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VISIO 2025 Ilmastovastuu on oppimisen yhteisöjen toimintatapa ja kansalaistaito.  

Ilmastovastuu toteutuu aktiivisena toimijuutena, arjen tekoina ja asenteena koulutuksessa ja jatkuvassa oppimisessa. 
Toimintaa ohjaavat ymmärrys planetaarisista rajoista ja ekososiaalisen sivistyksen arvot. Oppimisen yhteisöt toimivat 

yhteiskunnallisina uudistajina ja vaikuttajina. Suomi on tunnettu ilmastovastuun oppimisen ja osaamisen kehittämisestä.

ILMASTOVASTUUN OPPIMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 1.0
MEIDÄN PLANEETTA, MEIDÄN VASTUU

•Johtaminen

•Toimintatavat

•Oppimisympäristöt

•Hyvät käytännöt 
jakoon

•Yhteiskehittäminen

•Tietoperustainen 

•Osallistava

•Voimaannuttava  

•Opettajat, ohjaajat & 
rehtorit

•Täydennyskoulutus, 
opettajankoulutus

OSAAMINEN
PEDAGOGIIKKA 

& SISÄLLÖT

TOIMINTA-
KULTTUURI

KEHITTÄMINEN 
& VIESTINTÄ

TAVOITTEET



1.1

• Osallistetaan rehtorit ja johto 
ilmastojohtajuuteen varhaiskasvatuksesta 
aikuiskoulutukseen.

1.2

• Sisällytetään ilmastovastuu 
opettajankoulutukseen.

1.3

• Järjestetään opettajille ja ohjaajille 
mahdollisuuksia kehittää osaamistaan 
ilmastovastuun oppimisesta ja 
opettamisesta esim. täydennyskoulutusten 
ja keskustelutilaisuuksien kautta.

1.4 

•Varmistetaan, että työpaikkaohjaajilla ja 
muilla sidosryhmillä on tarvittava tieto 
opiskelijoiden ilmastovastuun oppimisen 
tavoitteista.

1.5 

•Vahvistetaan ymmärrystä ilmastovastuusta 
osana kestävän kehityksen kokonaisuutta. 
Ymmärretään sen kytkeytyminen 
sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, 
kiertotalouteen ja luonnon 
monimuotoisuuteen.

TAVOITE 1: ILMASTOVASTUUN OSAAMINEN ON RIITTÄVÄÄ JA KATTAVAA 

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:



2.1

• Varmistetaan 
ilmastovastuun 
oppimisen kansalliset 
tavoitteet 
varhaiskasvatus-
suunnitelman, 
perusopetuksen, 
lukiokoulutuksen ja 
ammatillisten tutkintojen 
perusteissa ja tuetaan 
näiden toimeenpanoa.

2.2

• Varmistetaan jatkuvan 
oppimisen 
mahdollisuudet ja 
ilmastokasvatuksen 
oppimispolku 
varhaiskasvatuksesta 
toiselle asteelle ja 
edelleen 
korkeakoulutukseen ja 
vapaaseen 
sivistystyöhön.

2.3

• Muokataan joustavasti 
oppimisen sisältöjä ja 
tarpeita sen mukaan, kun 
ilmastonmuutoksesta ja 
sen vaikutuksista sekä 
hillinnästä ja 
sopeutumisesta saadaan 
uutta tietoa. 
Varmistetaan, että 
saatavilla on selkeää, 
ajantasaista ja 
tietoperustaista oppi- ja 
opetusmateriaalia.

2.4 

• Toteutetaan 
kokonaisvaltaista 
ilmastokasvatusta 
polkupyörämallin 
mukaisesti.

2.5 

• Vahvistetaan ymmärrystä 
ilmiöiden 
systeemisyydestä ja 
kompleksisuudesta, 
maapallosysteemin 
toiminnasta ja 
ekologisista 
reunaehdoista.

2.6

• Tuetaan yhteistyö- ja 
ongelmanratkaisu-
taitojen, luovuuden ja 
tutkivan oppijuuden, 
voimaantumisen, 
argumentointi- ja 
vaikuttamistaitojen sekä 
aktiivisen kansalaisuuden 
kehittymistä.

2.7

• Huomioidaan eettisyys, 
erilaiset arvolähtökohdat 
ja tunteiden käsittely 
osana oppimista.

2.8

• Toimitaan 
oppijalähtöisesti ja 
osallistaen. Nähdään 
oppimistilanteet 
dialogisina kehittymisen 
paikkoina.

2.9

• Kehitetään, pilotoidaan 
ja vakiinnutetaan 
osallistumismalleja, joilla 
eri ikäiset oppijat voivat 
osallistua 
ilmastopäätöksentekoon 
osana oppimistaan.

2.10

• Vahvistetaan ymmärrystä 
yksilöllisen, yhteisöllisen 
ja yhteiskunnallisen 
ilmastotoiminnan 
merkityksestä.

2.11

• Varmistetaan, että 
ilmastovastuuta 
lähestytään 
ihmisoikeuksia 
kunnioittaen sekä 
globaalit vaikutukset ja 
vastuu tiedostaen.

TAVOITE 2: ILMASTOKASVATUS JA -KOULUTUS TOTEUTUVAT 
TIETOPERUSTAISESTI, OSALLISTAVASTI JA VOIMAANNUTTAVASTI

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:



TAVOITE 3: OPPIMISEN YHTEISÖJEN TOIMINTAKULTTUURIT 
TUKEVAT ILMASTOVASTUUTA

3.1

• Ilmastovastuu nähdään osaksi 
päiväkotien, koulujen ja 
oppilaitosten perustehtäviä.

3.2

•Toimintaa ohjaavina arvoina 
ovat mm. kohtuullisuus, 
ihmistenvälisyys ja ekologisuus.

3.3

• Laaditaan erillinen ilmasto-
ohjelma tai sisällytetään 
ilmastotavoitteet osaksi 
päiväkodin, koulun tai 
oppilaitoksen strategiaa ja 
vuosittaista 
toimintasuunnitelmaa. 
Seurataan tavoitteiden 
toteutumista.

3.4 

•Osallistetaan eri toimijat, myös 
oppijat, valmistelemaan 
päiväkotien, koulujen ja 
oppilaitosten ilmastotavoitteita 
ja -toimia. Otetaan käyttöön 
välineitä ilmastoaloitteiden 
tekoon ja käytäntöön 
viemiseen.

3.5 

•Vahvistetaan vastuullisuuden 
kulttuuria yhteistyössä 
työelämän ja muiden 
sidosryhmien kanssa. Tehdään 
vertaisoppimista ja toimitaan 
esimerkkeinä toisille.

3.6

• Sisäistetään ilmastovastuu 
osaksi koulujen ja oppilaitosten 
ruokakulttuuria.

3.7

• Vahvistetaan päiväkotien, 
koulujen ja oppilaitosten 
resurssitehokkuutta. 
Huomioidaan mm. 
energiansäästö ja uusiutuvat 
energiaratkaisut, kestävät 
hankinnat sekä jakamis- ja 
kiertotalouden tukeminen.

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:



4.1

• Tehdään yhteistyötä ja luodaan verkostoja, 
joiden kautta vaikutetaan ilmastovastuun 
edistymiseksi laajemmin yhteiskunnassa ja 
päätöksenteossa.

4.2

•Nähdään päiväkodit, koulut ja oppilaitokset 
sekä työelämä ja kunnat yhteisönä, joka voi 
eri tavoin yhteiskehittää ja kokeilla 
uudenlaisia toimintamalleja ja käytäntöjä.

4.3

•Tuetaan koulujen ja oppilaitosten 
mahdollisuuksia toimia yhteiskuntaa 
uudistavina. Vahvistetaan näiden roolia 
kriittisen ajattelun ja vaihtoehtoisten 
ratkaisumallien kehittäjinä.

4.4 

• Sisällytetään ilmastovastuu osaksi pysyviä 
käytänteitä kehittämistoiminnasta ja -
hankkeista saadun osaamisen, 
toimintamallien ja muiden ratkaisujen 
avulla.

4.5 

•Kootaan hyviä malleja ja ratkaisuja 
yhteiseen käyttöön verkkopalveluihin.

4.6

• Viestitään ja levitetään aktiivisesti ilmasto-
oppimisen ja -opetuksen ratkaisuista 
paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

TAVOITE 4: ILMASTOVASTUUN HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ JA TOIMINTAMALLEJA 
KEHITETÄÄN, JAETAAN JA LEVITETÄÄN AKTIIVISESTI

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET:


