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ILMASTO-OSAAMISEN KARTTA: 

Kasvatus ja koulutus 
 

Taloudelliset muutokset 

Yhteiskunnalliset, poliittiset ja 

hallinnolliset muutokset 

 Sosiaaliset, kulttuuriset ja 

yksilökohtaiset muutokset 

(sisältäen toimintatavat, 

mallit jne.) 

Osaamiseen ja koulutukseen liittyvät 

muutokset  

Kasvatus ja opetus 

(opettaminen) 

Ilmastonmuutokseen ja sen 

kokonaisvaltaiseen 

ymmärrykseen liittyvät 

muutokset 

Ekologiset muutokset (sisältäen 

erityisesti ympäristö, ruoka, 

elintarviketuotanto) 

Taloudellisen ulottuvuuden 

ymmärrys 

Yhteisöjen toiminnan 

merkitys (uudenlaiset 

jakamistaloudet ja 

yhteisöt) 

Osaaminen ja ymmärrys 

inhimillisestä hyvinvoinnista 

 

Jatkuvan oppimisen sekä kriittisen 

tiedonhaun ja -tuottamisen 

osaaminen 

Poliittisen ulottuvuuden välttämättömyys ja päätösten 

vaikutusten ja kohdistumisen ymmärtäminen 

Käytännön taidot 

vähäpäästöisessä 

elämäntavassa 

Demograafinen 

muutos 

Yleinen ja oikea tieto ilmastoasioista (tietoa 

ilmastonmuutoksesta ilmiönä ja sopeutumiseen 

ja hillitsemiseen, kyky arkipäiväistää ilmiötä ja 

sen vaikutuksia) 

Yhteisöjen toiminnan merkitys 

(uudenlaiset jakamistaloudet ja 

yhteisöt) 

Mediakasvatus, 

valeuutisten 

tunnistaminen jne. 

Eettinen ja eettisen kasvatuksen osaaminen: 

arvo-osaamiseen ja arvorationaalisuuteen, 

vastuuntuntoisuuden herättämiseen ja 

asennekasvatukseen sekä eettiseen arviointiin 

liittyvä osaaminen 

Pedagoginen 

osaaminen 

Eettiset kysymykset, vähempään tyytyminen, 

onnellisuuden löytäminen muusta kuin kuluttamisesta 
Yhteisöllisyyden 

rakentamista ja osallisuutta 

koskeva osaaminen sekä 

vaikuttamistoiminnan 

osaaminen 

Ilmastonmuutosta ja sen sosiaalisia 

ja kulttuurisia vaikutuksia koskevan 

tiedollinen osaaminen (edellyttää 

jatkuvaa oppimista) 

LUMA ja LUMO-

osaaminen  

 

Kierrätys 

Kiertotalous, biotalous 

osaaminen ja ymmärrys 

Globaalin ja lokaalin 

ymmärrys, yhteyksien, 

kokonaisuuden ja 

kompleksisuuden taju 

Lähiruoka (viljelypalstat), 

satokausikalenteri 

Kyky arvioida omaa 

suhdetta 

ilmastonmuutokseen ja 

omia ilmastotunteita 

Ilmastomuutosvaikutusten 

arviointi (monialainen 

tarkastelu, 

kokonaisvaikutukset, 

systeemiajattelu, 

yhteistyötaidot) 

Kotimaisuus ja omavaraisuus 

arvona 

Vuorovaikutustaitojen ja tunnetaitojen 

osaaminen (ahtaat tulevaisuuden 

näkymät, mielenterveysongelmat) 

Ymmärrys mittakaavasta 

eri päästölähteissä 

Ilmastokasvatus 

kaikilla aloilla 

Globaaliajattelu 

Soveltamisosaaminen (osaksi kaikkea oppimista) 

Tietoisuustaidot, 

tunnetaidot 

(ilmastotunnetaidot) 

kriittinen ajattelu 

Kestävä kotimainen 

ruokatuotanto ja maatalous Uusiin teknologioihin liittyvä tieto 

Tulevaisuuslukutaito, uudistava oppiminen, monialainen 

kokonaisvaltainen systeeminen ajattelu, ekososiaalinen sivistys 

Huoltovarmuusosaaminen 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, kyky saada 

ihmiset mukaan muutokseen 

Hiilijalanjäljen ja energiamerkintöjen 

tulkinnan osaaminen ja suhde 

ilmastonmuutokseen. 

Materiaaliosaaminen 

ja materiaaliymmärrys 

Katsomuksien ja kulttuurien lukutaito 

Ilmastovastuu 

Yksilön suhde 

ruokaan 

(tunnesuhde, 

kulttuuri, 

identiteetti) 

Oppimistaidot 

Jatkuva oppiminen 

 

Metsien ja maaperän 

merkityksen ymmärrys 

hiilivarastona 

Tuotantotehokkuus 

Oman kestävä ja eettinen 

kulutuskäyttäytymisen 

vaikutuksen ymmärrys 

Taloudellinen 

kulutusketjun ymmärrys 

Asennekasvatus 

Tulevaisuusajattelu 

Kriittinen ajattelu 

Luovuus ja innovaatio-

osaaminen, esim. 

ilmastoaiheista 

 

järkevästä ja ekologisesti 

kestävästä materiaalisuhteesta 

ja materiaalin käytöstä sekä 

työstämisestä tullee olemaan 

entistä tärkeämpää 

(kouluopetuksessa myös esim. 

käsityö, taidekasvatus.) 

& materiaaliymmärrys). 

Resilienssi 

Yhteisöjen toiminnan merkityksen 

ymmärtäminen (uudenlaiset 

jakamistaloudet ja yhteisöt) 

Innovaatioiden kehittäminen 

(monitieteellinen ja -alainen 

yhteistyö) 

Itsereflektion taitojen ja 

kriittisen ajattelun taitojen 

vahvistamiseen koskeva 

osaaminen 

Myötätunto / 

itsemyötätunto 

Säästäminen 

Medialukutaito 

ja -kriittisyys 

Oman toiminnan vaikutuskeinot ja 

pystyvyysuskon lisääminen Henkilökohtaiset toimet ja ymmärrys oman 

toiminnan vaikutuksista torjua 

ilmastonmuutosta  

Monipistetyöskentely ja sen 

osaaminen 

Yhteiskunnallisen vakauden ja 

turvallisuuden mekanismien 

ymmärtäminen ja niiden käyttämisen 

osaaminen 

Hiilen sidonta (esim. maan käyttö) 

Kyky kasvaa ja kasvattaa 

toteuttamaan poliittista toimijuutta 

lapsille ja nuorille 

Ilmastopolitiikka 

Ilmastolainsäädäntö 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset 

muuttoliikkeeseen ja pakolaisuuteen 

Materiaaliosaaminen ja materiaaliymmärrys 

 

Digiosaaminen (esim. 

paikkatietosaaminen: luonnonvarojen 

tarkastelu paikkatietosovelluksissa 

Alakohtainen tietous ilmastoasioista (myös 

seuraukset ja vaikutukset) oman alan 

näkökulmasta 

Verkosto-osaaminen 

Palvelumuotoiluosaaminen 

Projektiosaaminen 

Teknologiaosaaminen 

Ilmastonmuutos-

resilienssiosaaminen 

Oikea tieto, oman toiminnan 

ilmastovaikutusten arviointi, 

muutosjohtaminen 

Geofysikaalisen kokonaisymmärryksen 

lisääminen (miten maapallon vesi- ja 

ilmakehä toimivat). 

 

Toivon vahvistaminen, 

tulevaisuususkon lisääminen, 

yhteisöosaaminen 

Sopeutumista muuttuviin olosuhteisiin 

opetuksen keskiöön. Koulutuksen kyky 

nykyinen elintapamme elää ”velaksi” niin 

luonnon kuin talousjärjestelmän osalta. 

Kestävyyden rajat 

Luovuus 

Sopeutuminen 

Ongelmanratkaisu-

taidot 

Ilmastokasvatus 

Epäonnistumisten sieto ja epäonnistumisista 

puhumisen taito,                                                    

epävarmuuden kanssa selviämisen taito 

Yleissivistys 

ilmastojärjestelmän 

toiminnasta: 

ilmastotekojen ja niihin 

liittyvien investointien ja 

kustannusten ymmärrys 

Yhteiskunnallisten prosessien 

ymmärrys ja yhteiskunnallisten 

muutosten historian tuntemus 


