biologian opetuksessa (Houtsonen
2005). Biologialle on luonteenomaista keskittyä elävän luonnon tarkasteluun, jolloin
muiden kuin ekologisten näkökulmien liittäminen tarkasteltaviin asioihin voi olla
haasteellista (Cantell 2005). Esimerkiksi kestävän kehityksen opetuksessa on tärkeää ottaa
huomioon ekologisen kestävyyden lisäksi taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen
kestävyyden näkökulmat, sillä ne tuovat opetukseen uusia ja täydentäviä merkityksiä.
Opetuksen näkökulmasta haasteellista on myös löytää ne pedagogiset keinot ja
opetusmenetelmät, joiden avulla oppilaiden ajattelua voidaan kehittää kestävän
elämäntavan ja kestävän kehityksen edistämiseksi.
Yläkoulun biologian oppiaineessa annettavan ympäristökasvatuksen ongelmana on
se, etteivät oppilaiden hankkimat taidot ja osaaminen johda välttämättä taitojen käyttöön ja
soveltamiseen arkielämässä (Cantell 2005). Tällaisessa tapauksessa oppiminen ei saavuta
kontekstuaalisen oppimisen kriteeriä, jossa oppimisen tulisi siirtyä oppijan arkeen.
Haasteena on siis saada oppilaat vakuuttuneeksi siitä, että ympäristön puolesta toimiminen
kannattaa ja sillä todella on merkitystä. Keskiössä on siis oppimisen ilon ja toimimisen
halun löytäminen, johon opettaja voi kannustaa muun muassa näyttämällä esimerkkiä tai
tuomalla opetuksessa esiin positiivisia esimerkkejä toiminnan vaikutuksesta.
Biologian oppiaineessa tapahtuva ympäristökasvatus voi johtaa tilanteeseen, jossa
oppilaalle syntyy oppimisen myötä halu toimia ympäristövastuullisesti, mutta jostakin
syystä hän ei kuitenkaan toimi halun mukaisesti (Cantell 2005). Tekijää, joka estää
ympäristövastuullisen toiminnan, voidaan nimittää tilannesidonnaiseksi tekijäksi. Tällaisia
tekijöitä voivat olla esimerkiksi rahanpuute, kiire tai laiskuus. Joissakin tilanteissa
ympäristökasvatus saatetaan lopettaa kokonaan, jos se ei jonkin tilannesidonnaisen tekijän
takia tuota ympäristövastuullisia ihmisiä.
Biologian opetuksessa tiedon omaksumisen ja sen käyttöönoton ristiriitaan tulisi
kiinnittää erityistä huomiota, sillä arvojen omaksuminen on yhteydessä asian
ymmärtämiseen (Aho ym. 2003). Cantellin (2005) mielestä on hyvin tärkeää jatkaa
sinnikkäästi ympäristökasvatustyötä huolimatta tilannesidonnaisista tekijöistä, sillä aina
pieni osa synnyttää ympäristövastuullisuutta ja osallisuutta. Esimerkiksi erilaisilla
arvopohdinnoilla ja eettisillä ympäristökysymyksillä voidaan syventää asian
ymmärtämistä. Opetuksessa voidaankin etsiä vastauksia esimerkiksi siihen, mitkä ihmisten
toimet ovat oikein tai väärin luontoa kohtaan (Houtsonen 2005).
3. NUORUUS JA YMPÄRISTÖASENTEET
3.1. Oppilaat psykologisina toimijoina
Peruskoulussa oppilaat oppivat oppiainesisältöjä, joiden pohjalta he rakentavat
maailmankuvaansa (Jeronen 2005). Täytyy kuitenkin muistaa, että koko peruskoulun ajan
oppilaat kasvavat ja kehittyvät omiksi persooniksi kunkin kehitysvaiheen tarpeiden ja
tehtävien mukaisesti. Peruskoulussa autenttisen ja merkityksellisen oppimisen kannalta
olisikin erityisen tärkeää, että koulun toiminnoissa annettaisiin mahdollisuus oppilaiden
kehitystarpeiden toteutumiselle, koska sillä on vaikutusta myös oppimisen laatuun ja
tehokkuuteen sekä oppimismotivaatioon. Lisäksi olisi tärkeää, että nuoret voisivat
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suhteuttaa koulun sisältöjä minäkuvaansa ja maailmankuvaansa. Tällä tarkoitetaan sitä, että
opeteltavilla
asioilla
tulisi
olla
merkitystä
nuorten
itsenäistymisja
yksilöitymispyrkimyksissä.
Elämänkaaripsykologiassa ihmisen elämä voidaan jakaa eri vaiheisiin, joiden avulla
ihmisen kasvua ja kehitystä tarkastellaan (Dunderfelt 2011). Ihmisen kehityksen
perusvaihe sijoittuu 0–20 ikävuosille, joista ikävuodet 12–20 ovat nuoruutta.
Yläkoululaiset ovat pääsääntöisesti 12–16-vuotiaita, eli opiskelun ohessa he elävät
voimakasta nuoruuteen kuuluvaa fyysistä ja psyykkistä kasvun ja kehityksen aikaa, mikä
valmistaa heitä aikuisuuteen. Dunderfeltin (2011) mukaan nuoruus on aikaa, jolloin pitää
aivan kuin uudestaan oppia elämään. Tällä tarkoitetaan sitä, että yksilöllisyyden
kehittyessä nuorten on yhä tietoisemmin ohjattava elämäänsä suhteessa muihin ihmisiin,
luontoon ja koko maailmankaikkeuteen. Yksilöllisyyden kehittyminen tarvitsee
yhteentörmäyksiä ja vastakkainasetteluja, joiden avulla nuori etsii sekä minäkuvaansa että
maailmankuvaansa. Nuoruuteen kuuluvat siis uhma, aggressiot ja tunnevyöryt, sillä niiden
avulla nuori käy läpi psyykkisen maailmansa rakenteellisen ja toiminnallisen muutoksen.
Kaikkiin ihmisen elämän vaiheisiin kuuluu kehitystehtäviä, joiden kohtaaminen ja
saavuttaminen ovat edellytyksenä yksilön kehittymiselle ja seuraavaan elämänvaiheeseen
siirtymiselle (Dunderfelt 2011). Nuoruuden keskeisiä kehitystehtäviä ovat muun muassa
uuden ja kypsemmän suhteen saavuttaminen molempiin sukupuoliin, maskuliinisen tai
feminiinisen roolin löytäminen, oman ulkonäön hyväksyminen ja kehon
tarkoituksenmukainen käyttäminen sekä itsenäisen tunne-elämän saavuttaminen suhteessa
vanhempiin ja muihin aikuisiin (Havighurst 1982). Lisäksi nuoruuteen kuuluu
valmistautuminen parisuhteeseen, perhe-elämään ja taloudelliseen vastuunottoon,
sosiaalisesti vastuullisen käyttäytymisen saavuttaminen sekä maailmankatsomuksen,
arvomaailman ja moraalin kehittäminen. Arvomaailmaa ja moraalia nuoret kehittävät
kokeilemalla ja etsimällä itselleen sopivia arvoja ja normeja (Aalberg & Siimes 2010).
Nuorille on tyypillistä myös se, että he toimivat aikaisempaa määrätietoisemmin omien
arvojensa suhteen. Tällainen korostuneen itsetietoinen käyttäytyminen johtuu puolestaan
siitä, että nuorten itsetuntemus on vielä rakentumisvaiheessa.
Ympäristökasvatuksen näkökulmasta katsottuna on erittäin tärkeää, että yläkoulussa
painotetaan arvo- ja asennekasvatusta, sillä niiden avulla on vielä mahdollista juurruttaa
nuoriin ympäristöä huomioiva arvomaailma ja vastuullinen elämäntapa, joiden avulla
nuoret voisivat alkaa ohjata elämäänsä kohti aikuisuutta. Nuoruusvuosina jotkut tulevat
hyvin kiinnostuneiksi esimerkiksi poliittisista tai filosofisista kysymyksistä, mikä
kasvattajan olisi myös hyvä tiedostaa (Havighurst 1982). Kun nuori alkaa analysoida omia
arvojaan, on tärkeää, että hän on tietoinen myös sellaisista arvoista, jotka eivät
yhteiskunnassa ole välttämättä vallitsevia arvoja. Tällaisia voivat esimerkiksi olla
luonnonsuojelu tai aineellinen vaatimattomuus hyvinvoinnin lähteenä.
3.2. Nuorten ympäristöasenteet
Nuorten ympäristöarvoja ja -asenteita on tutkittu paljon erilaisilla menetelmillä.
Ympäristöarvoja on tutkittu muun muassa lasten ja nuorten piirustuksien avulla (Barraza
1999, Alerby 2000). Näiden tutkimusten mukaan lapset ja nuoret arvostavat kaunista ja
saastumatonta luontoa. Englantilaisten ja meksikolaisten lasten piirustuksista välittyy huoli
maapallon tulevaisuudesta, sillä yli puolet lapsista piirsivät 50 vuoden päähän sijoittuvan
tulevaisuuden maapallon huonommaksi paikaksi kuin tällä hetkellä (Barraza 1999).
Ruotsalaisessa tutkimuksessa puolestaan 13-vuotiaat nuoret kuvasivat huonoa
maailmaa esimerkiksi ilmansaasteiden, otsonikadon ja kasvihuoneilmiön avulla (Alerby
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2000). Tutkimuksessa mielenkiintoista oli myös se, ettei alle 13-vuotiaat kyenneet
kuvailemaan oman kokemusmaailman ulkopuolelle jääviä asioita eikä toisaalta osanneet
ajatella maailmaa tulevaisuuden näkökulmasta. Tällainen havainto tukee sitä käsitystä, että
vasta nuoruudessa ihmisille kehittyy kognitiivinen ajatuksellinen kyky, jolloin yksilöt
alkavat elää ja toimia käsitteistä käsin (Dunderfelt 2011).
Suomalaisissa ympäristöasenteita mittaavissa tutkimuksissa on havaittu, että nuoret
pitävät Suomen ympäristön tilaa parempana kuin maapallon ympäristön tilaa keskimäärin
(Järvinen 1995). Kuitenkin nuoret ovat osoittaneet huolestuneisuutta erityisesti
ympäristökatastrofeja, kuten radioaktiivista saastumista, ilman ja veden saastumista sekä
kasvi- ja eläinlajien häviämistä kohtaan. Useat tutkimukset ovat myös osoittaneet, että
nuoret suhtautuvat ympäristöasioihin myönteisesti (esim. Järvinen 1995, Helve 1997).
Vuoden 2001 nuorisobarometrin mukaan 86 % suomalaisista nuorista haluaa
saavuttaa kuluttajana sellaisen aseman, jossa ympäristöä ja luontoa säästävien ratkaisujen
tekeminen on mahdollista (Saarela 2001). Joidenkin tutkimusten mukaan nuorten asenteet
eivät ole näin ympäristömyönteisiä ja erityisesti poikien piittaamattomuudesta ollaan
huolissaan. Esimerkiksi Haanpään ja Roosin (2013) tekemän tutkimuksen mukaan 65 %
9.-luokkalaisista tytöistä on kiinnostunut toimimaan ympäristövastuullisesti kun taas
pojista yli 55 % ei ole kiinnostuneita toimimaan ympäristövastuullisesti. Samankaltaiseen
sukupuolten väliseen asenne-eroon ollaan törmätty myös esimerkiksi Ruotsissa, jossa 9.luokkalaiset pojat osoittivat tyttöjä huomattavasti vähemmän kiinnostuneisuutta toimia
ympäristön hyväksi (Torbjörnssona 2011).
Suomalaiset 16–19-vuotiaat nuoret ovat tutkimuksen mukaan melko tietoisia
ympäristöongelmista (Autio & Wilska 2003). Saksassa tehdyn massiivisen tutkimuksen
mukaan 9.-luokkalaisten nuorten tietoisuus ympäristöasioista oli puolestaan melko heikkoa
(Kuhlemeier ym. 1999). Tällä ei kuitenkaan ollut vaikutusta nuorten asenteisiin, sillä peräti
57 % tutkimukseen osallistuneista saksalaisnuorista oli asenteiltaan hyvin
ympäristömyönteisiä. Nuorten mukaan ympäristöongelmia ei liioitella eikä niistä
myöskään puhuta liikaa. Suomalaiseen tutkimukseen osallistuneet nuoret olivat jo
peruskoulun käyneitä, joten tästä voidaan päätellä, ettei yläkoulussa saatu
ympäristökasvatus ollut nuorten mielestä ainakaan liian massiivista tai kärjistävää.
Suurin osa nuorista on sitä mieltä, että vastuu ympäristöasioista kuuluu jokaiselle
kansalaiselle (Järvinen 1995, Autio & Wilska 2003). Nuoret siis uskovat siihen, että
yksittäisten ihmisten panostuksella voidaan ehkäistä ympäristön tilan huononemista,
vaikka muut ihmiset eivät toimikaan ympäristön puolesta. Nuoret katsovat vastuun
kuuluvan myös yhteiskunnalle, sillä heidän mielestään ympäristöhaittoja tulisi torjua muun
muassa kasvatuksen, valistuksen ja lainsäädännön avulla. Samankaltaisen näkemyksen on
esittänyt myös Moisander (2001), jonka mielestä vastuuta ympäristöasioista ei voi siirtää
yksittäisten kuluttajien harteille. Hänen mielestään kestävä kehitys edellyttää
määrätietoista poliittisten ja taloudellisten valintojen tekemistä sekä länsimaisen kulttuurin
muutosta.
4. KULUTUS
4.1. Tie kulutusyhteiskunnaksi
Suomessa yksityisen kulutuksen kasvu oli hidasta aina 1950-luvulle saakka (Saarinen
2001). Vuoteen 1952 mennessä kulutus oli Suomessa kaksinkertaistunut siitä, mitä se oli
vuonna 1990. Sotien jälkeen kulutus alkoi kuitenkin kasvaa voimakkaasti kun
tavaramarkkinat laajenivat räjähdysmäisesti elintason kohoamisen, aineellisen
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hyvinvoinnin ja lisääntyneen vapaa-ajan myötä. Yksityisen kulutuksen kasvun taustalla on
väestön nopea siirtyminen palkkatyöhön (Ilmonen 1993). Sotien jälkeen 1950-luvun
alkupuolella vain vajaat 60 % ammatissa toimivasta väestöstä oli palkkatyössä, mutta
1980-luvulla luku oli kasvanut jo 84 prosenttiin.
Huomattava muutos tapahtui naisten asemassa, sillä he siirtyivät yhä enenevässä
määrin palkattomista kotitaloustöistä työelämään (Ilmonen 1993). Samalla kotitalouksien
riippuvuus markkinoista kasvoi, kun entistä suurempi osa perinteisistä kotitaloustuotteista,
kuten leivonnaisista ja ompeleista ostettiin markkinoilta. Kulutus kaksinkertaistui
uudelleen jo 1970-luvun puolivälissä ja taas uudelleen noin kymmenen vuoden päästä
(Saarinen 2001). Suomesta kehittyi kulutusyhteiskunta siis vain parin vuosikymmenen
aikana.
Viimeisten vuosikymmenien aikana suomalaisten kulutus on kasvanut edelleen
voimakkaasti, sillä vuonna 2012 suomalainen kulutti keskimäärin 50 % enemmän kuin
vuonna 1985 (Tilastokeskus 2014). Tällä aikavälillä eniten ovat kasvaneet liikenteen,
tietoliikenteen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan menot. Kulutuksen kasvu on kuitenkin
riippunut yhteiskunnan tilanteesta, sillä 1990-luvun lama ja 2000-luvun loppupuolen hidas
talouskasvu ovat heikentäneet kulutuksen kasvua. Reilu puolet suomalaisten kotitalouksien
kulutusmenoista kohdistuu asumiseen, liikkumiseen sekä elintarvikkeisiin. Seuraavaksi
suurimmat kulutuskohteet ovat kulttuuri, vapaa-aika, koulutus sekä muut menot. Loppuosa
kulutusmenoista jakautuu melko tasaisesti muun muassa kodin sisustukseen, ravintoloihin
ja kahviloihin, terveyteen, vaatteisiin ja jalkineisiin, päihteisiin sekä tietoliikenteeseen
kohdistuvilla ostoilla.
Lisääntyneen kulutuksen seurauksena väestöryhmien väliset kulutuserot ovat
kasvaneet Suomessa erityisesti 1990-luvun laman jälkeen (Tilastokeskus 2009). Suomen
väestö voidaankin jakaa kolmeen kuluttajaryhmään sosioekonomisen aseman ja
kotitalouden mukaan. Korkean kulutuksen ryhmän muodostavat ylempien
toimihenkilöiden ja yrittäjien taloudet sekä lapsettomat parit ja kahden huoltajan
lapsiperheet. Kulutuksen keskiluokkaan puolestaan kuuluvat alempien toimihenkilöiden,
työntekijöiden, maatalousyrittäjien sekä yksinasuvien taloudet. Matalan kulutuksen
ryhmän muodostavat työttömät, opiskelijat, eläkeläiset sekä yksinhuoltajien taloudet.
4.2. Kuluttamisen uudet kasvot
Kulutusyhteiskunnassa kuluttaminen ei tarkoita enää pelkästään elämälle välttämättömien
tavaroiden ja palvelujen hankintaa, kuten sitä on aikaisemmin määritelty (Saarinen 2001).
Kulutustavaroiden ostamisella voidaan nykyään monissa sosiaalisissa ympäristöissä
ilmaista muun muassa aineellista turvallisuutta ja saavutettua elintasoa (Aittola ym. 1991).
Kulutuksesta on tullut myös keino itsensä kokemiseen ja ilmaisemiseen. Kulutuksen
yhtenä tarkoituksena on siis rakentaa ja ylläpitää yksilön henkilökohtaista minäkäsitystä
(Wilska 2001). Niinpä kulutus ei ole enää pelkästään “omistamista”, vaan yhä enemmän
“olemista”.
Kulutus “olemisena” ilmenee erityisesti hedonistisessa kuluttamisessa, jossa
kuluttamisen lähtökohtana on mielihyvän saavuttaminen (Boedeker & Mäki 1997).
Kulutusyhteiskunnan kehityksen sivutuotteena on siis syntynyt sellaisia kuluttajia, jotka
hakevat kuluttamisesta elämyksiä ja nautintoja. Arkielämässä tämä tarkoittaa luovaa
kuluttamista, jossa esimerkiksi kodin sisustamisella, vaatteiden valinnalla ja lomien
suunnittelulla etsitään yksilöllistä tyyliä (Heinonen 1998).
Kulutusyhteiskunnat ovat syntyneet sellaisiin länsimaisiin markkinayhteiskuntiin,
jotka perustuvat jatkuvaan taloudelliseen kasvuun ja lisääntyvään kulutukseen (Saarinen
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2001). Tällainen kehitys sisältää kuitenkin monenlaisia varjopuolia, joita ovat muun
muassa luonnonvarojen ehtyminen, ympäristöhaitat ja sosiaaliset ongelmat. Ongelmia on
kuitenkin alettu pikkuhiljaa tiedostaa, minkä seurauksena kulutusyhteiskunnissa on
syntynyt erilaisia vaihtoehtoisia kuluttamisen tapoja.
4.3. Kestävä kuluttaminen
4.3.1. Vihreä kuluttaminen
Vihreällä kuluttamisella tarkoitetaan kuluttamista, jossa kulutus kohdistuu sellaisiin
tuotteisiin,
joiden
valmistaminen
ja
käyttäminen
ovat
mahdollisimman
ympäristöystävällinen vaihtoehto (Jyrinki ym. 2012). Vihreä kuluttaja puolestaan nähdään
rationaalisena ja moraalisena toimijana, jonka ei tarvitse enää kantaa radikaalin
ympäristöaktivistin tai “hipahtavan ekohörhön” viittaa niskassaan (Moisander 2001).
Vihreä kuluttaminen on noussut yhdeksi kulutussuuntaukseksi suomalaisessa
yhteiskunnassa, sillä tavalliset kansalaiset ovat oppineet muun muassa kierrättämään,
ostamaan luonnonmukaisesti tuotettuja elintarvikkeita, käymään kirpputoreilla sekä
vastaamaan normatiivisesti hyväksyttävällä tavalla ympäristöasenteita kartoittaviin
tutkimuksiin (Autio & Wilska 2003).
Vihreän kuluttamisen nousun kanssa markkinoijat ovat samanaikaisesti tehostaneet
ympäristöystävällisten tuotteiden näkyvyyttä kaupan hyllyillä. Esimerkkinä tästä ovat
lähellä tuotetut hedelmät ja vihannekset, kierrätetty paperi, energiasäästölamput ja
vaihtoehtoiset ainesosat pesuaineissa (Black & Cherrier 2010). Tällaisten tuotteiden
ostamista mainostetaan “kuluttamisella, joka huomioi planeettamme”. Vihreän
kuluttamisen taustalle onkin muodostunut ajatus siitä, että kuluttamalla
ympäristöystävällisiä tuotteita voidaan taata ympäristön säilyvyys. Voidaan jopa ajatella,
että ympäristöystävällisiin tuotteisiin, tehokkuuden lisäämiseen ja ihmisten informointiin
perustuva jatkuva talouskasvu voitaisiin yhteensovittaa kestävyyden kanssa (Fisk 1973 sit.
Black & Cherrier 2010).
Vaikka vihreällä kuluttamisella on tähdätty nimenomaan vastuulliseen
kuluttamiseen, ei se välttämättä ole johtanut siihen. Tämä johtuu siitä, että vihreä
kuluttaminen saattaa ylläpitää samaa materiaalista kuluttamisen tasoa kuin normaali
kulutuskin (Jyrinki ym. 2012). Pahimmassa tapauksessa vihreä kuluttaminen voi jopa
nostaa kuluttamisen tasoa, jos ympäristöystävällisen leiman varjolla aletaan hankkia
sellaisia tuotteita, joita ei välttämättä edes tarvita.
4.3.2. Anti-kuluttaminen
Vastuullisen kuluttamisen toiseksi vaihtoehdoksi on noussut anti-kuluttaminen, jolla
tarkoitetaan kuluttamisen vastustamista ja materiaalisen kuluttamisen vähentämistä
(Fernandez ym. 2009). Anti-kuluttamisen taustalla on ihmisten ympäristöaatteet ja
kestävän elämäntavan vaaliminen (Black & Cherrier 2010). Kuitenkin anti-kuluttamisen
taustalla voi olla myös henkilön oman edun ja hyvinvoinnin tavoittelu. Anti-kuluttajat
voivat esimerkiksi rajoittaa sellaisten tuotteiden ostamista, jotka eivät vastaa heidän
käsityksiään minäkuvastaan (Craig-Lees & Hill 2002). Anti-kuluttaminen on siis joillekin
yksi keino jättäytyä pois valtavirrasta ja keskittyä oman elämänsä hyvinvointiin, jossa
onnellisuus saavutetaan aineettomalla pääomalla, kuten hyvillä ihmissuhteilla tai
mielenrauhalla.
Anti-kuluttaminen voi myös olla osa kuluttajan jokapäiväistä elämää riippumatta
siitä, kuinka vastuulliseksi kuluttaja itsensä mieltää (Jyrinki ym. 2012). Kuluttaja voi
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esimerkiksi boikotoida joitakin kulutuskohteita, kierrättää kulutustuotteita tai muuten vain
kuluttaa niukasti. Näin ollen niin kutsuttu välttämätön kuluttaminen sijoittuu antikuluttamisen piiriin, sillä siinä minimoidaan kuluttamista ja pidättäydytään turhasta
kuluttamisesta. Mutta mitä on välttämätön kuluttaminen? Ahlqvistin (2009) mukaan
välttämätöntä on sellainen kulutus, joka ei vaihtele kovin paljon tulojen mukaan:
esimerkiksi elintarvikkeet, vaatetus ja asumiseen liittyvä kulutus.
Välttämättömyys on kuitenkin suhteellista, sillä se riippuu ajankohdasta, tulotasosta
sekä yksilöllisistä mieltymyksistä (Ahlqvist 2009). Niinpä esimerkiksi 1900-luvun
alkupuolella välttämättömän kulutuksen kohteiksi katsottiin lasten koulutuksesta
aiheutuvat kulut kun taas tänä päivänä välttämättömyyksiä ovat muun muassa erilaiset
tiedonvälitykseen liittyvät laitteet, joiden avulla pidetään yhteyttä ympäröivään maailmaan.
Jyringin ym. (2012) yliopistolaisille tekemästä tutkimuksesta kävi ilmi, että
välttämättöminä kulutuskohteina pidettiin yleisimpiä kulutustoimia, jotka liittyivät
ruokaan, opiskeluun ja peseytymiseen. Vastaavasti ylellisiksi katsottuja kulutustoimia
olivat
puolestaan
esimerkiksi
makeisten
ostaminen,
baareissa
käyminen,
kulttuuriharrastukset, saunominen sekä vapaa-aikaan liittyvä shoppailu.
4.3.3. Green gap –ilmiö
Vaikka ihmisten arvot ja asenteet ovat viimeisten vuosikymmenien aikana muuttuneet
ympäristöystävällisemmiksi, on havaittu, etteivät ympäristömyönteiset arvot ja asenteet
kuitenkaan välttämättä johda ympäristöystävälliseen käyttäytymiseen (Ozaki & PickettBaker 2008, Beckley ym. 2009). Tällaista kuilua arvojen ja tekojen välillä kutsutaan green
gap -ilmiöksi (Laaksonen 2012). Ilmiössä mielenkiintoista on, että usein kuluttajat itsekin
tiedostavat arvojensa ja käyttäytymisensä ristiriidan (Beckley ym. 2009).
Syitä green gap -ilmiölle on tutkittu paljon ja sille on annettu erilaisia selityksiä.
Kuluttajat itse selittävät kuilua muun muassa informaation, ajan ja rahan puutteella sekä
sosiaalisilla syillä (Beckley ym. 2009, Isenhour 2010). Kuluttajat ovat usein myös
vastahakoisia muuttamaan käyttäytymismallejaan ympäristöystävällisemmiksi, koska siitä
koituvat uhraukset tuntuvat liian kovilta.
Tutkijat ovat havainneet, että yksi suurimmista syistä green gap -ilmiölle on se, että
ihmisten on vaikea muuttaa arjen tottumuksia ja rutiineja (Isenhour 2010). Rutiinit liittyvät
nyky-yhteiskunnassa korostuneeseen mukavuudenhaluisuuteen, sillä rutiinien avulla
säästetään aikaa kun ei tarvitse esimerkiksi syventyä vaihtoehtojen miettimiseen.
Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kuluttaja ostaa kaikki tuotteet
samasta
hypermarketista,
vaikka
tietää,
että
joistakin
tuotteista
olisi
ympäristöystävällisempi vaihtoehto tarjolla toisessa liikkeessä tai nettikaupassa.
Tutkimusten avulla on myös osoitettu, että rutiinien ja asenteen välillä vallitsee trade-off tilanne (esim. Aarts ym. 1994). Tällä tarkoitetaan sitä, että kun yhden muuttujan arvo
kasvaa, toisen muuttujan arvo laskee yleensä samassa suhteessa. Tässä tapauksessa
muuttujina ovat rutiinit ja asenteet. Rutiinien ollessa vahvoja, vallitsee asenteen ja
käyttäytymisen välillä heikko suhde. Kun rutiinit ovat puolestaan heikkoja, vaikuttaa
asenteet käyttäytymiseen voimakkaammin.
4.4. Nuoret kuluttajina
4.4.1. Nuorten kuluttamisen erityispiirteet
Tutkimusten mukaan nuoret ovat hedonistisia kuluttajia, jotka hakevat kulutuksesta
nautintoja ja käyttävät aikaansa shoppaillen (Saarinen 2001). Nuorten suhtautuminen
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kulutukseen poikkeaa myös vanhemmasta sukupolvesta, sillä nuoret eivät häpeile
kulutuksesta saamaansa henkistä ja ruumiillista nautintoa samalla tavalla kuin vanhemmat
ihmiset (Wilska 2001, Autio 2004). Suomalaisessa kulutuskulttuurissa näyttävää, runsasta
ja liiallista kuluttamista on perinteisesti pidetty sopimattomana, mikä on johtanut siihen,
että kuluttajat saattavat “verhoilla” kuluttamisesta saadun nautinnon hyödyn ja/tai
järkevien investointien muotoon (Panzar 1996, Heinonen 1998). Tämä näkyy myös
nuorten kuluttamisessa, jossa on havaittavissa samanaikaista pyrkimystä nautintoon ja
vaatimattomuuteen (Autio 2006). Lisäksi omaa kuluttamista vähätellään ja pyritään
antamaan rationaalinen kuva itsestä kuluttajana (Wilska 2005).
Nuorten kuluttaminen liittyy olennaisesti murrosikään, sillä nuoret rakentavat uutta
identiteettiään erityisesti ulkoisen olemuksensa kautta (Wilska 2001). Ulkonäön avulla
korostetaan samanaikaisesti sekä erottautumista että yhteenkuuluvuutta. Ulkoisen
habituksen avulla halutaan tehdä näkyväksi erot sekä lasten maailmana että aikuisten
valtakulttuuriin. Samalla voidaan kuitenkin ilmaista kuulumista johonkin sosiaaliseen tai
alakulttuuriseen ryhmään. Tämän päivän katukuvassa onkin erotettavissa erilaisia
tyylisuuntauksia, jotka saavat inspiraationsa esimerkiksi eri musiikkityyleistä tai
urheilulajeista.
4.4.2. Tyttöjen ja poikien erot kuluttajina
Nuorten kulutuskäyttäytyminen voidaan nähdä selkeänä sosiaalistumisen ja kasvatuksen
lopputuloksena (Wilska 2001). Tytöistä ja pojista kasvaa erilaisia kuluttajia osittain
biologisten erojen, mutta myös sukupuolisesti jakautuneen toiminnan ja ulkoisen
ohjauksen myötä. Huomattavaa on, että suuri osa sosiaalisista ja moraalisista normeista
kontrolloi erityisesti naisen ruumista ja seksuaalisuutta. Tämä näkyy siinä, että tyttöjen
mielipiteitä, ajattelua, tunteita, tekoja ja käytöstä tulkitaan pikemminkin heidän
sukupuolensa kuin persoonansa avulla (Lähteenmaa & Näre 1992). Normatiivisen
kontrollin myötä on syntynyt “hyvän” tai ”kunnon” tytön ideaali, joka edellyttää
kunniallista ja pidättyvää käytöstä, mutta samalla viestittää tytön olevan kuitenkin
“tarpeeksi” haluttava.
Ulkoapäin tulevien odotusten ristitulessa nuoret tytöt kehittävät helposti “aktiivisen
passiivisuuden” strategian, jossa mahdollisimman vähäisellä julkisella toiminnalla pyritään
maksimoimaan eroottinen viehätysvoima (Lähteenmaa & Näre 1992). Tämä puolestaan
näkyy selvänä erona tyttöjen ja poikien kulutuksessa, sillä tytöt käyttävät rahaa erityisesti
ulkonäköön ja vaatteisiin ja pojat puolestaan urheilu- ja harrastusvälineisiin sekä
tekniikkaan (Wilska 2001).
Tyttöjen ja poikien kuluttamiseen liittyy useita stereotypioita (Wilska 2006). Yleinen
käsitys on, että tytöt ovat turhuuksiin lankeavia hedonistisia shoppailijoita kun taas pojat
ostavat vain hyödyllisiä tuotteita nimenomaan tarpeeseen (Wilska 2001, 2006). Tytöt
joutuvat siis perustelemaan ostoksiaan huomattavasti enemmän kuin pojat, vaikka lopulta
kummankaan ostokset eivät olisi välttämättömiä. Nykyään erityisesti poikien
kulutuskulttuuri on kuitenkin muuttumassa, sillä pojat ovat alkaneet panostaa enemmän
ulkonäköönsä ja shoppailla tyttöjen tavoin (Autio 2006). Tämän seurauksena pojat ovat
alkaneet panostaa yhä enemmän trendikkyyteen laadun ja edullisuuden lisäksi (Ruohonen
2001).
Yksi merkittävin ero tyttöjen ja poikien kulutuskäyttäytymisessä on se, että tyttöjen
kulutukseen liittyy oleellisesti sosiaalisuus (Wilska 2006). Tytöille on siis yleisempää
viettää aikaa keskenään shoppailemalla. Sosiaalisuuden lisäksi shoppailu on tytöille
esteettistä toimintaa, jossa samaan aikaan tuotetaan tulevaa naiseutta (Russel & Tyler
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2002). Tyttöjen kulutuspäätöksiin vaikuttaa lisäksi enemmän muut ihmiset, kuten ystävät,
vanhemmat ja sisarukset (Furnham & Gunter 1998). Toisaalta nuoret itse kuitenkin
kokevat olevansa itsenäisiä kuluttajia, joiden valintoihin eivät muut ihmiset vaikuta
(Saarela 2001).
Tyypillistä tyttöjen kulutukselle on suosia määrää laadun tai merkkien
kustannuksella (Autio 2006). Tytöt ostavat siis suhteellisen halpoja tuotteita useasti kun
taas pojat käyvät harvemmin ostoksilla, mutta ostavat kerralla enemmän ja kalliimpia
tuotteita (Wilska 2006). Tällainen ero selittyy luultavimmin juuri sillä, että tytöt ostavat
yleensä esimerkiksi vaatteita ja kosmetiikkaa, jotka ovat poikkeuksetta halvempia kuin
harrastusvälineet ja elektroniset laitteet, joita pojat kuluttavat.
4.4.3. Nuorten kulutusasenteet
Viimeisten vuosikymmenten aikana tapahtunut tietoyhteiskunnan murros on liittynyt
usealla tavalla nuorisoon, sillä he ovat olleet luomassa ja omaksumassa mediakulttuuria,
johon liittyvät olennaisella tavalla esimerkiksi chattailun eri muodot sekä mediapelit (Autio
& Wilska 2003). Mediakulttuuri ollaan nähty kuluttamisen näkökulmasta mahdollisesti
kestävämpänä ja ekotehokkaampana kulutusmuotona, koska siinä informaatioteknologia
mahdollistaa antimateriaalisen kuluttamisen.
Antimateriaalisen kuluttamisen lisäksi nuoret ovat vahvistaneet perinteistä vihreää
kuluttajuutta (Autio & Wilska 2003). Nuoret suojelevat ympäristöään valitsemalla
ympäristöystävällisiä tuotteita, lajittelemalla ja kierrättämällä jätteitä sekä säästämällä
energiaa (Järvinen 1995, Autio & Wilska 2003). Tutkimusten mukaan erityisesti tytöt ovat
ympäristötietoisia ja moraalisia kansalaisia, jotka ovat valmiita tekemään taloudellisia
uhrauksia ympäristön hyväksi (Saarela 1998, Helve 2002, Autio & Wilska 2003). Poikien
asenteet puolestaan heijastavat vastuuttomuutta ja teknologiauskoa ympäristöongelmien
ratkaisemisessa.
Vaikka nuoret peräänkuuluttavat jokaisen ihmisen vastuunottoa ympäristöasioista, on
heidän todellinen toiminta ympäristön suojelemiseksi jäänyt vähäiseksi (Järvinen 1995).
Nuoret siis hallitsevat ympäristöystävällisen kulutuksen retoriikan, mutta eivät toimi sen
mukaisesti (Autio 2006). Myös nuorison keskuudessa vallitsee siis green gap -ilmiö, jossa
ympäristömyönteiset asenteet ja ympäristövastuullinen toiminta ovat ristiriidassa. Nuorten
ristiriitaiset ajatukset näkyvät myös siinä, että he olisivat periaatteessa valmiita asettamaan
ympäristön edut taloudellisen hyvinvoinnin edelle, mutta kuitenkin sillä ehdolla, ettei
heidän oman elintasonsa kärsisi siitä.
Nuorten green gap -ilmiötä on selitetty muun muassa informaation ja
yhteisvastuullisuuden tunteen puutteella (Järvinen 1995). Lisäksi on arvioitu, että
passiivisuus johtuu turhautumisesta, sillä nuoret eivät luota poliittisten
päätöksentekojärjestelmien kykyyn vastata kansan odotuksiin ja toiveisiin. Nuorten
kertomuksissa ekologis-eettisen kulutuksen esteenä luetellaan puutteellisen tiedon lisäksi
myös esimerkiksi tuotteiden kalleus, ankea mielikuva sekä epäusko yksilön
vaikuttamismahdollisuuksiin (Autio 2006). Osa nuorista on puolestaan kertonut suoraan,
että vaikka he tiedostavat miten pitäisi kuluttaa, heitä ei kiinnosta vihreä kuluttaminen
eivätkä he halua toimia sen mukaisesti.
Kulutuksen vähentämisen kannalla 20 vuotta sitten oli vain joka kymmenes nuorista
(Järvinen 1995). Tämä voi johtua osittain informaation puutteesta, sillä nuoret eivät näytä
tiedostavan kuluttamisen ja teollisen tuotannon välisiä yhteyksiä. Nuorissa yhdistyy
materialismi ja ympäristömyönteisyys, joiden välillä nuoret eivät välttämättä edes näe
ristiriitaa (Autio & Wilska 2003). Nuoret ovat siis kasvaneet sellaiseen yhteiskuntaan,
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jossa vallitsevat yhtäaikaisesti konsumerismi sekä pyrkimys ratkaista ympäristöongelmia.
Toisaalta ympäristönsuojelun ja talouskasvun ristiriidattomuus nuorten asenteissa saattaa
heijastaa yhteiskunnan taloudellista tilannetta, sillä Helven (2002) mukaan 16–19vuotiaiden nuorten usko tehokkaan ympäristönsuojelun ja vakaan taloudellisen kasvun
yhtäaikaisuuteen kasvoi 1990-luvun laman aikana. Enemmistö nuorista oli myös sitä
mieltä, että vakaa taloudellinen kasvu mahdollistaa taloudellisesti tehokkaasta
ympäristönsuojelusta huolehtimisen.
Vaikka nuoret ilmentävät sekä materialismia sekä ympäristömyönteisyyttä, ovat he
hämmentävästi kuitenkin hyvin tietoisia kulutuksen ja ympäristöongelmien välisestä
yhteydestä (Autio & Wilska 2003). Lisäksi suurin osa nuorista lisäisi kulutustaan, jos heillä
olisi enemmän rahaa. Erityisesti pojilla on haaveissa elää tulevaisuudessa “leveää elämää”.
Nuorten näkemykset itsestään kuluttajina voivat kuitenkin muuttua (Autio 2004). Muutosta
voi tapahtua kahteen suuntaan: joko pihiydestä nautintoon tai tuhlauksesta harkitsevuuteen.
Toisaalta nuorten keskuudessa on ollut myös havaittavissa uudenlaista vihreää
kuluttamista, jossa yhdistyvät vihreän kulutuksen käytännöt sekä kulutuksen nautinnot
(Autio 2006). Tällainen yhdistelmä on luontaista vauraalle yhteiskunnalle, jonka sallitun
nautinnon vaikutuspiirissä nuoret ovat kasvaneet.
4.4.4. Ympäristökasvatuksen vaikutus nuorten asenteisiin
Avainkysymys ympäristökasvatuksessa on, millainen vaikutus ympäristökasvatuksella on
ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen (Palmer 1998). Ympäristökasvatuksen vaikutusta
yläkouluikäisten nuorten ympäristö- ja kulutusasenteisiin mittaavia tutkimuksia löytyi
hyvin niukasti, minkä perusteella on pääteltävissä, ettei kyseisiä tutkimuksia ole tehty
paljon. Yleisesti näyttää, että ympäristökasvatus lisää nuorten asenteiden ja käyttäytymisen
ympäristömyönteisyyttä (esim. Georgiou ym. 2014). Esimerkiksi luonnossa järjestetyt
ympäristökasvatukseen
liittyvät
retkeilykurssit
ovat
lisänneet
oppilaiden
ympäristötietoisuutta ja sitä kautta positiivista asennetta ja käyttäytymistä ympäristöä
kohtaan (Card & Kruse 2004).
Ympäristökasvatuksen seurauksena lisääntynyt tieto ympäristöasioista korreloi
positiivisesti ympäristöasenteiden kanssa, eli kun oppilaiden tietämys ympäristöasioista
lisääntyy, myös heidän asenteensa ympäristöä kohtaan muuttuvat positiivisemmaksi
(Bradley ym. 1999). Lisäksi Zeleznyn (1999) tekemä tutkimus osoittaa, että koulun
opetukselliset
menetelmät
ympäristökasvatuksessa
lisäävät
oppilaiden
ympäristömyönteistä käyttäytymistä. Toisaalta on kuitenkin myös osoitettu, ettei
ympäristötietoisuus välttämättä lisää ympäristövastuullista käyttäytymistä (Ajzen ym.
2011). Erilaisten tutkimusten ja toisista poikkeavien tutkimustulosten valossa on siis tärkeä
selvittää, miten suomalaisessa peruskoulussa ympäristökasvatus vaikuttaa nuorten
ympäristö- ja kulutusasenteisiin.
5. AINEISTO JA MENETELMÄT
5.1. Tutkimusmenetelmien kuvaus
Tutkittavan joukon ympäristö- ja kulutusasenteita tutkittiin ennen Yhteinen ympäristö kurssia sekä välittömästi kurssin jälkeen suoritetuissa lomakekyselyissä. Ennen kurssia
tehdyssä lomakekyselyssä kartoitettiin tutkittavista henkilöistä taustatietoja, joissa
selvitettiin muun muassa kuukausittaista rahankäyttöä sekä ostopäätöksiin vaikuttavien
henkilöiden ja tekijöiden merkittävyyttä (Liite 1). Sekä ennen Yhteinen ympäristö -kurssia
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että sen jälkeen suoritetussa lomakekyselyssä oli ympäristöön ja kuluttamiseen liittyviä
mielipideväittämiä yhteensä 20 kpl (Liite 2). Mielipideväittämät laadittiin niin, että ne
käsittelivät tasaisesti seuraavia aihealueita: Ympäristöasenteet (väittämät A, B, F, S, T),
vastuu ympäristöasioista (C, D, E, H, J), kulutusasenteet (G, I, M, N, R,) ja kulutustuotteita
koskevat mielipiteet (K, L, O, P, Q).
Tutkittavat vastasivat kysymyksiin rastittamalla mielipidettään parhaiten vastaavan
vaihtoehdon 6-portaisesta Likert-asteikosta. Asteikkoon ei haluttu sisällyttää vaihtoehtoja
”ei samaa eikä eri mieltä” tai ”en osaa sanoa”, jotta kaikki tutkittavat joutuisivat pohtimaan
kyselylomakkeen väittämiä sekä muodostamaan omat mielipiteensä kyseisistä asioista.
Lisäksi tällä menettelyllä pyrittiin siihen, ettei kenenkään tutkittavan vastauksia tarvitsisi
jättää huomiotta tilastollisissa analyyseissä.
Kyselylomake testattiin ennen ensimmäistä kyselykertaa kahdella yläkouluikäisellä
pojalla. Pilotoinnin tarkoituksena oli arvioida kyselylomakkeen selkeyttä ja
ymmärrettävyyttä. Kyselylomake vaikutti testihenkilöiden mielestä selkeältä ja helposti
ymmärrettävältä, joten siihen ei tehty mitään muokkauksia testauksen jälkeen.
Lomakekyselyyn vastaamisen lisäksi osa tutkittavista haastateltiin, koska
haastattelun avulla voidaan saada selville muun muassa haastattelujen takana olevia
motiiveja (Hirsjärvi & Hurme 2008). Tässä tutkimuksessa haastattelujen tarkoituksena oli
selvittää perusteellisemmin oppilaiden ympäristö- ja kulutusasenteita sekä syventää tietoa
siitä, miten kurssi vaikutti oppilaiden asenteisiin ja haluun muuttaa käyttäytymistään
ympäristöystävällisempään suuntaan (Liite 3). Haastattelu oli puolistrukturoitu eli
pääkysymykset ja niiden esittämisjärjestys olivat kaikille haastateltaville samat, mutta
haastattelutilanteessa saatettiin tehdä jatko- tai lisäkysymyksiä sekä keskustella sellaisista
asioista, joista ei välttämättä kaikkien muiden haastateltavien kanssa keskusteltu.
5.2. Tutkittavan ryhmän kuvaus
Tutkittavan ryhmän muodostivat kaksi Keski-Suomessa sijaitsevan yläkoulun 9.-luokkaa,
yhteensä 38 oppilasta. Toinen luokka oli koeryhmä (n = 20) ja toinen luokka
kontrolliryhmä (n = 18). Koeryhmässä oli 7 tyttöä ja 13 poikaa, kun taas kontrolliryhmässä
oli sekä tyttöjä että poikia 9. Koeryhmän oppilaat suorittivat Yhteinen ympäristö -kurssin
tutkimuksen aikana. Kurssilla käydyt aihesisällöt perustuivat Opetushallituksen (2004)
laatimiin Yhteinen ympäristö –kokonaisuuden keskeisiin sisältöihin (Liite 4).
Kontrolliryhmään kuuluvat oppilaat eivät olleet vielä suorittaneet kurssia, vaan heillä se oli
ohjelmassa vasta tutkimuksen jälkeen alkavassa jaksossa.
Haastatteluun valittiin satunnaisesti sekä koe- että kontrolliryhmistä 3 tyttöä ja 3
poikaa, yhteensä siis 12 oppilasta. Ennen valintaa oppilailta varmistettiin suullisesti, ettei
joukossa ollut sellaisia, jotka eivät missään tapauksessa haluaisi osallistua haastatteluun.
5.3. Aineiston kerääminen
Ensimmäinen lomakekysely suoritettiin koeryhmälle 19.2.2015 ja kontrolliryhmälle
20.2.2015. Lomakekyselyt suoritettiin oppituntien aluissa. Ennen kyselylomakkeiden
jakamista oppilaille selostettiin lyhyesti miksi ja miten lomakkeet täytetään. Oppilaille
kerrottiin myös, ettei heidän nimiään tule ilmi missään tutkimuksen vaiheessa, vaan heidän
nimensä tullaan korvaamaan tutkimusnumeroilla heti lomakkeen täyttämisen jälkeen.
Lisäksi oppilailta vaadittiin ehdotonta hiljaisuutta ja itsenäistä työskentelyä. Epäselvissä
tilanteissa oppilailla oli mahdollisuus pyytää apua viittaamalla. Oppilaat istuivat niin kauan
paikallaan kunnes kaikki oppilaat olivat täyttäneet lomakkeen. Vasta tämän jälkeen
oppilaat palauttivat lomakkeet suoraan tutkijalle.
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Toinen lomakekysely suoritettiin sekä koe- että kontrolliryhmille 10.4.2015. Ennen
kyselylomakkeiden jakamista oppilaille alustettiin tilanne samalla tavalla kuin
ensimmäiselläkin kerralla. Lisäksi oppilailta pyydettiin erityistä huolellisuutta lomakkeiden
täytössä, sillä ensimmäisen kyselylomakkeen täytössä oli nähtävissä huolimattomuutta.
Haastattelut järjestettiin koeryhmään kuuluville oppilaille 14.4.2015 ja
kontrolliryhmään kuuluville oppilaille 15.4.2015. Ennen ensimmäistä haastattelua
oppilaille kerrottiin luokassa yhteisesti, miten haastattelussa menetellään. Käytännössä
oppilaat haastateltiin yhden kaksoistunnin aikana luokan ulkopuolella rauhallisessa tilassa,
joihin ulkopuolisten oli mahdoton kuulla selvästi. Ennen varsinaisen haastattelun alkua
haastateltaville kerrottiin lyhyesti, millaisista asioista haastattelussa on tarkoitus
keskustella. Lisäksi haastateltaville kerrottiin mahdollisuudesta keskeyttää haastattelu
tarpeen tullen.
Varsinaiset haastattelut tallennettiin digitaalisen nauhurin (Olympus VN-8500PC)
avulla. Haastattelun jälkeen haastateltava poistui haastattelutilasta ja pyysi seuraavan
haastateltavan paikalle annettujen ohjeiden mukaisesti. Oppilaat eivät siis tienneet
päässeensä haastateltaviksi ennen kuin heitä pyydettiin haastatteluun. Tällaisella
menettelyllä pyrittiin siihen, etteivät oppilaat voineet liikaa valmistautua haastatteluun tai
kysellä kavereilta vinkkejä haastattelutilanteeseen.
5.4. Aineiston käsittely
Ensimmäiset kyselylomakkeet numeroitiin valmiiksi ja oppilaat kirjoittivat lomakkeiden
täytön yhteydessä numeron perään oman nimensä. Kun oppilaat olivat täyttäneet
lomakkeet, lomakkeet toimitettiin työn ohjaajalle, joka merkitsi kirjoitettujen nimien
perusteella lomakkeisiin vastaajan sukupuolen ja tämän jälkeen leikkasi nimet pois.
Leikattuihin nimilappuihin sisällytettiin myös tutkimusnumero, minkä perusteella työn
ohjaajalla olisi ollut epäselvissä tilanteissa mahdollisuus tarkistaa lomakkeiden täyttäjien
nimet. Nimien leikkauksen jälkeen tutkimusnumeroilla ja sukupuolimerkinnöillä varustetut
lomakkeet päätyivät tutkijan tarkasteltaviksi. Tutkija ei siis voinut yhdistää kasvoja, nimiä
ja tutkimusnumeroita toisiinsa.
Toiseen kyselylomakkeeseen tutkittavat kirjoittivat jälleen oman nimensä, joiden
perusteella työn ohjaaja yhdisti nimet aikaisemmin laadittuihin tutkimusnumeroihin.
Ohjaaja merkiksi siis lomakkeisiin tutkimusnumerot, minkä jälkeen leikkasi taas nimet
pois ja luovutti lomakkeet tutkijalle. Näin ollen kunkin tutkittavan molemmat
kyselylomakkeet liitettiin samaan tutkimusnumeroon, mikä puolestaan mahdollisti
toistomittausanalyysien tekemisen.
Haastateltavien oppilaiden nimet ja tutkimusnumerot paljastettiin myös tutkijalle,
koska se oli edellytyksenä sille, että tutkimuksessa voitiin tarkastella myös sitä, miten
haastatteluihin osallistuneet oppilaat olivat aikaisemmin vastanneet mielipidekyselyihin.
Tätä oli tärkeä tarkastella, koska sen avulla voitiin tutkia, välittyivätkö oppilaiden asenteet
samanlaisina erityyppisissä aineistonkeruumenetelmissä. Toisaalta sen avulla voitiin myös
arvioida, vääristivätkö oppilaat ehkä tarkoituksella mielipiteitään esimerkiksi
miellyttääkseen tai ärsyttääkseen haastattelijaa.
Ennen varsinaisia tilastollisia analyysejä kyselylomakkeiden aineisto koodattiin
taulukkolaskentaohjelmaan (Excel), josta tarvittavat tiedot oli helppo kopioida kutakin
analyysiä varten. Mielipideväittämiä koskevat vastaukset koodattiin niin, että ”Täysin eri
mieltä” = 1, ”Melko eri mieltä” = 2, ”Hieman eri mieltä” = 3, ”Hieman samaa mieltä = 4,
”Melko samaa mieltä = 5 ja ”Täysin samaa mieltä” = 6. Muutama oppilas oli rastittanut
kaksi vaihtoehtoa tai piirtänyt rastin kahden vaihtoehdon väliin. Tällaisissa tapauksissa
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vastaukseksi koodattiin mielipideasteikolla neutraalimpi vaihtoehto, eli se luku, joka oli
lähempänä lukua 3,5, joka tässä tapauksessa voitiin katsoa vastaavan mielipidettä ”ei
samaa eikä eri mieltä”.
Kaikki haastattelut siirrettiin digitaalisesta nauhurista tietokoneelle, minkä jälkeen ne
litteroitiin
kokonaisuudessaan.
Litteroinnissa
ei
käytetty
mitään
erityistä
litterointiohjelmaa. Litteroinnissa pyrittiin jäljittelemään mahdollisimman hyvin puhuttua
kieltä. Tämän seurauksena haastatteluista tuli paikoittain hankalasti luettavia, mutta
toisaalta niiden kieli ilmensi hyvin tutkimukseen osallistuvien nuorten rikasta puhekieltä,
joka itsessään on arvokasta.
5.5. Aineiston analysointi
Aineiston tilastollisessa analysoinnissa käytettiin tilasto-ohjelmaa (IMB SPSS, versio
20.0). Oppilaiden rahankäyttöä koskevista kysymyksistä (1–4) tehtiin erilaisia
frekvenssijakaumia, joista selvitettiin muun muassa sukupuolten ja luokkien välisiä eroja.
Mielipideväittämien analysoinnissa käytettiin ei-parametrisiä testejä, sillä Likert-asteikko
on järjestysasteikko, jolle ei yleensä ole mielekästä laskea keskiarvoja (Holopainen &
Pulkkinen 1994, Grönroos 2003). Lisäksi tutkimuksen otoskoko oli suhteellisen pieni,
jolloin ei-parametriset testit olivat luotettavampia analysointikeinoja kuin parametriset
testit.
Luokkien välisiä asenne-eroja ensimmäisessä kyselyssä selvitettiin Mann-Whitneyn
U –testillä, sillä otosten voitiin katsoa olevan riippumattomia toisistaan. Käsittelyn
(koe/kontrolli) vaikutusta oppilaiden asenteisiin tutkittiin Wilcoxonin testillä, sillä
kyseessä oli ennen-jälkeen –mittaus, jolloin otokset olivat riippuvia toisistaan. Lisäksi
selvitettiin, eroaako koe- ja kontrolliryhmien asennemuutokset toisistaan. Tätä varten
jokaiselle tutkittavalle muodostettiin kullekin väittämälle (A–T) muutosmuuttuja, joiden
arvoja vertailtiin koe- ja kontrolliryhmien välillä Mann-Whitneyn U-testillä.
Tutkimuksessa haluttiin selvittää lisäksi ympäristö- ja kulutusasenteiden muutosten
yhteyttä. Tätä varten ympäristöasenteita (A, B, F, S, T) ja kulutusasenteita (G, I, M, N,
R) mittaavista väittämistä laskettiin kokonaismuutosmuuttujat kullekin tutkittavalle.
Muutosmuuttuja kustakin väittämästä laskettiin vähentämällä toisella kyselykerralla
saadusta vastauksesta ensimmäisellä kyselykerralla saatu vastaus. Esimerkiksi jos
tutkittava oli rastittanut ensimmäisellä kyselykerralla vaihtoehdon ”Melko eri mieltä” (=2)
ja toisella kyselykerralla ”Hieman samaa mieltä” (=4), saatiin muutosmuuttujan arvoksi 2
(4-2). Kokonaismuutosmuuttujan arvot puolestaan saatiin laskemalla yhteen
muutosmuuttujan arvot halutuista väittämistä. Ympäristöasenteita varten laskettiin yhteen
muutosmuuttujan arvot väittämistä A, B, F, S ja T ja kulutusasenteita varten
muutosmuuttujan arvot väittämistä G, I, M, N ja R. Tämän jälkeen näiden kahden
muuttujan yhteyttä tutkittiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla.
Litteroiduille haastatteluille tehtiin sisällönanalyysi, jossa aineistoa pyrittiin
jakamaan erilaisiin kategorioihin ja luokkiin. Näin ollen haastattelun analyysi oli pitkälle
kvantitatiivista. Lisäksi kiinnitettiin kuitenkin huomiota yksittäisiin vastauksiin ja pyrittiin
löytämään ja selittämään oppilaiden käyttäytymisen takana olevia asioita. Lopuksi
haastatteluja ja kyselylomakkeiden vastauksia verrattiin keskenään kunkin haastatteluun
osallistuneen oppilaan kohdalla. Vertailun tarkoituksena oli selvittää, välittyikö oppilaiden
asenteet ja ajatukset samanlaisina sekä lomakekyselyssä että haastattelussa vai muuttivatko
oppilaat kenties tarkoituksella vastauksiaan haastattelutilanteessa.
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6. TULOKSET
6.1. Oppilaiden ostoskäyttäytyminen
Tutkimukseen osallistuneista oppilaista suurin osa vastasi käyttävänsä rahaa kuukaudessa
korkeintaan 100 €(n = 38). Tyttöjen ja poikien välillä ei ollut suuria eroja, mutta pojilla
rahankäyttö oli hiukan maltillisempaa kuin tytöillä (Kuva 2).
Tytöt vastasivat kuluttavansa rahaa eniten vaatteisiin, kenkiin ja asusteisiin, kun taas
pojilla ostokset kohdistuivat pääasiassa makeisiin tai muihin nautintoaineisiin (Kuva 3).
Oppilaiden mielestä he itse vaikuttavat eniten siihen, mitä tuotteita heille ostetaan. Pojilla
ostettavien tuotteiden valintaan vaikutti toiseksi eniten huoltajat, mutta tytöillä huoltajien
rinnalla myös kavereilla oli vaikutusvaltaa ostettavien tuotteiden valinnassa (Kuva 4).
Oppilaiden ostopäätökseen vaikuttavia asioita olivat pääasiassa tuotteiden hinta ja laatu
sekä muoti (Kuva 5). Eniten vaikuttavimmaksi asiaksi oli valittu hinta 18 kertaa, laatu 13
kertaa sekä muoti 6 kertaa. Suurimmat erot sukupuolten välillä oli siinä, että tytöillä
ostopäätökseen vaikutti hinnan lisäksi erityisesti muoti kun taas pojat kiinnittivät huomiota
hinnan lisäksi erityisesti tuotteiden laatuun.

Kuva 2. Tyttöjen ja poikien keskimääräinen rahankäyttö kuukaudessa. Mukana ovat kaikki oppilaat
koe- ja kontrolliryhmistä (n = 38). Oppilaat valitsivat kulutustaan parhaiten
vastaavan summan annetuista vaihtoehdoista.
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Kuva 3. Tyttöjen ja poikien näkemykset siitä, mihin heillä kuluu eniten rahaa. Mukana ovat kaikki
oppilaat koe- ja kontrolliryhmistä (n = 38). Oppilaat vastasivat kysymykseen rastittamalla
sopivimman kohdan annetuista vaihtoehdoista (samat kuin kuvassa).

Kuva 4. Henkilöt, jotka vaikuttavat toiseksi eniten oppilaiden ostopäätöksiin. Mukana ovat kaikki
oppilaat koe- ja kontrolliryhmistä (n = 38).

Kuva 5. Oppilaiden ostopäätökseen vaikuttavat tekijät tärkeysjärjestyksessä. Kussakin pylväässä
näkyy lisäksi, miten asia on jakaantunut sukupuolten välillä. Mukana ovat kaikki oppilaat
koe- ja kontrolliryhmistä (n = 38).
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6.2. Mielipideväittämät
6.2.1. Alkumittaus
Alkutilanteessa oppilaiden mielipiteissä ei ollut eroa koe- ja kontrolliryhmien välillä. Ainut
tilastollisesti merkitsevä ero löytyi mielipideväittämästä R, jonka perusteella koeryhmään
kuuluvat oppilaat toivoivat kontrolliryhmään kuuluvia oppilaita enemmän maailman
muuttuvan vähemmän materiakeskeiseksi (Mann-Whitney U, U = 257,5, P = 0,022).
6.2.2. Ympäristöasenteet (väittämät A, B, F, S, T)
Yhteinen
ympäristö
–kurssille
osallistuneiden
oppilaiden
kiinnostus
ympäristönsuojeluasioita kohtaan kasvoi mittausten välillä (väittämä A). Muissa
ympäristöasenteita mittaavissa väittämäkohdissa ei tapahtunut muutoksia (Taulukko 1).
Kontrolliryhmässä ympäristöasenteissa ei tapahtunut muutoksia (Taulukko 1). Koe- ja
kontrolliryhmissä tapahtuneet ympäristöasenteiden muutokset ovat nähtävissä kuvissa 7 ja
8 liitteessä 5.
6.2.3. Vastuu ympäristöasioista (väittämät C, D, E, H, J)
Yhteinen ympäristö –kurssille osallistuneet oppilaat vastustivat kurssin jälkeen entistä
enemmän mielipidettä, jonka mukaan ympäristöongelmista ei kannata huolehtia ennakolta
(väittämä E). Muissa väittämäkohdissa ei tapahtunut koeryhmässä muutoksia (Taulukko
1). Kontrolliryhmässä oltiin jälkimmäisessä mittauksessa entistä enemmän sitä mieltä, että
ympäristöasioista huolehtiminen kuuluu viranomaisille (väittämä D). Muissa
väittämäkohdissa ei tapahtunut muutoksia (Taulukko 1). Vastuu ympäristöasioista –
kokonaisuuden muutokset koe- ja kontrolliryhmissä ovat nähtävissä kuvissa 9 ja 10 (Liite
6).
6.2.4. Kulutusasenteet (väittämät G, I, M, N, R)
Oppilaiden halu vaalia kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa kasvoi Yhteinen
ympäristö –kurssin myötä (väittämä G) (Taulukko 1). Muissa kuluttamiseen liittyvissä
väittämäkohdissa ei tapahtunut muutoksia. Kontrolliryhmässä oppilaat toivoivat entistä
enemmän, että maailma muuttuisi vähemmän materiakeskeiseksi (väittämä R) (Taulukko
1). Muissa kulutusasenteita mittaavissa väittämäkohdissa ei tapahtunut muutoksia
Oppilaiden kulutusasenteiden muutokset koe- ja kontrolliryhmissä ovat nähtävissä kuvissa
11 ja 12 liitteessä 7.
6.2.5. Kulutustuotteita koskevat mielipiteet (väittämät K, L, P, Q, O)
Yhteinen ympäristö –kurssille osallistuneiden oppilaiden kulutustuotteita koskevat
mielipiteet eivät muuttuneet kurssin myötä (Taulukko 1). Myöskään kontrolliryhmässä ei
tapahtunut muutoksia (Taulukko 1). Koe- ja kontrolliryhmien muutokset ovat nähtävissä
kuvissa 13 ja 14 (Liite 8).
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Taulukko 1. Wilcoxonin toistomittauksen tulokset kunkin mielipideväittämän kohdalla koe- ja
kontrolliryhmissä. Lihavoidut numerot osoittavat tilastollisesti merkitsevät muutokset alkuja loppumittausten välillä (α = 5 %).
Koe
Väittämä

Kontrolli

Testisuure W
47

P-arvo
0,039

Testisuure W
40

P-arvo
0,166

6

0,083

12

0,739

C. Mielestäni olen liian nuori miettimään
ympäristöasioita

48

0,773

9

0,203

D. Ympäristösioista huolehtiminen kuuluu
viranomaisille

22

0,951

51,5

0,012

4,8

0,034

25,5

0,272

8,5

0,783

26

0,877

A. Ympäristönsuojeluasiat kiinnostavat
minua
B. Mielestäni ympäristöä on tärkeä suojella

E. Ympäristöongelmista ei kannata
huolehtia ennakolta, koska ihminen kykenee
ratkaisemaan syntyneet ongelmat tekniikan
ja tieteen avulla
F. Voin omalla käyttäytymiselläni vaikuttaa
ympäristöasioihin
G. Haluan vaalia kestävän kehityksen
mukaista elämäntapaa

56

0,029

28,5

0,681

H. Minun ei kannata toimia
ympäristöystävällisesti, jos muutkaan eivät
tee niin
I. Olen valmis muuttamaan
kulutustottumuksia, jos siten voin suojella
ympäristöä
J. Huoltajillani on vastuu siitä, ovatko
minulle ostetut tuotteet kestävän
elämäntavan mukaisia
K. Tuotteiden ulkonäkö on laatua tärkeämpi
asia

14,5

0,931

25

0,054

66,5

0,129

30

0,791

66,5

0,367

31

0,850

42

0,796

50,5

0,111

5

0,238

65

0,422

M. Olen valmis maksamaan
ympäristöystävällisistä tuotteista enemmän
kuin tavallisista
N. Toivon, että yritykset ja kaupat ohjaisivat
minua tekemään kestävämpiä valintoja

45,5

0,236

36

0,763

32,5

0,589

22,5

1,000

O. Olen valmis ostamaan käytettyjä
vaatteita

13

0,595

31,5

0,248

P. Pyrin korjaamaan/korjauttamaan rikki
menneet tavarat/laitteet

25

0,760

44,5

0,644

Q. Pyrin korjaamaan /korjauttamaan rikki
menneet vaatteet/kengät

81,5

0,057

27

0,333

7

0,457

87

0,022

S. Mielestäni on tärkeä puhua
ympäristöasioista kotona/kavereiden kanssa

27

0,564

38

0,936

T. Haluan puhua läheisilleni ympäristön
suojelun tärkeydestä

31

0,297

18

0,170

L. Tuotteiden halpa hinta on laatua
tärkeämpi asia

R. Toivoisin maailman muuttuvan
vähemmän materiakeskeiseksi
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6.2.6. Ryhmien väliset erot
Oppilaiden asennemuutokset koe- ja kontrolliryhmien välillä poikkesivat väittämien E ja R
kohdalla (Taulukko 2). E-väittämän kohdalla koe-ryhmässä muutos oli
ympäristömyönteisyyden kannalta positiivinen ja kontrolliryhmässä negatiivinen (Liite 6).
R-väittämän kohdalla tilanne oli päinvastainen, sillä koeryhmän muutos oli negatiivinen ja
kontrolliryhmän positiivinen (Liite 7). Muiden mielipideväittämien kohdalla muutoksissa
ei ollut eroa koe- ja kontrolliryhmien välillä (Taulukko 2). Koe-ryhmässä
kokonaismuutokset olivat kuitenkin järjestelmällisesti ympäristömyönteisiä kun taas
kontrolliryhmässä muutoksen suunta oli useimmissa väittämissä ympäristömyönteisyyden
kannalta negatiivinen (Kuva 15) (Liite 9).
Taulukko 2. Keskimääräiset mielipidemuutokset kunkin väittämän kohdalla koe- ja
kontrolliryhmiin kuuluvien oppilaiden mielipiteissä (asteikkona Likert-asteikon
väittämäväli) sekä Whitney U -testin tulokset ryhmien välisille mielipidemuutosten eroille.
Lihavoidut numerot osoittavat tilastollisesti merkitsevät erot ryhmien välillä (α = 5 %).
Väittämä
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

Koeryhmä
Muutos ( )
0,5
0,2
-0,2
0
-0,3
0,1
0,5
0
0,4
0,3
0,1
-0,3
-0,3
0,2
0,1
0,1
0,6
-0,2
0,2
0,2

Kontrolliryhmä
Muutos ( )
0,3
0
-0,4
0,7
0,3
-0,2
-0,1
0,4
0,1
0
0,6
0,4
0,1
-0,1
0,3
0,1
-0,2
0,7
0
-0,6

Testisuure U
181
176
178,5
102,5
95
190,5
220,5
126,5
204
170
138
119,5
196
171,5
162
160
221,5
103
181
222,5

P-arvo
0,775
0,893
0,822
0,096
0,034
0,558
0,134
0,178
0,327
0,384
0,327
0,118
0,461
1,000
0,799
0,975
0,059
0,039
0,775
0,118

6.3. Ympäristö- ja kulutusasenteiden välinen yhteys
Oppilaiden ympäristöasenteiden ja kulutusasenteiden muutosten välillä oli positiivinen
korrelaatio (Spearman, rs = 0,402, P = 0,014). Ympäristöasenteiden muuttuessa
ympäristömyönteisemmäksi myös kulutusasenteet muuttuivat ympäristömyönteisemmäksi
ja vastaavasti ympäristöasenteiden muuttuessa negatiivisemmaksi myös kulutusasenteet
muuttuivat negatiivisemmaksi (Kuva 6).
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Kuva 6. Oppilaiden (n = 38) ympäristö- ja kulutusasenteiden muutosten välinen yhteys. Jokainen
piste kuvaa kokonaismuutosta yhden oppilaan ympäristöasenteissa (väittämät A, B, F, S, T)
ja kulutusasenteissa (väittämät G, I, M, N, R). Muutoksen asteikkona Likert-asteikon
väittämäväli.

6.4. Asenteen ja käyttäytymisen välinen yhteys
Jälkimmäisellä kyselykerralla saadut vastaukset yksinkertaisimmasta oppilaiden
ympäristöasennetta mittaavasta väittämästä (B = Mielestäni ympäristöä on tärkeä suojella)
korreloivat väittämän I (Olen valmis muuttamaan kulutustottumuksia, jos siten voin
suojella ympäristöä) vastausten kanssa (Spearman, rs = 0,496, P = 0,002, n = 38).
Väittämän B vastaukset eivät korreloineet muiden varsinaiseen käyttäytymiseen viittaavien
väittämien (G, O, P, Q, T) vastausten kanssa.
6.5. Haastattelut
6.5.1. Oppilaiden kulutuskäyttäytyminen
Haastatteluissa kävi ilmi, että oppilaiden ostopäätökseen vaikuttivat erityisesti tuotteen
hinta (10/12), ulkonäkö (8/12) ja laatu (7/12). Haastateltavien mukaan ystävillä tai
huoltajilla ei ole vaikutusta ostopäätöksen tekemisessä (7/12), mutta heillä saattaa olla
merkittävä rooli esimerkiksi makutuomarina (6/12). Suurin osa haastateltavista viettää
aikaansa harvoin tai ei koskaan kavereiden kanssa shoppailemalla (9/12), joten vain he,
jotka shoppailevat kavereiden kanssa silloin tällöin tai useammin, kokivat kavereiden
vaikuttavan heidän ostopäätöksiinsä (3/12).

” -- mutjos mää oon kavereittenkaa nisit mää otans…niinku…mietin sitä että
sopiikse niinku…niinku enemmän siihe mun tyylii… -- et mitä ne kaverit
tykkää…mä kysyn sit niiltäse.” (Oppilas numero 34)
Oppilaiden mielestä heidän pukeutumisellaan tai heidän omistamilla tavaroilla tai
laitteilla ei ole vaikutusta heidän suosioonsa (8/12), mutta toisaalta he ovat huomanneet
sellaisen ilmiön muiden nuorten keskuudessa (9/12).
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”No…tottakaio semmoset kauneusihanteet jokaisella…et niinku
esimmeijäikäset pojat just sellasii tosi laihoja tyttöjäja tällasii…ni kyllä nyt
niillä mitkä korostaa niitten niinku kroppaaja ulkonäköönii…kyllä niistä nyt
tulee vähä sillee...famous…” (7)
Haastateltavat eivät kokeneet paineita ostaa muodin mukaisia vaatteita tai tavaroita
(8/12), ja osaksi tästä syystä heille oli sama, muuttuuko muoti nopeasti vai hitaasti (7/12).
Nopeasti muuttuvan muodin haittapuoliksi katsottiin lähinnä se, että rahaa kuluu niin
paljon (6/12) ja toisaalta se, ettei vaatteita ehdi käyttää kovin kauan (4/12). Pari oppilasta
otti esille myös nopeasti muuttuvan muodin ympäristövaikutukset (2/12).
Oppilaiden mielestä käytettyjen vaatteiden ja tavaroiden ostaminen on hyvä asia
(11/12). Silti suurin osa osti käytettyjä tuotteita harvoin (7/12). Käytettyjä tuotteita
hommattiin kirpputoreilta, tuttavilta ja netistä. Käytetyistä tuotteista oppilaat ostivat eniten
vaatteita. Käytettynä ei missään tapauksessa haluttu ostaa kenkiä tai alusvaatteita.
Arveluttavina pidettiin myös käytettyjä hygieniatuotteita ja elektroniikkaa.

”No...alusvaatteet ainaki…niitä välillä näkee siellä kirpparilla ja sitten niinku
tulee mieleen et kaikellaisia…mutta…on mulla kyllä näissä
kosmetiikkatuotteissaki ehkä vähä sellane jännitys et niitä en oo ainakaa ite
ostellujja…sitte ehkä…noita elektronisia laitteita niinku niitä ei tiiä sitte että
toimiiksne kunnolla --”(21)
Haastateltavien mielestä ihmiset, jotka käyvät kirpputoreilla, ovat normaaleja ihmisiä
(8/12). Haastateltavien mielestä ihmiset käyvät kirpputoreilla, koska haluavat ostaa
halvemmalla (7/12), suojella ympäristöä (5/12) tai toimia uusiokuluttajina (3/12).

”Noo mitä mä nyt oon käyny ni ne myyjät ja sit kaikki ketä on tullu niinku
vastaan ni sellast rentoo porukkaa jotka vaa sillee niinku…emmää tiiä…
haluaa vaa tälleen halvemmalla ostaa jotai ja sitte tota jotkut varmaan haluaa
ympäristöö tälleen just suojella ja tällee.” (2)
”No, tavallisia ihmisiä ne ketkä siellä asioi…ne haluaavaa olla vähä tommosii
että…haluaa uusiokuluttaa…ja tällee.” (7)
Suurin osa haastateltavista kertoi kierrättävänsä tavaroita ja vaatteita kavereiden
kesken (8/12). Rikki menneitä vaatteita myös korjataan tai korjautetaan melko yleisesti
(7/12).
6.5.2. Oppilaiden ympäristö- ja kulutusasenteet
Koeryhmässä olleista oppilaista (n = 6) neljä (4) oli sitä mieltä, että heidän ympäristöön
liittyvät asenteet muuttuivat lomakekyselyjen välillä. Heidän mielestään syynä
asennemuutokseen oli Yhteinen ympäristö –kurssi, jolle he olivat osallistuneet. Oppilaiden
mielestä asenteisiin vaikutti se, että he saivat tietoa muun muassa luonnosta, eläinten
tehotuotannosta ja ihmisten ylikuluttamisesta.

”Noo totta kai kumä sain lisää tietoo just näistä mitä ollaan opiskeltu koulussa
ja mäennoo sillee ite tiedostanu kaikkee -- se oli semmone mikä vähä avas ehkä
silmiä enemmän --.” (7)
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”Ettäku niinku katottiin kaikkia dokumenttejä mitä se [ylikulutus] aiheuttaa ja
tällastanii kyllä siinä pieni…shokki…tuli.” (6)
Kontrolliryhmässä olleista oppilaista (n = 6) kaksi (2) oli sitä mitä, etteivät heidän
ympäristöön liittyvät asenteet muuttuneet lomakekyselyjen välillä. Kahden (2) muun
oppilaan mielestä heidän asenteensa muuttui vähän ja viimeiset kaksi (2) oppilasta eivät
osanneet sanoa, tapahtuiko heidän asenteissaan muutosta.

”No…ei oikeastaa…muuttunu mummielestä mihinkää.” (24)
”Öö…varmaa jokasella ihmisellä vähän…mutta sillee…silleeehkä emmä osaa
oikee sanoa.” (30)
Koeryhmässä olleista oppilaista (n = 6) kaksi (2) oli sitä mieltä, ettei heidän
juurikaan tarvitse muuttaa kulutustottumuksiaan, koska he jo nyt kierrättävät ja eivät käytä
liikaa luonnonvaroja. Neljä (4) muuta koeryhmässä ollutta oppilasta kertoivat ehkä
muuttavansa tai yrittävänsä muuttaa kulutustottumuksiaan. Oppilaat aikoivat muuttaa
kulutustottumuksiaan muun muassa vähentämällä kuluttamistaan, lisäämällä
kierrättämistään sekä kiinnittämällä huomiotaan elintarvikkeiden tuotantoon.

”No joo…ainaki mää yritän…sillee *naurua* -- just enemmä ehkä käytettyjä
vaatteita…tai näitä…mut ei niiku sillee niinku sopivasti -- shoppailen tai
sillee.” (13)
”Niiehkä et kattoo tarkemmi ettäku…käyty aiheeseeliittyyvää…kattoo
tarkemmi että onko niitä luomumerkintöjä niissä [ruokatuotteissa].” (16)
Kontrolliryhmässä olleista oppilaista (n = 6) neljä (4) aikoivat ehkä muuttaa
kulutustottumuksiaan.
Kaksi
(2)
oppilasta
kertoivat
yrittävänsä
muuttaa
kulutustottumuksiaan.
Kontrolliryhmässä
olleet
oppilaat
aikoivat
muuttaa
kulutustottumuksiaan muun muassa vähentämällä skootterilla ja autokyydillä kulkemista,
lisäämällä kierrättämistä, vähentämällä shoppailua sekä kiinnittämällä huomiota tuotteiden
valmistustapaan ja -paikkaan. Kulutustottumuksien muuttaminen koettiin kuitenkin melko
vaikeaksi asiaksi ja toisaalta se haluttiin siirtää tulevaisuuteen.

”Kyllähän niitä pitäs muuttaa…mut se on vaa jotenki vaikeeta.” (37)
”-- no kyllä varmaan muuttuu vähä sitte sen…niinku tilanteen mukaan ja…ja
sittettä…justii että…öö…varmaa mielummin ajattelen ympäristöasioita
esimerkiks jos pääsen johonki hyväpalkkaseen työhönni…sit mulla on
enemmän varaa…niinku valita ympäristöystävällisemmin.” (24)
Kaikki haastateltavat oppilaat (12/12) olivat sitä mieltä, että he pystyvät
vaikuttamaan ympäristöasioihin. Osa oppilaista nosti keskusteluissa esille sen, että yksi
ihminen voi heidän mielestään kuitenkin vaikuttaa hyvin vähän (5/12). Tapoja, joilla
ympäristöasioihin voidaan vaikuttaa, mainittiin muun muassa ostoskäyttäytymisen ja
kulutustottumuksien muuttaminen (8/12), ympäristöystävällisten liikkumistapojen
suosiminen (7/12), kierrättäminen (6/12) sekä poliittinen vaikuttaminen (3/12). Lähes
kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että suurin vastuu ympäristöasioista on kaikilla
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ihmisillä (9/12). Loput oppilaista ajattelivat, että suurin vastuu kuuluu korkeimmille
tahoille, kuten erilaisille järjestöille ja valtioille (3/12).
Suurin osa haastateltavista tunnisti itsessään jossain määrin sellaisen asenteen, että
jos muutkaan eivät toimi kestävän elämäntavan mukaisesti, niin heidänkään ei tarvitse
(8/12).
”Kyllä -- vaikka mä tiedän että se on tosi tyhmä ajattelutapa mutta…” (37)

”-- mulla voi olla vähä silleettä ei kannata sillee ni emmääkää jaksa mutta
kylmää välillä sitte aatteleettä pitäis…alkaa tekee jotai.” (13)
Kaikki haastatteluissa olleissa oppilaista kertoivat ympäristöasioista olleen puhetta
heidän koulussaan (12/12). Kun oppilailta kysyttiin oppiaineita, joissa ympäristöasioista oli
ollut puhetta, mainitsivat kaikki Yhteinen ympäristö -kurssiin osallistuneet oppilaat
biologian (6/6). Muista oppiaineista koeryhmässä olleet mainitsivat terveystiedon (2/6),
maantiedon (1/6), yhteiskuntaopin (1/6) ja kemian (1/6). Kontrolliryhmässä olleiden
oppilaiden mielestä ympäristöasioista oli ollut puhetta maantiedon (5/6), biologian (4/6),
terveystiedon (2/6), kemian (1/6) ja englannin (1/6) oppitunneilla.
Koeryhmässä olleista oppilaista kaikki myönsivät ympäristöasioista olleen puhetta
kotona ainakin jossakin määrin (6/6). Kontrolliryhmässä suurin osa oli samaa mieltä (4/6),
mutta parin oppilaan mukaan heillä ei ollut ollut kotona puhetta ympäristöasioista (2/6).
Koeryhmässä olleista puolet toivoivat, että ympäristöasioista puhuttaisiin enemmän sekä
koulussa että kotona (3/6). Loput olivat sitä mieltä, että ympäristöasioista olisi hyvä puhua
enemmän pelkästään kotona (1/6), pelkästään koulussa (1/6) ja ettei ympäristöasioista
tarvitse puhua enempää (1/6). Kontrolliryhmässä olleista oppilaista puolet toivoivat, että
ympäristöasoista puhuttaisiin enemmän sekä kotona että koulussa (3/6). Toinen puoli
toivoi ympäristöasioista puhuttavan enemmän pelkästään koulussa (3/6).

”Olis siitä ehottomasti hyötyä jos esimerkiks vaikkapa roskien ympäristöön
heittämisestä…toki onhan siitä aina puhuttu ja tullaa
puhumaanki…mutta…silti pitäis enemmän painottaa just sitä että…meilläo
ainoastaa yks planeetta jolla voi elää ja siitä pitää pitää huolta.” (31)
6.5.3. Haastateltujen oppilaiden vastaaminen lomakekyselyyn
Haastateltujen oppilaiden näkemykset, ajatukset ja asenteet vaikuttivat olevan hyvin
samankaltaisia sekä lomakekyselyissä että haastattelussa. Ainoastaan muutamassa
kohdassa oppilas vastasi haastattelukysymykseen merkittävästi eri tavalla kuin mitä oli
vastannut kyselylomakkeeseen. Esimerkiksi eräs oppilas oli jälkimmäisessä
lomakekyselyssä vastannut, ettei ole valmis ostamaan käytettyjä vaatteita (väittämä O).
Haastattelussa hän kuitenkin kertoi voivansa ostaa käytettyjä tuotteita.
Toisessa esimerkissä kaksi oppilasta olivat vastanneet kyselylomakkeisiin, että
heidän ostopäätöksiinsä vaikuttaa eniten tuotteen laatu (kysymys 4). Haastatteluissa
ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä kysyttäessä oppilaat eivät kuitenkaan maininneet
laisinkaan tuotteen laatua, vaan kertoivat erityisesti tuotteiden ulkonäön ja hinnan
vaikuttavan heidän ostopäätöksiinsä.
Kolmannessa esimerkissä eräs oppilas kontrolliryhmästä oli molemmilla
kyselykerroilla vastannut, ettei ole valmis muuttamaan kulutustottumuksiaan (väittämä I),
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mutta haastattelussa hän kertoi, että mahdollisesti voisi muuttaa kulutustottumuksiaan ja
myös perusteli mielipidettään: ’

” -- että saatais ilmastonmuutos sinäsä loppumaan nii siihe pitää kuitenki itse
eka vaikuttaa…ennenku voi sitä olettaa että muut sen tekee…sillee et sä et voi
olettaa et muut tekee sen asian sum puolesta.” (31)
7. TULOSTEN TARKASTELU
7.1. Nuorten ostoskäyttäytyminen
Tämän tutkimuksen mukaan tytöt käyttivät eniten rahaa ulkonäköön ja vaatteisiin. Tulos ei
ollut yllättävä, sillä samanlaiseen tulokseen ollaan päädytty useissa aikaisemmissa
tutkimuksissa (mm. Wilska 2001, 2005). Ulkonäköön keskittyvä kuluttaminen vaikuttaakin
olevan osa tyttöjen naiseksi kasvamisen projektia, sillä esimerkiksi Russel ja Tyler (2002)
ovat osoittaneet, että shoppailun avulla tytöt tuottavat tulevaa naiseuttaan. Lisäksi tytöillä
kavereiden vaikutus ostoskäyttäytymiseen oli selvästi suurempi kuin pojilla. Tämä tukee
osittain aikaisempaa tutkimusta, jonka perusteella muiden ihmisten vaikutus
ostoskäyttäytymiseen on tytöillä suurempi kuin pojilla (Furnham & Gunter 1998).
Sukupuolten väliset erot kulutuskäyttäytymisessä eivät kaikilta osin olleet kuitenkaan
ennustettavia, sillä esimerkiksi sosiaalisuus ei osoittautunut niin oleelliseksi osaksi tyttöjen
kulutusta kuin aikaisemmin on oletettu (Wilska 2006). Tässä tutkimuksessa pojat osoittivat
käyttävänsä rahaa eniten makeisiin ja muihin nautintoaineisiin. Myös tämä poikkeaa
aikaisemmasta käsityksestä, jonka mukaan pojat käyttäisivät eniten rahaa urheilu- ja
harrastusvälineisiin sekä tekniikkaan (Wilska 2005, 2006). Ero voi olla todellinen tai se
saattaa johtua siitä, että tutkimuksissa nuorten rahankäyttöä on mitattu eri tavoilla.
Esimerkiksi jos nuori käy huoltajansa kanssa ostamassa itselleen uuden elektronisen
laitteen (jonka huoltaja maksaa), voi nuori kokea sen joko omaksi tai huoltajansa
rahankäytöksi. Tällaisia asioiden tulkintamahdollisuuksia ei tässä tutkimuksessa käyty
kovin tarkkaan läpi, vaan ajateltiin, että nuoret käsittävät oman kuluttamisensa
toiminnaksi, jossa he itse toimivat maksavina asiakkaina.
Tämä tutkimus tuki käsitystä, jonka mukaan nuoret kokevat olevansa itsenäisiä
kuluttajia, joiden kuluttamiseen liittyviin valintoihin eivät muut ihmiset vaikuta (Saarela
2001). Haastattelut tukivat tätä näkemystä, sillä harva myönsi heidän vaatteillansa tai
tavaroillansa olevan yhteyttä heidän kokemaan suosioon. Suurin osa haastatelluista
nuorista ei myöskään kokenut ottavansa paineita muodin mukana pysymisestä.
Kulutustuotteita koskevissa kysymyksissä ilmeni muutamia ristiriitoja oppilaiden
vastauksissa. Nuoret olivat alkumittauksessa ilmoittaneet, että ostopäätökseen vaikuttaa
eniten hinta, mutta K- (Tuotteiden ulkonäkö on laatua tärkeämpi asia) ja L- (Tuotteiden
halpa hinta on laatua tärkeämpi asia) väittämien kohdalla he ilmoittivat, etteivät tuotteen
halpa hinta tai ulkonäkö ole tuotteen laatua tärkeämpiä asioita. Tällainen ristiriitainen
vastaaminen voi viitata ilmiöön, jossa tutkimukseen osallistuvat henkilöt pyrkivät
vastaamaan sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla, vaikka he tosiasiassa ajattelisivat asiasta
toisin (Kirk & Miller 1986). Luultavasti sosiaalisesti hyväksyttävän vastaamisen riski
korostuu kysymyksissä, joissa annetuista vaihtoehdoista jotkut ovat selvästi toisia
”hyväksyttävämpiä” vastauksia.
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7.2. Vastuu ympäristöasioista
Tähän tutkimukseen osallistuneiden nuorten mielestä ympäristöasioista huolehtiminen
kuuluu jokaiselle kansalaiselle, mikä tukee aikaisempien tutkimusten tuloksia (Järvinen
1995, Autio & Wilska 2003). Lisäksi nuoret ajattelivat, etteivät he ole liian nuoria
miettimään ympäristöasioita eikä siis heidän huoltajillaan ole vastuuta siitä, ovatko heille
ostetut tuotteet kestävän elämäntavan mukaisia. Vaikka suurin osa nuorista oli sitä mieltä,
että heidän kannattaa toimia ympäristöystävällisesti, vaikka muut eivät toimisikaan,
paljastui haastattelussa joidenkin epäusko yksilön vaikuttamismahdollisuuksiin.
Yksilön vaikuttamismahdollisuuksien epäröinti voi Aution (2006) mukaan osaltaan
johtaa green gap –ilmiöön, jossa tässä tapauksessa nuoret eivät ympäristömyönteisistä
asenteistaan huolimatta toimi ekologis-eettisinä kuluttajina. Asenteen ja käyttäytymisen
välinen kuilu ilmeni myös oppilaiden haastatteluissa, sillä suurin osa haastatelluista
oppilaista tunnusti, että heillä on jossain määrin sellainen asenne, että jos muutkaan eivät
toimi kestävän elämäntavan mukaisesti, niin heidänkään ei tarvitse.
7.3. Ympäristö –ja kulutusasenteet
Oppilaiden kiinnostus ympäristönsuojeluasioita kohtaan (väite A) kasvoi Yhteinen
ympäristö –kurssin myötä. Tällainen tulos tukee aikaisempaa tietoa siitä, että lisääntynyt
tieto ympäristöasioista korreloi positiivisesti ympäristöasenteiden kanssa (Arcury 1990,
Bradley ym. 1999, Georgiou ym. 2014). Myös Yhteinen ympäristö –kurssiin
osallistuneiden oppilaiden haastatteluissa kävi ilmi, että oppilaat itsekin tunnistivat
ympäristöasenteidensa muuttuneen kurssilla saadun tiedon myötä.
Muiden ympäristöasenteita mittaavien väittämien (B, F, S, T) kohdalla ei tapahtunut
muutoksia. Samanlaisia tuloksia ovat saaneet esimerkiksi Heiskanen ja Timonen (1996),
joiden tekemässä tutkimuksessa ympäristöongelmien syiden tietämisellä todettiin olevan
vähäinen vaikutus ympäristöasenteisiin. Väittämien B ja F kohdalla muutosten
puuttuminen voi johtua yksinkertaisesti siitä, että Yhteinen ympäristö –kurssille
osallistuneiden oppilaiden asenteet olivat jo alkumittauksessa hyvin ympäristömyönteisiä
(Kuva 7). Ympäristömyönteinen asenne ja elämäntapa tulivat ilmi myös muutamissa
haastatteluissa, joissa haastateltavat kertoivat muun muassa harrastavansa kierrätystä tai
vastustavansa turhaa kulutusta. Eräs oppilas ilmoitti jopa ryhtyneensä uudestaan
kasvissyöjäksi Yhteinen ympäristö –kurssilla saamansa tiedon myötä. Vaikka siis
oppilaiden asenteet olisivatkin muuttuneet asennetta mittaavien väittämien kohdalla
ympäristömyönteisemmiksi, olivat asenne-erot mittausten välillä huomattavan pieniä.
Nuorten halu vaalia kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa kasvoi Yhteinen
ympäristö –kurssin myötä (väite G). Saman ovat todenneet Georgiou ym. (2014), joiden
tekemässä
tutkimuksessa
ympäristökasvatus
lisäsi
nuorten
käyttäytymisen
ympäristömyönteisyyttä. Toisaalta muiden kulutusasenteita mittaavien väittämien (I, M, N,
R) kohdalla ei tapahtunut muutoksia. Tämä tukee aikaisempia käsityksiä siitä, ettei
ympäristötietoisuus välttämättä lisää ympäristövastuullista käyttäytymistä (Heiskanen &
Timonen 1996, Ajzen ym. 2011). Lähemmin tarkasteltuna voidaan tässäkin tapauksessa
kuitenkin huomata, että kulutusasenteet olivat jo alkumittauksessa suhteellisen
ympäristömyönteisiä, jolloin positiiviset muutokset jäivät pieniksi.
Vaikka oppilaiden asenteissa tapahtuneet muutokset olivat pääosin vähäisiä ja vaikka
muutokset koe- ja kontrolliryhmien välillä erosivat vain väittämien E ja R kohdalla,
haluttiin kiinnittää huomiota ryhmissä tapahtuneisiin ympäristömyönteisyyden
kokonaismuutoksiin (kuva 15). Näitä tarkastellessa voi huomata, että Yhteinen ympäristö –
kurssille osallistuneiden ympäristömyönteisyys kasvoi muutamaa kohtaa lukuun ottamatta
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kaikkien väittämien kohdalla. Kontrolliryhmässä ympäristömyönteisyys päinvastoin
väheni jopa puolessa väittämistä. Miksi tällaiset muutokset eivät kuitenkaan näkyneet
tutkimuksen tuloksissa, voi johtua ryhmän sisäisestä hajonnasta. Eli vaikka
kokonaismuutos oli selvästi ympäristömyönteisyyden kannalta positiivinen, vaihtelivat
oppilaiden keskinäiset asenteet niin paljon toisistaan, että se riitti kumoamaan positiivisen
kokonaismuutoksen vaikutuksen. Tässä tutkimuksessa yksilöiden välinen vaihtelu
osoittautui siis käsittelyä (Yhteinen ympäristö –kurssi) voimakkaammaksi tekijäksi.
Ympäristö- ja kulutusasenteilla todettiin olevan positiivinen korrelaatio, mikä tuki
johdannossa esitettyä hypoteesia. Asennetasolla muutokset olivat siis samansuuntaisia,
mutta tämän lisäksi haluttiin tarkastella asenteen ja käyttäytymisen välistä yhteyttä. Tätä
varten laskettiin, miten toisella kyselykerralla saadut vastaukset yksinkertaisimmasta
ympäristöasennetta mittaavasta väittämästä (B = Mielestäni ympäristöä on tärkeä suojella)
korreloi varsinaiseen käyttäytymiseen viittaavien väittämien (G = haluan vaalia kestävän
kehityksen mukaista elämäntapaa, I = olen valmis muuttamaan kulutustottumuksia, jos
siten voin suojella ympäristöä, O = olen valmis ostamaan käytettyjä vaatteita, P = pyrin
korjaamaan/korjauttamaan
rikki
menneet
vaatteet/kengät,
Q
=
pyrin
korjaamaan/korjauttamaan rikki menneet vaatteet/kengät, T = haluan puhua läheisilleni
ympäristön suojelun tärkeydestä) kanssa. Korrelaatiota oli vain B- ja I- väittämien välillä.
Sitä, miksi asenne ei useimmissa väittämäkohdissa korreloinut käyttäytymisen
kanssa, voidaan selittää teoriaosuudessa esiin nostetulla green gap –ilmiöllä, jossa nuorten
ympäristömyönteiset asenteet ja ympäristövastuullinen käyttäytyminen ovat ristiriidassa
(Järvinen 1995, Autio 2006). Tämä tutkimus tukee siis käsitystä siitä, että vaikka nuoret
periaatteessa kannattaisivat ympäristönsuojelua ja kestävän kehityksen mukaista
elämäntapaa, eivät he konkreettisesti ole erityisen valmiita muuttamaan omaa
käyttäytymistään ympäristöystävällisemmäksi. Vaikka siis Yhteinen ympäristö –kurssiin
osallistuneiden kiinnostus ympäristönsuojeluasioita kohtaan kasvoi (väittämä A), ei
kurssille osallistuneiden oppilaiden halu toimia kestävän kehityksen mukaisesti juurikaan
lisääntynyt (väittämät O, P, Q, T). Haastatteluissa nuoret muun muassa kertoivat, että
käytettyjen vaatteiden ja tavaroiden ostaminen on heidän mielestään hyvä asia, mutta silti
suurin osa osti harvoin mitään käytettynä.
7.4. Tutkimuksen luotettavuus, jatkokysymykset ja loppupäätelmät
Tämän tutkimuksen perusteella yläkoulussa tapahtuvan ympäristökasvatuksen
suurimmaksi haasteeksi osoittautui nuorten käyttäytymisen muuttaminen kestävän
elämäntavan mukaiseksi. Haaste on todellinen, kun arvioidaan 1.8.2016 alkavalla
lukukaudella ensimmäistä kertaa käyttöön otettavan peruskoulun opetussuunnitelman
perusteiden 2014 tavoitteiden saavuttamista. Opetuksen päättöarviointia, todistuksia ja
valinnaista opetusta koskevien määräysten osalta uusi suunnitelma otetaan kuitenkin
porrastetusti käyttöön niin, että luokat 1–6 siirtyvät uuden opetussuunnitelman perusteiden
käyttöön vuonna 2016, 7-luokat vuonna 2017, 8-luokat vuonna 2018 ja 9-luokat vuonna
2019 (Opetushallitus 2015).
Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa 2014 esitetty arvoperusta on jaoteltu 4
eri kokonaisuuteen, joita ovat oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen;
ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia; kulttuurinen moninaisuus rikkautena sekä
kestävän elämäntavan välttämättömyys (Opetushallitus 2015). Ympäristökasvatuksen
näkökulmasta katsottuna kaikki nämä arvot ovat tärkeitä, sillä ne yhdessä tukevat kestävän
kehityksen eri ulottuvuuksia, joita ovat siis ekologinen, yhteiskunnallinen ja kulttuurinen
kestävyys. Viimeisenä mainittu kestävän elämäntavan välttämättömyys nousee tämän
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tutkimuksen valossa erityisen tärkeäksi, sillä ympäristökasvatuksessa juuri kestävän
elämäntavan juurruttaminen oppilaisiin osoittautui haasteelliseksi.
Kestävän elämäntavan juurruttamiseksi voidaan entistä enemmän yrittää vedota
nuorten tunteisiin, sillä ympäristöasenteiden takana ovat sekä kognitiiviset (tieto,
uskomukset) että affektiiviset (tunteet) tekijät, joiden avulla ihminen luo käsityksensä
yksittäisistä ympäristöasioista (esim. O’Connor & Pooley 2000). Toisaalta
oppimispsykologisissa tutkimuksessa on osoitettu myös, että oppiminen on tehokkainta
silloin kun siihen liittyy aivojen tunnealueen aktivoituminen (Jeronen 2005). Opetuksessa
ja oppimisessa tulisi siis ottaa huomioon oppilaiden henkilökohtaiset intressit ja
mielenkiinnon kohteet, jotta oppimiseen liittyisi positiivista emootioita ja sitoutuneisuutta.
Tässä tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota tutkimuksen luotettavuuteen koko
tutkimusprosessin ajan sen suunnittelusta lähtien. Vaikka tutkija pyrkii objektiivisuuteen,
vaikuttaa hän muun muassa käsitteiden valintaan ja tulkintaan, aineiston keruuseen ja
analysointiin sekä raportointiin (Hirsjärvi & Hurme 2008). Tutkija on siis yksi
tutkimusväline, jonka subjektiiviset näkemykset vaikuttavat tutkimusprosessiin.
Mahdollisimman objektiivista on näin ollen tutkimus, jossa tutkija tunnistaa oman
subjektiivisuutensa, mutta pyrkii siitä huolimatta tutkimuksellaan heijastamaan tutkittavien
maailmaa (Eskola & Suoranta 1998, Hirsjärvi & Hurme 2008). Tutkimuksen kaikissa
vaiheissa tämä yritettiin pitää mahdollisimman kirkkaana mielessä, jotta esimerkiksi
haastatteluissa ei olisi johdateltu oppilaita vastaamaan tutkijan kannalta miellyttävällä
tavalla. Toisaalta myös haastattelujen analysoinnissa jätettiin joitakin oppilaiden vastauksia
analysoinnin ulkopuolelle, koska niissä tutkija oli selvästi johdatellut oppilasta vastauksen
muodostamisessa.
Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin menetelmätriangulaatiota yhdistämällä
kyselytutkimusta ja haastattelua sekä samalla kvantitatiivista ja kvalitatiivista menetelmää,
mikä voi parantaa tutkimuksen luotettavuutta ja parhaimmillaan tuottaa hyvin
mielenkiintoista aineistoa (Eskola & Suoranta 1998). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa
otoskoolla ei yleensä ole välitöntä vaikutusta tai merkitystä tutkimuksen onnistumisen
kanssa, sillä kysymyksessä on aina tapaustutkimus, jota ei voi määrällisesti yleistää koko
joukkoon. Tässä tutkimuksessa kvalitatiivisen menetelmän tehtävänä oli kuitenkin
pääasiassa tukea kvantitatiivisia menetelmiä, joihin tutkimuksen analysointi keskittyi.
Kvantitatiivisen tutkimuksen näkökulmasta otoskoko oli melko maltillinen (n = 38),
joten suuremmalla otoskoolla olisi luonnollisesti voinut saada entistä luotettavampia
tuloksia aineiston tilastollisissa analyyseissä. Lisäksi suuremmassa otoskoossa väärien
johtopäätösten vetämisen riski pienenee (Holopainen & Pulkkinen 2002). Analysoinnin
pohjana käytettiin pääosin kyselylomakkeiden väittämiä, joihin tutkittavat olivat
vastanneet valitsemalla mielipidettään parhaiten vastaavan vaihtoehdon Likert-asteikolta.
Likert-asteikkoa suunniteltaessa jätettiin pois sellaiset vaihtoehdot kuin ”en tiedä”, ”en
osaa sanoa” tai ”ei samaa eikä eri mieltä”, jotta oppilaat joutuisivat ottamaan reilusti kantaa
kaikkiin väittämiin. Silti oppilaat suosivat mielipiteiltään neutraaleja vaihtoehtoja, mikä
voi johtua siitä, että vastaajat ylipäätänsä välttelevät Likert-asteikon ääripäitä (Erätuuli ym.
1994). Tämä voi osaltaan vaikuttaa myös siihen, miksi tutkittavien asennemuutokset eivät
olleet kovin suuria.
Tämä tutkimus osoitti, että tieto vaikuttaa ainakin jonkin verran asenteisiin.
Jatkotutkimusten kannalta olisi mielenkiintoista selvittää, miten ympäristökasvatus
vaikuttaa oppilaiden tietoon ja pitävätkö oppilaat esimerkiksi ympäristön tilasta saamaansa
tietoa oikeana. Tieto on kulttuurisidonnaista, jonka yhteiskunta hyväksyy tai hylkää sen
perusteella, miten se sopii yhteiskunnan jäsenten uskomuksiin, elämäntapaan ja
maailmankuvan kokonaisuuteen (Pirttilä 1993). Näin ollen voisi ajatella, että
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konsumeristisessa hyvinvointiyhteiskunnassa eläneet nuoret eivät välttämättä edes halua
uskoa ympäristökasvatuksessa opetettavia asioita tosiksi, sillä ne voivat vaarantaa heidän
elämäntapansa tai ainakin ne asettavat oppilaiden konsumerismiin perustuvan elämäntavan
ristiriitaan ympäristökasvatuksessa opetettavan kestävän elämäntavan kanssa.
Jatkotutkimuksissa voisi yrittää myös selvittää, miten nuorten ympäristöystävälliset
asenteet saataisiin näkymään myös käyttäytymisessä. Aikaisemman tutkimuksen mukaan
ympäristömyönteistä kulutuskäyttäytymistä ovat lisänneet konkreettista, valintaa tai
toimintaa helpottavat tiedot (Heiskanen & Timonen 1996). Näin ollen herää kysymys,
muuttuisiko nuorten käyttäytyminen kestävän elämäntavan mukaiseksi, jos
ympäristökasvatuksessa korostettaisiin ”kädestä pitäen” –toimintaa, jossa oppilaita
esimerkiksi neuvottaisiin elintarvike- ja vaatekaupoissa kestävän elämäntavan mukaisten
tuotteiden etsimisessä.
Tämän tutkimuksen loppupäätelmänä voidaan sanoa, että yläkoulun biologiassa
järjestettävällä ympäristökasvatuksella oli lievä positiivinen vaikutus oppilaiden
ympäristöasenteisiin. Ympäristö- ja kulutusasenteilla oli myös positiivinen korrelaatio,
mikä ei kuitenkaan johtanut vastaavaan korrelaatioon ympäristöasenteen ja käyttäytymisen
välillä. Ympäristökasvatuksella ei siis ollut juurikaan vaikutusta oppilaiden aikomukseen
muuttaa kulutustottumuksiaan kestävän elämäntavan mukaiseksi. Tämän tutkimuksen
perusteella ympäristökasvatuksen suurimmaksi haasteeksi osoittautuikin sen tärkeimmän
pedagogisen tavoitteen saavuttaminen eli kasvatettavan käyttäytymisen muuttaminen.
Haasteiden edessä on kuitenkin muistettava Cantellin (2005) viesti siitä, että vaikka
nuorten ympäristömyönteinen kulutusasenne ei aina johdakaan ympäristömyönteiseen
käyttäytymiseen, tulee ympäristökasvatustyötä jatkaa sinnikkäästi, sillä aina pieni osa
synnyttää ympäristövastuullisuutta ja osallisuutta. Myös tässä tutkimuksessa tämä pieni osa
oli havaittavissa.
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LIITE 1
Nimi:______________________________ NRO X
___________________________________________________________________________________________________________

KYSELYLOMAKE 1

NRO X

1. Kuinka paljon keskimäärin käytät rahaa kuukaudessa? Rastita (x) vain yksi vaihtoehto.
0–50 €
50–100 €
100–150 €
150–200 €
yli 200 €
2. Mihin seuraavista rahaa kuluu eniten? Rastita (x) vain yksi vaihtoehto.
Vaatteisiin, kenkiin ja asusteisiin
Kosmetiikkaan
Harrastusvälineisiin
Makeisiin tai muihin nautintoaineisiin
Elektroniikkaan, peleihin, sovelluksiin
Elokuviin ja musiikkiin
Muuhun, mihin? ______________________________________________________________
Ketkä henkilöt vaikuttavat eniten siihen, mitä tuotteita sinulle ostetaan? Aseta 3 eniten
vaikuttavaa tärkeysjärjestykseen (1=vaikuttaa eniten, 2= vaikuttaa toiseksi eniten, 3=
vaikuttaa kolmanneksi eniten)

Huoltajani

Minä

Kaverini

Joku muu, kuka?__________________

Mitkä asiat vaikuttavat eniten ostopäätökseesi? Aseta 3 eniten vaikuttavinta tärkeysjärjestykseen
(1=vaikuttaa eniten, 2=vaikuttaa toiseksi eniten, 3=vaikuttaa kolmanneksi eniten)

Kotimaisuus

Mainonta

Muoti

Hinta

Laatu

Ympäristöystävällisyys
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LIITE 2
Vastaa jokaiseen kysymykseen rastittamalla (x) se vaihtoehto, joka parhaiten vastaa
mielipidettäsi.
Täysin
eri
mieltä
A. Minua kiinnostaa ympäristönsuojeluasiat
B. Mielestäni ympäristöä on tärkeä suojella
C. Mielestäni olen liian nuori miettimään
ympäristöasioita
D. Ympäristöasioista huolehtiminen kuuluu
viranomaisille
E. Ympäristöongelmista ei kannata huolehtia
ennakolta, koska ihminen kykenee ratkaisemaan
syntyneet ongelmat tekniikan ja tieteen avulla
F. Voin omalla käyttäytymiselläni vaikuttaa
ympäristöasioihin
G. Haluan vaalia kestävän kehityksen mukaista
elämäntapaa
H. Minun ei kannata toimia ympäristöystävällisesti,
jos muutkaan eivät tee niin
I. Olen valmis muuttamaan kulutustottumuksia, jos
siten voin suojella ympä ristö ä
J. Huoltajillani on vastuu siitä, ovatko minulle ostetut
tuotteet kestävän elämäntavan mukaisia
K. Tuotteiden ulkonäkö on laatua tärkeämpi asia
L. Tuotteiden halpa hinta on laatua tärkeämpi asia
M. Olen valmis maksamaan ympä ristö ystä vä llisistä
tuotteista enemmä n kuin tavallisista
N. Toivon, että yritykset ja kaupat ohjaisivat minua
tekemään kestävämpiä valintoja
O. Olen valmis ostamaan käytettyjä vaatteita ym.
pukeutumiseen liittyviä tuotteita
P. Pyrin korjaamaan/korjauttamaan rikki menneet
tavarat/laitteet
Q. Pyrin korjaamaan/korjauttamaan rikki menneet
vaatteet/ kengät
R. Toivoisin maailman muuttuvan vähemmän
materiakeskeiseksi
S. Mielestäni on tärkeää puhua ympäristöasioista
kotona /kavereiden kanssa
T. Haluan puhua läheisilleni ympäristön suojelun
tärkeydestä

Melko
eri mieltä

Hieman
eri mieltä

Hieman
samaa
mieltä

Melko
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä
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LIITE 3
TEEMAHAASTATTELU
Tämän haastattelun tarkoituksena on keskustella kuluttamisesta sekä kuluttamiseen ja ympäristöön liittyvistä
asenteista. Haastattelussa on tarkoitus käydä läpi omaan kuluttamiseen vaikuttavia tekijöitä sekä miettiä
kuluttamisen ja ympäristöasioiden välistä yhteyttä.
1.

2.

3.
4.

5.

Kuvittele, että olet ostamassa itsellesi uutta puseroa. Kerro nyt omin sanoin, miten valintaprosessi
etenee ja mitkä asiat vaikuttavat lopulta ostopäätöksen syntymiseen?
● Vinkit: ulkonäkö, muodinmukaisuus, hinta, laatu, erikoisuus, ympäristöystävällisyys,
istuvuus, kotimaisuus…
Tapahtuuko valintaprosessi samalla tavalla kun olet
kaupassa yksin tai kun olet
kavereiden/sisarusten/huoltajien kanssa? Kerro siitä.
● Tiedostatko muiden ihmisten läsnäolon ohjaavan jollakin tavalla omia valintojasi?
● Ohjaavatko kavereiden mielipiteet sinun oman mielipiteesi muodostumista?
● Vietättekö yhdessä aikaa shoppailemalla?
● Tyyli, vaatemerkit, ostopaikka, käytettävän rahan määrä…
Koetko, että sinut hyväksytään paremmin porukkaan / olet suositumpi jos pukeudut tietyllä tavalla
tai sinulla on tietynlaisia tuotteita/tavaroita (esim. trendipuhelin) ?
● Oletko huomannut tällaista ilmiötä muiden nuorten keskuudessa?
Koetko sinä, että nopeasti muuttuva muoti luo paineita olla tietynlainen tai näyttää tietynlaiselta?
● Onko sinulla paineita ostaa muodinmukaisia vaatteita/asusteita/tavaroita? Ylipäätänsä
kuluttaa enemmän?
● Toivoisitko muodin muuttuvan hitaammin?
● Onko sinun mielestäsi nopeassa muodin muuttumisessa
joitakin ongelmia?
(kertakäyttökulttuurin ruokkiminen, kestämättömien tuotteiden valmistus…)
Millainen suhtautuminen sinulla on käytettyjen tavaroiden ja vaatteiden ostamiseen (esim.
kirppareilta tai netistä?)
● Onko jotain tiettyjä tuotteita, joita hankit käytettynä?
● Onko jotain tuotteita, jotka on ”pakko” hankkia uutena?
● Millainen mielikuva sinulla on kirpputoreista ja niissä asioivista ihmisistä?
● Kierrätättekö kaveripiirin sisällä vaatteita/tavaroita tai tuunaatteko vanhoja?

Kartoitin oppilaiden ympäristö- ja kulutusasenteita kahdella eri kyselykerralla. Molemmilla
kyselykerroilla kyselylomakkeiden väittämät olivat tismalleen samat
6.

Tuntuuko sinusta, että sinun ympäristöön liittyvät asenteet muuttuivat kyselyjen välillä? (perustelut)
● Tuntuuko, että vastasit molempiin kyselylomakkeisiin samalla tavalla?
● (Jos Yhteinen ympäristö -kurssi tulee ilmi, kysele tarkemmin miten se vaikutti asenteisiin.)
7. Aiotko sinä jatkossa muuttaa sinun kulutustottumuksiasi? (perustelut)
● Esim.
miettiä
tarkemmin,
millaisia
tuotteita
ostat?
(kestävyys,
laatu,
ympäristöystävällisyys?)
8. Voitko sinä vaikuttaa ympäristöasioihin?
● Millaisilla valinnoilla?
● Kiinnostaako sinua ympäristöasioihin vaikuttaminen?
● Tunnistatko itsessäsi sellaisen asenteen, että jos muutkaan eivät toimi kestävän
elämäntavan mukaisesti, niin ei minunkaan tarvitse/ kannata?
▪ Jos kestävästä elämäntavasta tulisi ihmisten keskuudessa trendikästä, luuletko että
sillä olisi vaikutusta sinun kuluttamiseen ja muuhun käyttäytymiseen?
9. Kenellä sinun mielestäsi on suurin vastuu ympäristöasioissa?
10. Onko teidän koulussanne puhuttu ympäristöongelmista ja valmennettu nuoria kestävään
elämäntapaan? Entä kotona? (perustelut)
● Toivoisitko, että ympäristöasioista puhuttaisiin enemmän koulussa ja/tai kotona
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LIITE 4
Keskeisimmät Yhteinen ympäristö –kurssilla käsitellyt aihesisällöt:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erilaiset luonnonvarat
Ekologinen jalanjälki
Kestävä kehitys
Ruoan elinkaari, ruokatuotannon ympäristövaikutukset
Energian tuotanto ja kulutus, eri energialähteiden vertailu
Tuotteiden elinkaari ja ympäristövaikutukset
Ympäristöystävällinen kuluttaminen
Kierrätys, jätteiden käsittely
Luonnon monimuotoisuus
Ilmastonmuutos
Otsonin merkitys elämälle
Happamoituminen: syyt ja seuraukset
Rehevöityminen: syyt ja seuraukset
Vaaralliset aineet ja säteily
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LIITE 5
YMPÄRISTÖASENTEET

Kuva 7. Koeryhmässä tapahtuneet ympäristöasenteiden muutokset eri väittämien kohdilla. (1 =
Täysin eri mieltä, 6 = Täysin samaa mieltä).

Kuva 8. Kontrolliryhmässä tapahtuneet ympäristöasenteiden muutokset eri väittämien kohdalla.
(1 = Täysin eri mieltä, 6 = Täysin samaa mieltä).
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LIITE 6
VASTUU YMPÄRISTÖASIOISTA

Kuva 9. Koeryhmässä tapahtuneet muutokset vastuu ympäristöasioista -kokonaisuutta koskevien
väittämien kohdalla. (1 = Täysin eri mieltä, 6 = Täysin samaa mieltä).

Kuva 10. Kontrolliryhmässä tapahtuneet muutokset vastuu ympäristöasioissa -kokonaisuutta
koskevien väittämien kohdalla. (1 = Täysin eri mieltä, 6 = Täysin samaa mieltä).
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LIITE 7
KULUTUSASENTEET

Kuva 11. Koeryhmässä tapahtuneet muutokset kulutusasenteita koskevien väittämien kohdalla. (1 =
Täysin eri mieltä, 6 = Täysin samaa mieltä).

Kuva 12. Kontrolliryhmässä tapahtuneet muutokset kulutusasenteita koskevien väittämien
kohdalla. (1 = Täysin eri mieltä, 6 = Täysin samaa mieltä).
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LIITE 8
KULUTUSTUOTTEITA KOSKEVAT MIELIPITEET

Kuva 13. Koeryhmässä tapahtuneet muutokset kulutustuotteita koskevien mielipideväittämien
kohdalla. (1 = Täysin eri mieltä, 6 = Täysin samaa mieltä).

Kuva 14. Kontrolliryhmässä tapahtuneet muutokset kulutustuotteita koskevien mielipideväittämien
kohdalla. (1 = Täysin eri mieltä, 6 = Täysin samaa mieltä).
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LIITE 9

-15

A
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T

+

Ympäristömyönteisyys
-10

-5

0

5

10

15

KOE
KONTROLLI

Kuva 15. Ympäristömyönteisyyden kokonaismuutokset koe- ja kontrolliryhmissä kunkin mielipideväittämän
kohdalla. Muutoksen asteikkona on Likert-asteikon väittämäväli, eli summamuuttujan arvo kertoo, kuinka
monta väittämäväliä ympäristömyönteisyys on laskenut tai kasvanut kun ryhmään kuuluvien oppilaiden
muutokset on laskettu yhteen.

