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1 JOHDANTO  

 

Ympäristöasioista on tullut viime aikoina yhä tärkeämpi seikka sekä kansallisesti että 

maailmanlaajuisesti tarkasteltuna. Viime aikojen nopeat sääilmiöiden muutokset ja 

erilaiset luonnonkatastrofit saavat miettimään, mitä voitaisiin tehdä luonnon puolesta 

nykyistä enemmän. Kysymyksiä herättää myös se, miten kauan maapallo kestää ihmi-

sen ahneuden aiheuttamat ympäristötuhot. Näitä ovat mm. öljyntuotannon ja kaivos-

toiminnan vaikutukset eri puolilla maapalloa. 

 

Mitä siis voimme tehdä, jotta pahimmat uhkakuvat maapallon tuhosta eivät toteutuisi? 

Yksi tapa vastata tähän haasteeseen on ympäristökasvatus ja sen toteuttaminen kou-

luissa. Päämääränä voisi olla nykyistä ympäristötietoisempien kansalaisien ja tulevien 

päättäjien kasvattaminen. Sellaisten, jotka löytävät ohjenuorakseen arvoja myös jatku-

van talouskasvun tuolta puolen.  

 

Vihreä Lippu -ohjelma on yksi tapa tukea koulujen ympäristökasvatustyötä. Tavoitteet 

asetetaan yleensä yhden lukuvuoden mittaisiksi. Onko yksi kouluvuosi riittävän pitkä 

ajanjakso saamaan aikaan muutoksia nuorten ympäristöasenteissa? Millaisia muutok-

sia syntyy ja löytyykö eroja eri sukupuolten välillä? Näihin kysymyksiin pyrin saa-

maan vastauksia, kun tutkin Lappeenrannan Steinerkoulussa lukukautena 2010 – 2011 

opiskelleiden oppilaiden asenteita ja suhtautumista ympäristöasioihin. Tutkimus toteu-

tettiin samaan aikaan koulun ensimmäisen Vihreä Lippu -projektin aikana. Minun 

roolini projektin toteuttamisessa oli vastata sen toteutumisesta suunnitelman mukai-

sesti. Kokosin yhteen eri työryhmät ja suunnittelin projektin aikataulun sekä vastasin 

alku- ja loppukartoituksen tekemisestä sekä lopullisesta raportoinnista. Ensimmäisen 

Vihreä Lippu -projektin tavoitteena oli bio- ja kuivajätteen vähentäminen puoleen 

entisestään. Tässä tavoitteessa onnistuimme hyvin.  

 

Raportin teoriaosuudessa käsittelen arvojen ja asenteiden kehittymiseen vaikuttavia 

tekijöitä ja niiden tutkimisessa käytettäviä menetelmiä. Edellisten lisäksi selvitän 

asenteiden ja ympäristötietoisuuden yhteyttä toisiinsa. Tutkimukseni nojaa nuorten 

ympäristöasenteista ja niiden muutoksista tehtyihin suomalaisiin tutkimuksiin viime 

vuosilta. Kuvaan myös ympäristökasvatukseen liittyviä muutamia keskeisiä malleja ja 
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sitä miten ympäristökasvatusta käsitellään koulujen opetussuunnitelmissa. Teo-

riaosuuden päätteenä on kuvaus Lappeenrannan Steinerkoulun Vihreä Lippu -

projektista ja Portaat luomuun ammattikeittiö -ohjelman toteutuksesta koulun arjessa. 

 

Olen käyttänyt tutkimusmenetelmänä kvantitatiivista kyselytutkimusta, jossa kohde-

ryhmänä olivat Lappeenrannan Steinerkoulun 6. -9. luokkien oppilaat sekä lukioluok-

kien oppilaat. Tutkimus on luonteeltaan tapaustutkimus ja sen tuloksia ei voida yleis-

tää koskemaan suurempia joukkoja otoksen pienuuden takia.  Tutkimuksen tulokset 

ovat kuitenkin tärkeitä ympäristökasvatusmenetelmien kehittämiselle kohdeorganisaa-

tiossa. 

 

 

2  ASENTEET JA ARVOT 

 

Arvojen ja asenteiden erottaminen toisistaan ei ole helppoa. Oleellisin ero näiden vä-

lillä onkin se, että arvot ovat luonteeltaan asenteita pysyvämpiä ja ne muodostuvat 

pidemmän ajan kuluessa. Asenteiden kehittyminen ja muuttuminen tapahtuu nope-

ammin. Asenteita muodostuu kohdattaessa uusia asioita. Asenteet toimivat eräänlaisi-

na liikennevaloina. Kun ihminen kohtaa asioita uudelleen, hän näkee ne joko hyväk-

syttävinä tai vältettävinä riippuen omaksumistaan asenteista. Asenteilla on hyvin lä-

heinen yhteys ilmiöiden esiintymiseen ja muuttumiseen tässä ajassa. Aina, kun uusia 

asioita ilmenee, joutuu niitä kohtaava ihminen muodostamaan asenteen näitä kohtaan. 

(Puohiniemi 2002, 5.)  

 

Arvot ovat ne tekijät, jotka vaikuttavat asenteiden taustalla. Ne ovat sitä syvää pohja-

virtaa, josta ihmisten näkyvä asennoituminen erilaisiin asioihin kumpuaa. Arvoja voi-

daan pitää ihmisen toimintaa ohjaavina motiiveina. Niiden juuret ovat syvällä siinä 

kulttuurissa, jossa ihminen elää. Arvot eivät kehity hetkessä vaan ne opitaan elämän 

kuluessa. Asenteisiin verrattuna ihmisen on helppo nimetä ne arvot, jotka ohjaavat 

hänen toimintaansa sekä ne arvot, joiden mukaan hän ei halua toimia. Asenteiden ni-

meäminen on huomattavasti vaikeampaa niiden häilyvämmän luonteen sekä loputto-

man määrän takia. (Puohiniemi 2002. 6.) 
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Omaan tutkimukseeni valitsin näkökulmaksi asennetutkimuksen, jossa tutkin muutok-

sia nuorten ympäristöasenteissa ja -tietoisuudessa. Tähän päädyin siksi, että asentei-

siin on mahdollista vaikuttaa lyhyessä ajassa ja myös mahdolliset muutokset voidaan 

havaita nopeammin. Arvoissa tapahtuneiden muutosten tutkiminen olisi vaatinut 

huomattavasti pidemmän ajan ja myös laajemman tutkimuksen, jossa olisi selvitetty 

tarkemmin vastaajien taustatekijöitä, kuten asumismuotoa tai vanhempien koulutusta-

soa ja tuloja. Päädyin jättämään arvojen tutkimisen myös siksi, että käyttämissäni ver-

tailututkimuksissa vain yhdessä tutkittiin syvällisemmin asenteiden pohjalla vaikutta-

via arvoja. Tämä oli Helena Helven (2002) pitkittäistutkimus nuorten arvoissa ja maa-

ilmankuvissa tapahtuneista muutoksista 20 vuoden ajalta.  

 

2.1 Määritelmiä käsitteelle asenteet 

 

Asenne on yksi keskeisin käsite sosiaalipsykologiassa arvojen ohella. Perinteisesti 

tarkasteltuna asenteet ovat yksilön suhteellisen yhdenmukainen näkemys toimia, aja-

tella ja suhtautua tiettyyn kohteeseen. Nykynäkemyksen mukaan asenteet nähdään 

useimmiten yksilön tapana arvioida jotain käsitettä tai kohdetta, josta hänellä ei ole 

välttämättä kovin tarkkaa tietoa. Joka tapauksessa asenne kohdistuu aina johonkin 

tiettyyn kohteeseen. Asenteet voivat olla luonteeltaan konkreettisia, jolloin kohteena 

voi olla mm. kouluruoka tai turkistarhaus. Ne voivat olla myös abstrakteja suhtautu-

mistapoja kuten mielikuvat käsitteistä sosialismi tai kärsimys. Asenteet ovat luonteel-

taan muuttuvia. Ne voivat muuttua voimakkuudeltaan tai suunnaltaan tilanteiden mu-

kaan suhteellisen lyhyessäkin ajassa. (Lahikainen & Pirttilä-Backman 2007, 90.)  

 

Asenne voidaan määritellä myös siten, että se pitää sisällään tunteen, ajatuksen ja toi-

minnan. Asenne on taipumus arvioida jotain kohdetta suopeasti tai epäsuopeasti, voi-

makkuudeltaan vaihdellen. Asenteet ovat opittuja käyttäytymismalleja. Se miten tutul-

ta kohde tuntuu, vaikuttaa kohteeseen asennoitumiseen. Tuttuus saa ihmiset pitämään 

kohteesta. (Helkama ym. 2010, 188 -189.) 

 

2.2 Määritelmiä käsitteelle arvot 
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”Arvoiksi kutsutaan niitä yleisiä päämääriä, joita ihmiset asettavat toiminnalleen ja 

joiden perusteella he arvioivat toimintaansa ja yhteiskuntaansa”. Arvot kertovat mikä 

on hyvää ja tavoiteltavaa (Pirttilä-Backman ym. 2005, 7.) 

 

Jokaisen ihmisen taustalla vaikuttavat hänen omaksumansa arvot. Arvot kehittyvät 

pitkän ajanjakson aikana ja niitä muokkaavat mm. vallitsevan kulttuurin arvomaailma, 

kasvatus, yhteisö ja koulutus. Arvot ovat osa ihmisen persoonallisuutta ja jokainen 

muodostaa edellisten vaikutuksesta oman sisäisen arvomaailmansa, jonka mukaan 

pyrkii toimimaan ja tekemään valintoja elämässään Arvot kuvastavat niitä asioita, 

jotka ovat tärkeitä ihmiselle.  Arvomaailmamme näkyy siinä miten puhumme, toi-

mimme tai käyttäydymme erilaisissa tilanteissa. Arvot määrittävät sitä, mitä pidämme 

tärkeänä elämässä: onko tärkeää työ vai aika perheelle, mihin käytämme varojamme, 

haluammeko sitoa itsemme omistamiseen vai valitsemmeko tilalle jotain muuta. Arvot 

ovat kaiken tekemisemme taustalla, halusimme sitä tai emme. (Salmimies 2008, 46- 

47.) 

 

Vaikka arvot ovat kulttuuri- ja yhteiskuntasidonnaisia, suhteellisen pysyviä periaattei-

ta, on kuitenkin olemassa arvoja, jotka ovat yhteisiä kaikille kansallisuudesta tai us-

konnosta riippumatta. Näitä ovat mm. itsekunnioitus, sitoutuminen johonkin itseään 

suurempaan, nöyryys, itsekuri ja henkilökohtainen vastuu, toisten ihmisten kunnioit-

taminen ja heistä huolehtiminen sekä ympäristöstä ja toisista elävistä olennoista huo-

lehtiminen. (Sydänmaanlakka 2006, 213.) Arvot ovat luonteeltaan pysyvämpiä käsi-

tyksiä tietyistä päämääristä tai käyttäytymisestä asenteisiin verrattuna. Niitä on vaike-

ampi määritellä konkreettisesti ja tarkasti tiettyyn kohteeseen liitettynä. Arvoja voi-

daan tarkastella sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta. Puhutaan arvohierarkiasta, 

jossa arvot on laitettu tiettyyn tärkeysjärjestykseen yksilön tai yhteisön näkökulmasta 

katsottuna. (Lahikainen ym. 2007, 97.)  

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään tutkimaan nuorten asenteissa tapahtuvia muutoksia 

ympäristöprojektin aikana, joten tässä yhteydessä ei käsitellä arvoteorioita syvälli-

semmin. Arvojen määrittelyllä on haluttu pelkästään selventää niiden eroa asenteisiin. 

 

2.3 Arvojen ja asenteiden muodostuminen 
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Asenteet syntyvät omien kokemusten ja toisten ihmisten kertoman perusteella arkisis-

sa vuorovaikutussuhteissa. Asenteiden muotoutumiseen vaikuttaa paljolti viesti, joka 

kohteesta välittyy. Saadessamme siitä runsaasti negatiivista tietoa alamme itsekin suh-

tautua kohteeseen kielteisesti. Positiivinen suhtautuminen johonkin asiaan syntyy sa-

malla tavalla. (Lahikainen ym. 2007, 92.) 

 

Asenteen saatavuus vaikuttaa asenteen omaksumiseen. Mitä helpommin asenne on 

omaksuttavissa, sitä helpompi se on palauttaa mieleen sekä muistista syvemmältä että 

spontaanisti tilanteen niin vaatiessa. Asenteen kohdetta koskeva tietomäärä on myös 

seikka, joka vaikuttaa asenteen omaksumiskykyyn. (Helkama ym. 2001, 197.) Toisin 

sanoen mitä enemmän yksilöllä on tietoa asenteen kohteesta, sitä paremmin asenne on 

omaksuttavissa ja johtaa varmemmin toimintaan. (Helkama ym. 2001, 198.) 

 

Lapsien ja nuorten muodostaessa käsityksiään maailmasta on heitä ympäröivällä yh-

teisöllä ja lähipiirillä merkittävä vaikutus kehittyviin arvoihin ja asenteisiin. Ympäris-

tön arvot muodostuvat heidän arvoikseen kuten esim. vallitseva käsitys oikeasta ja 

väärästä (Helve 1997, 141.) Lapsuus on merkittävää aikaa arvojen kehittymisen kan-

nalta katsottuna. Lapsi oppii arvostamaan niitä asioita, jotka ovat tuttuja ja lähellä. 

Arvostuksilla on siis taipumus vakiintua. Arvoista tulee tottumuksia, joista on vaikea 

luopua. Arvojen mielestä poistaminen on vaikeaa, sillä niihin liittyy voimakkaita tun-

nelatauksia. Arvot ohjaavat ihmisen toimintaa vahvasti. Ne saavat ihmisen kiinnostu-

maan toiminnasta, jota hän pitää arvokkaana ja tärkeänä. (Kemppinen 2002, 3.) 

 

Aiemmin arvomaailma perustui edellisten sukupolvien välittämiin aatteisiin. Nyky-

nuoret muodostavat käsityksensä ja arvomaailmansa ympäröivän todellisuuden perus-

teella. Heillä on tarjolla tietoa koko maailman tapahtumista ja tietoisuus maailmaa 

uhkaavista vaaroista on heidän ulottuvillaan koko ajan. Tämä tieto vaikuttaa väistä-

mättä vallitseviin arvoihin ja maailmankuviin. Selkeimmin tämä näkyy ekologisen 

ajattelun lisääntymisenä. (Helve 2002, 15.) 

 

2.4 Asenteet ja ympäristötietoisuus 

 

Ympäristötietoisuus rakentuu kolmesta osa-alueesta: arvoista, asenteista ja motivaati-

osta, tiedosta sekä taidosta ja kyvykkyydestä toimintaan. ”Arvoistamme ja asenteis-
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tamme riippuu, näemmekö ympäristössämme tapahtuvat muutokset ongelmallisina vai 

emme”. Usein käyttäytymisen muutokseen tarvitaan jonkinlainen kriisi. Kriisit muut-

tavat arvomaailmaa ja ympäristöasenteita, kun huomataan, että maapallo ei olekaan 

ehtymätön resurssi, jota voi kohdella miten huvittaa. Kriiseillä on motivoiva vaikutus 

toimintaa ja käyttäytymiseen. ( Harju-Autti 2011, 9-10.)  

 

Ympäristötietoisuus tarkoittaa kokonaisuutta, joka muodostuu motivaatiosta sekä tie-

dosta ja taidosta toimia ympäristön kannalta myönteisesti. Vahva ympäristötietoisuus 

saa ihmisen valitsemaan ympäristön kannalta hyödyllisiä toimintamalleja. Pelkkä halu 

toimia ympäristöystävällisesti ei kuitenkaan riitä. On myös oltava mahdollisuus toi-

mia. Tästä esimerkkinä roskien kerääminen maasta: jos näkyvissä ei ole roskakoria, 

harva poimii roskan kuljettaakseen sen mukanaan. (Harju-Autti, 2011, 8.) 

 

Tieto, jonka ihminen saa elinympäristöstään, vahvistaa keskeisesti hänen ympäristö-

tietoisuuttaan. Tiedolla ei välttämättä ole suoraa yhteyttä käytännön toimintaan. Vaik-

ka tieto sinällään ei saa aikaan toimintaa, sen olemassa olo mahdollistaa aktiivisen 

toiminnan tulevaisuudessa. (Harju-Autti 2011, 13.) 

 

Tieto ja motivaatio eivät yksin riitä vaan tarvitaan käytännön taitoa ja kykyä toimia 

siten, että haitat ympäristölle vähenevät. Käytännön taitojen hankkimiseen kuluu ai-

kaa. Parhaiten tämä tapahtuu ihmiseltä toiselle menetelmällä. Ympäristömyönteisistä 

toimista tulisi tehdä mahdollisimman luonnollisia ja helppoja. Myönteinen toiminta 

lisää motivaatiota tekemiseen. ”Ympäristöstä huolehtiminen tulisi olla kiva juttu” 

(Harju-Autti 2011, 14.) 

 

Ympäristötietoisuuden kehittyminen tapahtuu vaiheittain. Kehittyminen alkaa, kun 

ympäristössä huomataan uhkia tai epämiellyttäviä muutoksia Vaikuttimena on mm. 

huoli siitä, miten ympäristöongelmat vaikuttavat lähipiirin terveyteen. Tässä vaiheessa 

ei kuitenkaan ymmärretä sitä, että jokainen voi vaikuttaa ympäristön tilaan omilla 

henkilökohtaisilla valinnoilla. Vastuun katsotaan olevan toisilla.  

 

Kehittyminen jatkuu, kun ymmärretään, että ympäristön tilaan voidaan vaikuttaa itse, 

omilla valinnoilla. Käsitys syy-seuraussuhteista laajenee. Tästä seuraa lisääntynyt mo-

tivaatio ja vastuuntunto. Tässäkin vaiheessa on vielä taipumus ulkoistaa vastuuta ym-
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päristöasioista. Kolmannessa vaiheessa ymmärretään yhteys hyvinvoinnin ja ympäris-

tön tilan välillä. Tarkastelun alle nousevat mm. kulutuksen ja elintason tarkastelu suh-

teessa ympäristövaikutuksiin. Ympäristötekojen toteuttaminen laajenee kodeista työ-

paikalle tai päinvastoin.  

 

Neljännessä vaiheessa ympäristötietoisuus näkyy selkeästi jokapäiväisissä toimissa 

sekä kotona että töissä. Arvot ovat erillään kulutuskeskeisyydestä. Ymmärrys ja tieto 

ympäröivästä luonnosta ja ymmärrys ihmisen vaikutuksesta sen hyvinvointiin, auttaa 

muodostamaan kokonaiskuvan aiheen ympärille. Syntyy eräänlaista viisautta ja näke-

mystä toimia oikein ympäristön kannalta katsottuna. Ympäristöä ei enää nähdä pelk-

känä ihmistä hyödyttävänä resurssina vaan päämääränä onkin tavoittaa yhteys luon-

non ja luonnollisuuden kanssa. ( Harju-Autti 2011, 15.) 

 

2.5 Asenteiden tutkiminen ja mittaaminen 

 

2.5.1   Kvantitatiivinen tutkimus asennemittauksissa 

 

Asenteet ovat yksi eniten tutkittuja psykologian määrittelemistä ilmiöistä. Asennetut-

kimuksia käytetään yleisesti apuna, kun halutaan selvittää ihmisten mielipiteitä ja suh-

tautumistapoja mm. politiikkaan, maahanmuuttajiin tai luonnonsuojeluun. Asenteiden 

tutkimisessa on kvantitatiivinen kyselylomaketutkimus käytetyin menetelmä kerätä 

tietoa tutkimusaiheesta. (Aaltola ym., 2007, 102.) 

 

Asenteiden mittaamisessa käytetyt kaksi yleisintä tapaa ovat Likert-asteikko ja se-

manttinen erottelu. Laadittaessa Likert-asteikkoa kootaan yhteen myönteisiä ja kieltei-

siä väittämiä liittyen tutkittavan asenteen kohteeseen. Vastaajia pyydetään arvioimaan 

väittämät esimerkiksi viisiportaisella asteikolla. Viisiportaisen väittämän vaihtoehdot 

ovat yleensä rakennettu niin, että 1 väittämä kuvaa asennetta, jonka mukaan vastaaja 

on täysin samaa mieltä väittämän kanssa. Toisessa ääripäässä eli väitekohdassa 5 vas-

taaja on täysin erimieltä väittämästä. Näiden välille jäävät lievemmät vaihtoehdot: 

samaa mieltä, eri mieltä ja ei osaa sanoa vaihtoehto keskelle. (Helkama ym. 2001, 

194.) Toisinaan käytetään mittareita, joissa vain arvot 1 ja 5 on selitetty ja muita vaih-

toehtoja ei ole kuvailtu sanallisesti. Tämä kuitenkin vaikeuttaa oikean vaihtoehdon 

valitsemista vastaustilanteessa ja vähentää luotettavuutta. (Aaltola ym. 2007,116.) 
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On myös mahdollista jättää kohta en osaa sanoa pois, jolloin vastaajaa ikään kuin pa-

kotetaan ottamaan kantaa väittämään. Jos tähän vaihtoehtoon päädytään, on myös 

muistettava, että tutkimusta ei voi suoraan verrata sellaiseen, jossa kaikki viisi vaihto-

ehtoa ovat olleet käytössä. (Aaltola ym. 2007, 116.)  

Semanttisesta asteikosta käytetään toisinaan nimeä Osgoodin asteikko sen kehittäjän 

Charles Osgoodin mukaan. Menetelmä on sovellus Likertin asteikosta. (Aaltola ym. 

2007, 117.) Käytettäessä semanttista erottelua, pyydetään vastaajaa arvioimaan tiettyä 

käsitettä adjektiiviparien avulla. Tässäkin menetelmässä käytetään adjektiiveja siten, 

että ne kuvaavat ääripäitä. Asteikon ääripäissä ovat tällöin esimerkiksi nykyaikainen 

ja vanhanaikainen. Vastaaja valitsee numeroasteikolta numeron joka on lähinnä hänen 

mielipidettään käsitteestä. Tällöin numeroita voi olla esimerkiksi 1 - 7. (Helkama ym. 

2001, 195.) Käytettyjen adjektiiviparien valinta on tärkeä vaihe. Mikäli käytetään 

kulttuurissa yleensä vallitsevia adjektiivipareja kuten meillä Suomessa pareja hyvä-

paha tai valoisa-synkkä, ei käytettävien adjektiiviparien valintaan tarvita esitutkimus-

ta. (Helkama ym. 2001, 195.) 

 

On tärkeää, että sävyiltään positiivisten ja negatiivisten väittämien paikkaa vaihdel-

laan asteikolla kyselyn edetessä. Tällä vaihtelulla estetään vastaajan mielipiteiden kal-

listuminen automaattisesti positiivisten vastausten valintaan. Tämä pätee myös Likert-

asteikkoa käytettäessä. (Aaltola ym. 2007, 118.) 

 

Asenteita ja mielipiteitä voidaan mitata edellisten lisäksi mm. Flechen asteikolla ja 

VAS-mittarilla. Flechen asteikko sopii käytettäväksi silloin, kun tutkittavat eivät osaa 

lukea. Flechen asteikko on visuaalinen asteikko, jossa yleisesti käytetään kahta eri 

kuviomuotoa; neliöitä, jotka pienenevät keskikohtaa kohti ja naamoja, joissa suun 

asento kertoo mielipiteen. VAS-mittarissa käytetään 10 cm: janaa, jonka ääripäihin 

vastaaja tekee rastin haluamaansa kohtaan. (Aaltola ym. 2007, 119.) 

 

2.5.2   Laadullinen tutkimus asennemittauksissa 

 

Asennetutkimuksissa voidaan käyttää kvantitatiivisen tutkimuksen ohella laadullisia 

tutkimusmenetelmiä. Haluttaessa tietää mitä joku tai jokin ryhmä ajattelee jostakin 

asiasta, voidaan näitä seikkoja selvittää kysymällä sitä suoraan asianomaisilta. Ky-
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seessä on tällöin eräänlainen keskustelu, jossa tutkija on aloitteentekijä. Keskustelu 

tapahtuu tutkijan ehdoilla ja hän ohjaa keskustelua siten, että tutkittavat asiat tulevat 

esille keskustelun aikana. (Aaltola ym. 2007, 25.) 

 

Sekä kyselytutkimuksessa että laadullisessa tutkimuksessa kerättävän aineiston määrä 

pyritään pitämään sellaisena, että se on mahdollista hallita. Teemahaastattelussa tai 

ryhmäkeskusteluissa käsitellään tällöin vain niitä aiheita, jotka liittyvät tutkittavaan 

aiheeseen oleellisesti. Erona kyselytutkimuksen ja laadullisen tutkimuksen välillä on 

kuitenkin se, että laadullisessa tutkimuksessa aineiston koon rajaaminen tapahtuu var-

sinaisesti vasta aineiston analyysivaiheessa. (Alasuutari, 1999, 51.) 

 

Laadullisen tutkimuksen keskeisimmät aineiston hankintamenetelmät ovat haastattelu, 

kysely, havainnointi ja kirjallisen materiaalin hyväksikäyttö (Tuomi ym. 2009,71.) 

Tässä yhteydessä käsitellään tarkemmin haastattelua tiedonhankintamenetelmänä. 

Haastattelu voi olla strukturoitu, puolistrukturoitu tai avoin. (Metsämuuronen 2006, 

112). Strukturoitu haastattelu on usein lomakehaastattelu, jossa on valmiit kysymykset 

ja tietty vastausjärjestys.  

 

Puolistrukturoitua haastattelua tai toiselta nimeltään teemahaastelua käytetään mm. 

usein silloin, kun halutaan selvittää arvostuksia, ihanteita ja perusteluja. Teemahaas-

tattelussa haastattelun teemat on ennalta määrätyt, mutta kysymysten esittämisjärjes-

tystä voidaan muuttaa keskustelun kulun mukaan. Kolmas haastattelumuoto on avoin 

haastattelu, joka on lähellä normaalia keskustelutilannetta. (Metsämuuronen 2006, 

115.) 

 

Haastattelut voidaan tehdä yksilöhaastatteluina tai ryhmäkeskusteluina. Ryhmäkes-

kusteluissa vaikuttaa tuloksiin ryhmän dynamiikka. Jos ryhmä on toisilleen ennestään 

tuttu, vallitsevat normaalit arkielämän toimintamallit myös tutkimustilanteessa. 

(Alasuutari1999,151.) Ryhmäkeskustelutilanteessa on tyypillistä, että tutkija jää toisi-

naan sivurooliin. Tällöin ryhmän jäsenet alkavat pohtia tutkijan asettamaa kysymystä 

keskenään yrittäen muodostaa yhteistä käsitystä aiheesta. Toisinaan tätä voi edeltää 

aiheeseen liittyvä kiistely ja väittely. Tämä antaa tutkijalle mahdollisuuden nähdä, 

kuulla ja eritellä sellaista mikä ei tule esille yksilöhaastattelussa. Tutkijalle paljastuvat 

mm. ryhmän käyttämä kieli, termistö, käsitteistö ja tapa hahmottaa tutkimusaiheeseen 
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liittyviä asioita. Ryhmäkeskustelun tuoksinassa voi toisinaan käydä niin, että ryhmän 

käyttämä oma kieli ei avaudu tutkijalle. Tällöin hän voi pyytää ryhmää kertomaan 

mistä on kysymys. (Alasuutari, 1999, 152.)  

 

Laadullisen asennetutkimuksen avulla pyritään erittelemään ja tulkitsemaan, mitä ih-

miset todella arvottavat kommentoidessaan heille esitettyjä asioita tai kiistakysymyk-

siä. Kiinnostuksen kohteena on myös se miten, millä ehdoilla ja minkälaisista rooleis-

ta tai asemista käsin arvottamista tehdään ja mihin kaikkeen se liittyy. (Vesala ym. 

2007, 11.) 

 

Vaikka asennetutkimuksissa on yleistä käyttää sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista 

tutkimusmenetelmää yhdessä, olen kuitenkin omassa työssäni käyttänyt vain kvantita-

tiivista menetelmää. Asenteiden mittaamiseen valitsin asteikkomenetelmistä Likert-

asteikon, josta keskimmäinen, en osaa väittämä, jätettiin kokonaan pois. Perusteena 

tähän valintaan oli aiemmin toteutetun tutkimuksen (Innanen 2005) kyselykaavake, 

jota käytin oman kaavakkeeni mallina. Täydentävä kvalitatiivinen tutkimusosio jätet-

tiin pois, sillä aikaa sen tekemiseen ei ollut mahdollista järjestää. 

 

 

3 NUORTEN YMPÄRISTÖASENTEISTA JA NIIDEN MUUTOKSISTA 

TEHTYJÄ TUTKIMUKSIA SUOMESSA 

 

On tehty lukuisia nuorten ja lasten ympäristötietoisuutta sekä asenteita mittaavia tut-

kimuksia 2000-luvulla. Tähän yhteyteen olen yrittänyt poimia sellaisia tutkimuksia, 

jotka sivuavat tai tutkivat ympäristöasenteissa tapahtuneita muutoksia. Olen myös 

pyrkinyt hakemaan tutkimuksia, joissa on jollain tasolla peilattu nuorten asenteissa 

tapahtuvia muutoksia, jos niiden taustalla on ollut Vihreä Lippu ohjelma. Sinällään 

yksittäisten Vihreä Lippu -projektien vaikuttavuutta mittaavia tutkimuksia ei ollut 

helppoa löytää. Mielestäni kuitenkin tutkimus, joka mittaa yksittäisen projektin vai-

kuttavuutta antaa tärkeää tietoa kasvattajille paikallisesti. Tulosten avulla voidaan ke-

hittää käytännön toimintaa ja saada aikaan todellisia muutoksia nuorten ja lasten ym-

päristöasenteissa. 
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Omaan tutkimukseeni sain melkein valmiin kysymyskaavakkeen Anni Innasen Pro 

gradu -tutkielmasta (2005). Hän tutki Vihreä Lippu -projektin vaikutusta lasten ympä-

ristöarvoihin, -asenteisiin, -vastuullisuuteen ja -tietoisuuteen. Kohderyhmänä olivat 

Savonlinnalaisen Pihlajaniemen alakoulun kaikki 3.-6. luokkien oppilaat. Kyseisen 

koulu oli ollut mukana Vihreä Lippu -ohjelmassa jo vuodesta 2000 lähtien. Innanen 

käytti vertailukouluna toista savonlinnalaista koulua, joka ei ollut ympäristöpainottei-

nen alakoulu. Tutkimusaineiston keruussa käytettiin kyselylomaketta, jossa oli avoi-

mia sekä strukturoituja kysymyksiä. Kysymyksissä käytettiin neliportaista asteikkoa. 

Koulujen vertaamisen ohella hän tutki eroavatko eri sukupuolten ympäristöasenteet 

toisistaan ja onko sukupuolten välillä eroa ympäristötietoisuudessa. 

 

Innasen tutkimuksen mukaan Vihreä Lippu projekti lisäsi Pihlajaniemen oppilaiden 

kiinnostusta, asennetta ja tunnepuolta ympäristöön liittyen. Toisaalta tietämyksellinen 

puoli ei ollut parempaa vertailukouluun verrattuna. (Innanen 2005, 72.) Tuloksista 

ilmenee, että tytöt ajattelevat ympäristöä poikia enemmän ja ovat myös valmiimpia 

toimimaan ympäristön puolesta poikia aktiivisemmin (Innanen 2005, 72). 

 

Virpi Huuskonen on tutkinut omassa 2005 julkaistussa Pro gradu -tutkielmassaan In-

nasen tavoin Vihreän lipun ympäristökasvatusohjelman vaikuttavuutta. Hän on rajan-

nut tutkimuksensa koskemaan kuudesluokkalaisten ympäristötietoisuutta, -asenteita ja 

-käyttäytymistä neljässä pääkaupunkiseudun koulussa. Tutkimukseen osallistui 196 

kuudesluokkalaista. Kouluista kahdessa toteutettiin Vihreä Lippu -ohjelmaa. Kysely-

tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla Vihreän lipun koulujen oppilaita muiden kou-

lujen oppilaisiin. Tutkimuksen aineisto kerättiin maalis-huhtikuussa 2004 kyselylo-

makkeella, pitäen sisällään sekä suljettuja että avoimia kysymyksiä. Tulosten ana-

lysoinnissa käytettiin SPSS -ohjelmaa ja tilastollisena menetelmänä käytettiin pääasi-

allisesti ristiintaulukointia. 

 

Tutkimus osoitti suurimman osan kuudesluokkalaisista olevan tietoisia ja huolestunei-

ta ympäristöongelmista ainakin jossain määrin. He kuitenkin kokivat oman roolinsa 

ympäristöongelmien ratkaisemisessa pieneksi. Monet eivät nähneet yhteyttä oman 

toimintansa ja ympäristöongelmien välillä. Kysyttäessä asenteita luontoa ja eläimiä 

kohtaan, he pitivät näitä itselleen tärkeinä eivätkä sallineet ihmisille rajattomia oike-

uksia luonnon hyväksikäyttöön. Toisaalta heidän käyttäytymisensä ympäristöä koh-
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taan oli usein välinpitämätöntä ja haitallista. Ainoastaan pieni osa oppilaista oli nähnyt 

tai oli valmis näkemään vaivaa toimiakseen omista lähtökohdistaan ympäristönsä hy-

väksi. Huuskonen ei löytänyt tilastollisesti merkittäviä eroja ympäristötietoisuudessa, -

asenteissa ja -käyttäytymisessä Vihreä lippu koulujen ja tavallisten koulujen välisessä 

vertailussa. Molemmissa on tarve kehittää ympäristökasvatusta. Etenkin vastuullisen 

ympäristökäyttäytymisen saavuttaminen on Huuskosen mielestä suuri haaste koulujen 

ympäristökasvatukselle. (Huuskonen 2005, 4.) 

 

Sirpa Arkko (2002) on tutkinut peruskoulun kuudennen luokan oppilaiden käsitystä 

kestävästä kehityksestä. Hänen tutkimuksessaan keskeisenä kohteena oli oppilaiden 

asenteiden ja toiminnan välinen suhde. Arkko tutki, millaisia asenteita heillä oli kestä-

vää kehitystä kohtaan ja mitä oli heidän mielestään vastuullinen toiminta ympäristön 

hyväksi. Tutkimuksen perustana oli Opetushallituksen vuonna 1999 toteuttama arvi-

ointitutkimus, jonka avulla haluttiin selvittää kestävän kehityksen periaatteiden toteu-

tumista kouluissa. Arkko poimi aineistosta omaan tutkimukseensa 186 kuudesluokka-

laisen kyselylomakkeella kerätyt vastaukset. Kyselylomakkeessa käytettiin Likert-

tyyppisiä suljettuja kysymyksiä sekä muutamia avoimia kysymyksiä. Kuudesluokka-

laisten käsityksiä kestävästä kehityksestä avattiin etsimällä aineistosta erilaisia tyyppe-

jä luokittelun avulla.  

 

Kuten Huuskosenkin tutkimus niin myös Arkon osoitti nuorten asennoituvan myöntei-

sesti kestävään kehityksen, mutta toiminta ympäristön hyväksi on epävarmaa ja satun-

naista. Yleisellä tasolla katsotaan että ihminen on vastuussa ympäristön hyvinvoinnis-

ta, mutta oma rooli tässä yhteydessä on epäselvä. Oppilaiden toiminta on epäjohdon-

mukaista ja ympäristössä vallitsevien syy- ja seuraussuhteiden ymmärtäminen on 

heikkoa. Arkko pitää kestävän kehityksen opetuksessa tärkeänä etenkin sitä, että oppi-

laat saadaan syvällisesti ymmärtämään, miksi ympäristön hyväksi toiminen, on tärke-

ää. Hänen mielestään kouluissa on tärkeää käydä arvokeskusteluja kulutuskäyttäyty-

miseen liittyen. Näin voitaisiin parantaa asenteiden ja toiminnan lähentämistä toisiin-

sa. (Arkko 2002.) 

 

Helena Helven pitkittäistutkimus, jossa on seurattu 20 vuoden ajan nuorten arvoissa ja 

maailman kuvissa tapahtuvaa muutosta, osoittaa että nuoret ovat huolissaan maailmaa 

koskevista ympäristökysymyksistä. Osa nuorista määrittelee uudestaan ihmisen suh-
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teen luontoon. Tämä määrittelytapa antaa eläimille yhtäläiset oikeudet ihmisen kanssa. 

Monet näin ajattelevista nuorista on myös valmis muuttamaan elämäntapojaan ekolo-

gisempaan suuntaan. (Helve 1997, 143.) Helven tutkimuksessa nuorten ikä vaihteli 

välillä 16 - 22 vuotta. 

 

Helven tutkimuksessa mitattiin nuorten ympäristöarvoja väittämällä: ”Saaste- ja ym-

päristöongelmien vähentämiseksi olen valmis tinkimään omasta elintasostani”. Valta-

osa nuorista oli valmis tinkimään omasta elintasostaan ympäristön hyvinvoinnin takia. 

Tutkimuksen mukaan tytöt olivat valmiimpia tinkimään omasta elintasostaan kuin 

pojat. Tutkimustulosten vertailu eri vuosina, nostaakin Helven mielestä esille kysy-

myksen 16 -19 vuotiaiden poikien ympäristöasenteiden muutoksesta. Poikien valmiu-

dessa tinkiä omasta elintasostaan tapahtui selkeä väheneminen. (Helve 2002, 183.) 

Helve tulee tutkimuksissaan johtopäätökseen, että ympäristöasiat ovat tärkeitä nuoril-

le. Nuoret ovat valmiita tinkimään omasta elintasostaan ainakin periaatteellisella tasol-

la. Seurantatutkimus osoittaa, että aikuistuessaan nuoret myös sisäistävät ympäristö-

ajattelun paremmin. Tästä johtuen lapsille ja nuorille opetettu ympäristötietous on 

tärkeää. (Helve 2002, 187.) 

 

Hannele Cantell ja Riitta Larna ovat tutkineet Nuorten ympäristöasenteita tutkimuk-

sessaan Ympäristövastuullisuus nuorten sanoissa ja teoissa (2006). Tutkimuksessaan 

he ovat etsineet vastauksia mm. siihen mitä helsinkiläisnuoret ajattelevat ympäristö-

asioista? Ovatko valmiita toimimaan ympäristön puolesta ja edistävätkö koulut ja op-

pilaitokset nuorten mielestä ympäristövastuullista käytöstä? Tukittavina ovat olleet 

lukuvuonna 2001-2002 lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelleiden  nuor-

ten toiminta. Tutkimukseen osallistui yhteensä 1132 helsinkiläisnuorta kymmenestä 

lukiosta ja kolmesta ammatillisesta oppilaitoksesta. Cantell ja Larna selvittävät omas-

sa tutkimuksessaan mahdollista nuorten ympäristöasenteissa ja käyttäytymisessä ta-

pahtunutta muutosta. (Cantel & Larna 2006, 7.)  

 

Lähtökohtana heille ovat aiemmat tutkimukset ja niiden tulokset, joissa todettiin, että 

suomalaiset nuoret ovat kyllä kiinnostuneita ympäristön tilasta ja suhtautuvat ympäris-

töasioihin positiivisesti, mutta eivät ole valmiita tinkimään omasta elintasostaan ja 

kulutustottumuksistaan ympäristön hyväksi. Cantell ja Larna halusivatkin selvittää 

onko nuorten asenteissa ja ympäristövastuullisessa käyttäytymisessä tapahtunut muu-
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tosta. Tutkimuksessa tutkittiin kuluttamiseen liittyvien seikkojen ohella ympäristövas-

tuullisuuden syitä ja sen tilannekohtaisia ilmenemismuotoja. (Cantell & Larna 

2006,7.) 

 

Aineiston hankinnassa käytettiin apuna sekä kyselytutkimusta että haastattelua. Tut-

kimuksessa käytettiin Internet-pohjaista kyselylomaketta. Pääosa kyselylomakkeen 

kysymyksistä oli monivalintakysymyksiä, mutta mukana oli myös avoimia kysymyk-

siä. Haastatteluaineisto kerättiin kuudelta kyselyn vastausten perusteella valitulta nuo-

relta. Perusteena valinnalle oli kiinnostus ympäristöasioita kohtaan ja vastuullinen 

suhtautuminen niihin. (Cantell & Larna 2006, 32.) 

 

Nuorten ympäristöasenteisiin liittyvissä kysymyksissä, kiinnostuksesta ja huolesta 

ympäristöä kohtaan kyselytutkimuksen tuloksissa todetaan, että suurin osa nuorista 

osoittaa yleistä kiinnostusta ympäristöasioita kohtaan. Tytöt suhtautuvat ympäristöasi-

oihin poikia kiinnostuneemmin. Yli 60 % nuorista on ainakin jonkin verran huolissaan 

mahdollisesta ympäristökatastrofista. Ympäristöön liittyvien tietojen ja ympäristötie-

toisuuden kohdalla selviää, että nuoret eivät keskustele kovin aktiivisesti ympäristö-

asioista.  

 

Tutkimustulokset paljastavat, että nuorten aktiivinen toimiminen ympäristön puolesta 

on melko vähäistä. Vain noin 5 % nuorista ilmoittaa toimivansa ympäristön suojele-

miseksi. Kuitenkin noin puolet nuorista olisi kiinnostunut osallistumaan ympäristön-

suojelutoimintaan jollakin tavalla. Tytöt ovat yleisellä tasolla valmiimpia toimimaan 

ympäristön puolesta kuin pojat. Ympäristöasioihin vaikuttaminen kuuluu nuorten mie-

lestä myös tavallisille ihmisille. Nuoret pitävät jätteiden lajittelua ja kierrätystä luon-

tevan ja helppona tapana toimia ympäristövastuullisesti. Kuitenkin vain puolet nuoris-

ta kierrättää jätteitä. Kulutuskäyttäytyminen osoittautuu ristiriitaiseksi. Ollaan valmiita 

muuttamaan kulutustottumuksia ja valitsemaan mm. ympäristömerkittyjä tuotteita, 

mutta itse kuluttamista ja uusien tavaroiden ostamista ei olla valmiita vähentämään. 

Nuoret suhtautuvat hyvin positiivisesti koulun osallistumiseen ympäristökasvatuk-

seen. He ovat myös sitä mieltä, että kouluissa ei käsitellä riittävästi ympäristöasioita. 

(Cantell & Larna 2006, 66 -67.)  
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Tässä yhteydessä sivuan myös Klaus Grönqvistin Pro gradu tutkielmaa: Ympäristö-

kasvatuksen toteutuminen pääkaupunkiseudun peruskoulun alaluokilla (2008). Tutki-

muksessa on keskitytty selvittämään miten kestävän kehityksen mukainen opetus to-

teutuu perusopetuksessa. (Grönqvist 2008, 4.) Tutkimuksessa 367 kuudesluokkalaista 

vastasi kyselylomakkeeseen, joka mittasi sekä oppilaan kasvun kannalta tärkeitä ope-

tussuunnitelman tavoitteiden toteutumista sekä suhtautumista kestävän kehityksen 

mukaisen kasvatuksen eri ominaisuuksiin. Kyseessä ei siis ole varsinainen ympäristö-

asenteita mittaava tutkimus, mutta niitä vahvasti sivuava ja tuloksiltaan mielenkiintoi-

nen, tuore tutkimus. Omaan työhöni olen käyttänyt Gröqvistin oppilaan kyselykaa-

vakkeesta kysymyksiä 10, 11, 15, 22,39 ja 40. 

 

Grönqvistin tutkimukseen osallistui 18 eri luokkaa 8 eri koulusta eri puolilta pääkau-

punkiseutua. Lähes puolet kouluista oli mukana Vihreä Lippu -projektissa ja puolet 

kouluista painotti muita asioita opetussuunnitelmassa. Vastaajat jaettiin vastausten 

perusteella kolmeen eri ryhmään: välipitämättömästi, tietopainotteisesti ja eläytyvästi 

ympäristöasioihin suhtautuvaan vastaajatyyppiin. Sekä ympäristöpainotteisissa että 

tavallisissa kouluissa ympäristöä käsittelevään tietoon positiivisesti suhtautuvien ryh-

mä nousi suurimmaksi. Välinpitämättömästi suhtautuvien ryhmä oli pieni, mutta sel-

keästi erottuva ryhmä.  

 

Sukupuolen vaikutus eri tyyppeihin oli muuttujista merkittävin (vrt Helve). Välinpi-

tämättömästi suhtautuvia oli pojissa enemmän ja eläytyvästi suhtautuvia enemmän 

tyttöjen keskuudessa. Koulun opetuksellisella painopisteellä oli vaikutusta vastaajien 

suhtautumiseen. Vihreä Lippu kouluissa välinpitämättömästi suhtautuvia oli huomat-

tavasti vähemmän ja eläytyvästi suhtautuvia enemmän. Tietopainotteisesti suhtautuvia 

oli kaikissa ryhmissä lähes yhtä paljon. Kuitenkin verrattaessa sukupuolen ja koulun 

vaikutusta löytyi merkittävää eroa muun painopisteen koulujen ja Vihreä Lippu koulu-

jen tyttöjen väliltä, tyttöjen eduksi. (Grönqvist 2008, 49.) Grönqvist toteaakin, että 

sukupuoli ja kestävän kehityksen mukainen kasvatuspainotus opetussuunnitelmassa 

vaikuttaa keskimäärin oppilaan asenteisiin. Hän pitää havaittuja tilastollisia yhteyksiä 

todisteena opetussuunnitelman vaikuttavuudesta ja toisaalta sukupuoliroolien vahvasta 

asemasta asenteissa. (Grönqvist 2008, 51.)  
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4 YMPÄRISTÖKASVATUS 

 

”Ympäristökasvatus on kasvatusta, joka tukee elinikäistä oppimista. Ympäristökasva-

tuksessa yksilöiden tai yhteisöjen arvot, tiedot, taidot sekä toimintatavat muuttuvat 

kestävän kehityksen mukaisiksi. Ympäristökasvatuksesta käytetään usein suomen kie-

lessä synonyymina käsitettä kestävän kehityksen kasvatus” (Helsingin yliopisto 2012. 

Mitä on ympäristökasvatus? ) 

 

4.1 Ympäristökasvatuksen historiaa  

 

Ympäristökasvatus sai alkunsa 1960-luvun loppupuolella. Silloin järjestettiin monia 

kansainvälisiä ympäristökonferensseja. Kansainvälisillä ympäristöjärjestöillä kuten 

IUCN:llä (Maailman luonnonsuojeluliitto) ja WWF:llä (Maailman Luonnon Säätiö) 

on ollut tässä kehityksessä keskeinen rooli alusta lähtien. Ympäristökasvatuksen kan-

sainvälisessä edistämisessä ovat olleet edellisten lisäksi mukana hallitusten ja valtioi-

den väliset järjestöt (YK, OECD, EU, UNESCO). (Wolff 2004, 18-19.)  

 

Tukholmassa järjestettiin vuonna 1972 YK:n ympäristökonferenssi. Edustajina koko-

uksessa olivat teollisuusmaiden ja kehitysmaiden päättäjät. Tukholman kokous oli ensi 

askel kohti kansainvälistä ympäristökasvatusohjelmaa (International Environmental 

Education Programme, IEEP). Kokouksen johdosta alettiin ymmärtää laajemmin ih-

misen vaikutus luonnon hyvinvointiin. Tavoitteeksi asetettiin niiden keinojen etsimi-

nen, joiden avulla ihmiskunta voisi estää maapallon tuhoutumisen omalla toiminnal-

laan. 

 

Vuonna 1975 asetettiin ympäristökasvatuksen päätavoitteet UNEPIN ja UNESCON 

toimesta Belgradissa. Nämä tavoitteet hyväksyttiin myöhemmin kansainvälisellä ta-

solla YK: n ympäristökonferenssissa Tbilisissä vuonna 1977. Tbilisissä laaditut 40 

suositusta ja tavoitejulistus ovat nykypäivään saakka näyttäneet suuntaa koko maail-

man ympäristökasvatustyölle. (Wolff 2004, 19.) 

 

Brasilian Rio de Janeirossa järjestettiin vuonna 1992 UNCED-konferenssi (Earth 

Summit) .Siellä kokoontui hallitusten, kansalaisjärjestöjen ja yksityissektorin edustajia 

118 eri maasta. Kokouksen tavoitteena oli sopia yhteisistä kestävän kehityksen peri-
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aatteista. Tulokset vahvistettiin Rion julistuksessa ja toimintaohjelma Agenda 21:ssä. 

Koulutuksen merkitys nostettiin tärkeäksi keinoksi parantaa väestön kykyä ymmärtää 

paremmin ympäristö- ja kehityskysymyksiä. (Wolff 2004, 21.) 

 

Johannesburgissa 2002 järjestetyssä kokouksessa todettiin, että monet Rion päämää-

ristä olivat jääneet toteutumatta. Johannesburgin kokouksen päätavoitteeksi asetettiin 

Riossa aiemmin esitettyjen ympäristötavoitteiden saavuttamista.  Ympäristökasvatuk-

sen kannalta tehtiin Johanneburgissa tärkeä ehdotus Yk:n kestävän kehityksen vuosi-

kymmenestä vuosille 2005-2014. (Wolff 2004, 22.)  

 

4.2 Ympäristökasvatukseen liittyviä teorioita 

 

Suomessa ympäristökasvatus tuli valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin vuonna 1985. 

Tällöin todettiin, että keskeisenä tavoitteena on saada oppilas ymmärtämään ympäris-

töä, joka koostuu luonnontieteellisistä, sosiaalisista ja kulttuurisista piirteistä. Vuoden 

1994 uudistetussa opetussuunnitelmassa päämääräksi asetettiin luonnon monimuotoi-

suudesta huolehtiminen ja kestävän kehityksen edistäminen oppimisessa. Uusissa ope-

tussuunnitelmissa ei enää käytetä käsitettä ympäristökasvatus vaan puhutaan kestäväs-

tä kehityksestä. Opetussuunnitelmaan kirjatut maininnat ympäristökasvatuksesta tai 

kestävästä kehityksestä eivät välttämättä takaa riittävää käytännön toteutusta koulujen 

arkipäivässä. Kestävän kehityksen teeman kokonaisvaltainen käsittely puuttuu ja sen 

katsotaan kuuluvan etenkin biologian, maantieteen ja kotitalouden opetukseen. Ope-

tushallituksen julkaisema Kestävän kehityksen edistämisohjelma 2002-2004 asettaa 

kouluille tarkempia tavoitteita kestävän kehityksen huomioimisessa sekä opetuksessa 

että koulun muussa toiminnassa. (Wolff 2004, 23.) 

 

Ympäristökasvatuksen toteuttamiseen on kehitetty useita erilaisia malleja. Tässä yh-

teydessä esitellään niistä kaksi: Palmerin puumalli ja Cantellin kontekstuaalinen ym-

päristökasvatusmalli 

 

4.2.1   Palmerin puumalli 
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KUVA 1. Palmerin puumalli (http://blogs.helsinki.fi) 

 

Joy A. Palmer on kirjoittanut yhden aikamme ympäristökasvatuksen perusteoksista 

kirjan Environmental Education in the 21st Century. Kirjassaan hän esittää ”Palmerin 

puun” (Kuva 1.), ympäristökasvatuksen sisältöjä jäsentävän mallin. Palmer pitää Can-

tellin (2004) mukaan voimaantumista ja henkilökohtaisen merkityksen muodostumista 

keskeisimpinä tekijöinä ympäristökasvatuksessa. Hän pitää koulun ulkopuolella tapah-

tuvaa kasvatusta erittäin tärkeänä. Ympäristökasvatuksen vaikuttavuus rakentuu yh-

teiskunnan jokaisella sektorilla tapahtuvasta toiminnasta, ei pelkästään kouluissa ja 

päiväkodeissa tapahtuvasta opetuksesta. Palmerin puun juuret kietoutuvat merkittävi-

en kokemusten ympärille. Palmerin mukaan (Cantell 2004)ympäristökasvatus pohjau-

tuu siihen, että merkittävät elämän kokemukset, oppijan kehitysvaihe sekä aiemman 

tiedon taso otetaan huomioon toiminnassa.  

 

Palmerin puun oksat ja lehvästö jakaantuvat kolmeen haaraan, kolmeen ympäristökas-

vatuksen pääelementtiin. Ympäristökasvatuksen tulee tapahtua näillä kolmella tasolla 

samanaikaisesti. Ympäristössä oppiminen pohjautuu kokemuksellisuuteen ja toimin-

nallisuuteen, ympäristön puolesta tapahtuva toiminta pitää sisällään arvokasvatukselli-
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sen näkemyksen ja ympäristöstä oppiminen tuottaa kokemusten, huolenpidon ja ym-

päristötietoisuuden lisääntymisen myötä kokemuksellista ja kriittistä tietoa ympäris-

töstä. Näihin kaikkiin kolmeen elementtiin liittyy oppijan tietojen, taitojen, käsitysten 

ja käsitteiden sekä asenteiden kehittyminen. Kuitenkin ratkaisevassa merkityksessä 

Palmer pitää kolmea seikkaa: ympäristökokemuksia ja elämyksiä, huolehtuneisuutta ja 

huolenpitoa ympäristöstä sekä toimintaa ympäristön puolesta. Palmerin puumallia on 

käytetty viime vuosina apuna suunniteltaessa ympäristökasvatuskokonaisuuksia kou-

luille ja oppilaitoksille. (Cantell ym. 2004, 67 -69.) 

 

4.2.2   Cantellin kontekstuaalinen ympäristökasvatusmalli 

 

Cantellin mukaan kontekstuaalinen opetus yhdistää opiskeltavan aiheen yhteiskunnal-

lisiin ilmiöihin ja oppilaiden arkeen. Kontekstuaalinen ympäristökasvatus pitää sisäl-

lään humanistisen lähestymistavan sekä siihen yhdistyvän kriittisen ajattelutavan ja 

sosio-konstruktivistisen oppimiskäsityksen (Taulukko 1.).  

 

TAULUKKO 1. 

Cantellin kontekstuaalinen ympäristökasvatusmalli (http://blogs.helsinki.fi) 
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Kontekstuaalisessa ympäristökasvatuksessa, kuten yleensä oppimisessa, opittavia asi-

oita tarkastellaan laaja-alisesti ja niille haetaan kriittisesti historiallisia, sosiaalisia ja 

poliittisia merkityksiä. Opittuja asioita tulisi pyrkiä soveltamaan erilaisissa tilanteissa, 

eri aikoina, erilaisissa paikoissa, eri oppiaineissa ja erilaisten ihmisten kanssa. Tärke-

äksi nousee huomio asioiden arvosidonnaisuudesta ja eettinen viitekehys: tällä hetkel-

lä minulle tärkeä asia, voikin merkitä jollekin toiselle jotakin muuta jossain muualla. 

Kontesktuaalisen ympäristökasvatuksen tavoitteena voidaan pitää opittujen tietojen ja 

taitojen käytännön soveltamistaitoa, aktiivista kansalaisuutta, osallisuutta, vaikutta-

mista, taitoa toimia yhteistyössä eri tahojen välillä ja arvojen ja asenteiden muutosta. 

(Cantell ym. 2004, 72-73.) 

 

4.3 Ympäristökasvatus peruskoulujen opetussuunnitelmissa  

 

Opetushallituksen 2004 julkaisemassa perusopetuksen opetussuunnitelmassa annetaan 

selkeät tavoitteet koulujen ympäristökasvatuksen toteuttamiselle. ”Perusopetuksen 

tavoitteena on kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kan-

salaisia. Koulun tulee opettaa tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuden rakentamista eko-

logisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille”. (Opetus-

hallitus 2004, 41.) 

 

Ympäristö- ja luonnontietoa käsittelevässä kohdassa mainitaan erikseen tavoite siitä, 

että oppilas oppii suojelemaan luontoa ja säästämään energiavaroja sekä havaitsemaan 

omassa ympäristössään tapahtuvia muutoksia. Biologian ja maantiedon kohdalla ta-

voitteiksi mainitaan mm., että oppilas ymmärtää ihmisen olevan ravinnontuotannol-

taan riippuvainen muusta luonnosta, että hän oppii kehittämään ympäristölukutaito-

aan, toimimaan ympäristöystävällisesti ja huolehtimaan lähiympäristöstään sekä suo-

jelemaan luontoa. (Opetushallitus 2004, 170 - 185.) 

 

Steinerkouluissa ympäristö- ja luonnontieto on pääosin integroitu muihin oppiaineisiin 

osittain jakso-opetuksena. Lappeenrannan Steinerkoulun opetussuunnitelmassa maan-

tiedon ja biologian opetuksen tavoitteet ovat yhtenevät edellä kuvattujen peruskoulun 

opetussuunnitelman tavoitteiden kanssa. Steinerkoulun opetussuunnitelmassa maini-

taan kuitenkin edellisten lisäksi erikseen tavoitteeksi se, että oppilas oppii kunnioitta-
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maan luontoa ja ympäristöä. (Lappeenrannan Steinerkoulun opetussuunnitelma 2011-

2012, 56-62.)  

 

Haasteet ovat isot, kun tavoitteena on edistää vaikuttavaa oppimista ja vahvistaa oppi-

laiden vastuullisuutta, osallisuutta ja voimaantumista. Monet haluavat toimia ympäris-

tövastuullisesti, mutta eivät kuitenkaan aina näin tee. Syynä voi olla laiskuus, kiire, 

rahan puute tai jokin muu tilannetekijä. Vaikeuksista huolimatta on tärkeää jatkaa ym-

päristökasvatustyötä. On parempi edetä pienin askelin, kuin lopettaa ympäristökasva-

tus ensimmäisten ongelmien syntyessä. Tärkeää onkin oppia hyväksymään se, että osa 

toiminnasta ei kanna hedelmää ainakaan välittömästi. Voi myös ajatella niin, että aina 

ei olekaan tärkeää se päämäärään pääseminen vaan arvokasta onkin itse prosessi. 

 

Opetuksella ja kasvatuksella on kuitenkin tärkeä merkitys ympäristövastuullisuuden 

kehittymisessä. Nuoret toivovat koulun ja oppilaitosten ottavan vastuun ympäristö-

kasvatustyöstä ja suhtautuvan siihen vakavasti. Aktiivinen kansalaisuus syntyy kan-

nustuksesta ja tuesta. Nuorten onkin päästävä osallistumaan jo koulussa todellisiin 

vaikuttamistilanteisiin. (Cantell & Larna 2006, 70 – 72.) 

 

Arkko toteaa Pro gradussaan, Satunnaistako vaan? että, suurimmat esteet ympäristön 

parantamiselle ovat ihmisten elämän tyyli, arvot ja asenteet. Hänen mielestään ympä-

ristöongelmiin liittyvistä tiedoista ei ole puutetta, tärkeämpää olisikin vaikuttaa arvoi-

hin ja asenteisiin. Arvokasvatus tulee asettaa keskeiselle sijalle ympäristökasvatus-

työssä. Se ei voi olla erillisenä saarakkeena vaan luonteva osa opetusta. Arvojen opet-

tamisessa ne on kytkettävä arjen konkreettisiin tilanteisiin. Tällöin syntyy ymmärrys 

omien valintojen vaikutuksesta kokonaisuuteen. (Arkko 2002, 31-32.)  

 

Arkko on omassa tutkimuksessaan keskittynyt tutkimaan juuri 12-vuotiaiden ympäris-

töasenteita. Tämän ikäisillä ovat itsenäisen ajattelun kyvyt voimakkaassa kasvussa. 

Tästä syystä etenkin tämän ikäisillä on tärkeää, että he pääsevät aktiivisesti mukaan 

toimintaan ja vaikuttamaan. On kuitenkin aivan varmaa, että tekemällä ja osallistumal-

la oppiminen on tärkeää kaiken ikäisille oppilaille. (Arkko 2002,41.)  

 

Arkon oman näkemyksen mukaan hänen tutkimuksensa ydin on:” On turha puuhastel-

la ns. viherpiiperryksen kanssa mikäli jatketaan samaan tapaan maailman uusiutumat-
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tomien luonnonvarojen tuhlaamista ja sen myötä luonnon saastuttamista. Oppilaat on 

saatava jo hyvin varhaisessa vaiheessa pohtimaan omaa kulutuskäyttäytymistään ja 

sen yhteyttä ekologisiin lainalaisuuksiin”. Tällä hetkellä oppilailta puuttuu yhtenäinen, 

johdonmukainen kokonaiskuva ihmisen, yhteiskunnan ja luonnon systeemien vuoro-

vaikutuksesta. Ymmärrys oman roolin merkityksestä tässä kokonaisuudessa puuttuu 

(Arkko 2002, 65.). Arkon mukaan nuoret ovat hyvin kulutuskeskeisiä, vaikka asenteet 

puhuvat muuta. Heidät pitäisikin saada pohtimaan miksi kulutetaan ja ostetaan, onko 

kaikki tavara tarpeellista ja tekeekö tavara ihmisen onnelliseksi (Arkko 2002, 67.) 

 

 

5 LAPPEENRANNAN STEINERKOULU JA VIHREÄ LIPPU -PROJEKTI 

 

Lappeenrannan Steinerkoulu perustettiin vuonna 1989. Koulu sijaitsee nykyään aivan 

Lappeenrannan keskustan kupeessa vanhalla varuskunta-alueella Saimaan rannalla. 

Koulu on 12 luokkainen yhtenäiskoulu. Tämä mahdollistaa opiskelun saman koulun 

huomassa aina ensimmäiseltä luokalta ylioppilaskirjoituksiin saakka. Koulussa opis-

kelee vuosittain noin 220 oppilasta. Koulun alkuvuosista lähtien on sen toiminnassa ja 

arvomaailmassa pyritty ottamaan huomioon ympäristöasiat. Tämä on myös oleellinen 

osa steinerpedagogista ajatusmallia. Olikin luontevaa, että koulussa haluttiin lähteä 

mukaan Vihreä Lippu ympäristökasvatusohjelmaan syksyllä 2010, kun sitä heille eh-

dotin. Taustalla vaikutti vahvasti koulun johtokunnan halu lähteä mukaan johonkin 

ympäristökasvatus -ohjelmaan. Keskustelin tästä toiveesta opinnäytetyöni ohjaajan 

Riitta Tuikkasen kanssa ja hän heitti ilmaan ajatuksen Vihreästä Lipusta. Kun tutus-

tuin tähän ohjelmaan, totesin sen olevan juuri sopiva meidän koululle. Tästä alkoi pro-

jektin suunnittelutyö. 

 

Koska opinnäytetyöni tutkimusaihe tulisi pohjautumaan Vihreä Lippu -projektin to-

teuttamiselle, oli selvää, että minusta tuli projektin vetäjä. Tehtäväni oli koota erilaiset 

toimintaryhmät, aikatauluttaa projekti ja vastata aikataulujen pitävyydestä sekä rapor-

toida projektin alkukartoituksesta sekä lopputuloksista Suomen Ympäristökasvatusliit-

toon. Projekti saatiin hyvin käyntiin ja koko koulu oli alusta lähtien mukana yhteisessä 

tekemisessä. Palkintona tästä saimme keväällä 2011 oikeuden nostaa salkoon Vihreän 

Lipun.  
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5.1 Vihreä Lippu -ohjelma 

 

Vihreä Lippu ohjelma on osa kansainväistä Eco Schools -ohjelmaa, jonka Suomen 

Ympäristökasvatusseura (SYKSE) on muokannut Suomen oloihin sopivaksi. SYKSE 

on erikoistunut ympäristökasvatuksen edistämiseen, kehittämiseen ja tukemiseen. Täl-

lä hetkellä ohjelmassa on maailman laajuisesti mukana 47 maata, 32 000 koulua, päi-

väkotia ja oppilaitosta. Ohjelma tavoittaa tällä hetkellä noin 9 miljoona lasta ja nuorta 

eri puolilla maailmaa. Suomessa osallistujia on tällä hetkellä noin 300 ja sen piiriin 

kuuluu 75000 lasta ja nuorta. Näiden projekteihin osallistuneiden nuorten lisäksi vai-

kutus yltää myös laajemmalle kuten perheisiin, naapurikouluihin ja yrityksiin. (Suo-

men Ympäristökasvatusseura 2012.) 

 

Vihreän lipun ohjelman tulevaisuuden näkymät ovat hulppeat. Ympäristöministeriön 

alainen Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaosto on asettanut2006 valmistu-

neessa strategiassaan ympäristökasvatustyön laajenemiselle kunnianhimoiset tavoit-

teet. Sen mukaan vuoteen 2014 mennessä 15 % kouluista, päiväkodeista ja oppilaitok-

sista on saanut ulkoisen tunnuksen kestävän kehityksen toiminnastaan. Jotta tähän 

tavoitteeseen päästään on yhteistyön lisäännyttävä sekä paikallisella että kansallisella 

tasolla ). Tämä tarkoittaa sitä, että päättäjien on osoitettava resursseja ympäristökasva-

tus työlle. (Suomen Ympäristökasvatusseura 2012.) 

 

Vihreä Lippu toiminnan perusajatus on lasten ja nuorten osallisuudessa projekteissa. 

He osallistuvat toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Periaatteina on 

saada kestävän kehityksen toiminta osaksi arkea, ympäristökuormituksen vähentämi-

nen ja pitkäjänteinen jatkuvaan kehittämiseen pyrkivä toiminta. Oleellisena asiana 

projekteissa on yhteistyön luominen ympäröivään yhteiskuntaan. Tämä toiminta voi 

olla yhteistyötä lasten perheiden kanssa tai yhteistä tekemistä lähi koulujen kanssa. 

(Suomen Ympäristökasvatusseura 2012.) Aikuisten rooli on olla mukana ohjaamassa 

taustalla, jotta ympäristökasvatukselliset tavoitteet saavutetaan. Pääosassa projekteissa 

ovat aina lapset ja nuoret ja heidän kehittymisensä ymmärtämään oman toimintansa 

vaikutus ympäristöön. 

 

Vihreä lippu projektissa osallistuva yhteisö keskittyy yhteen teemaan kerrallaan. Pe-

rusteemoja ovat vesi, energia ja jätteiden vähentäminen. Muut teemat ovat lähiympä-
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ristö kestävä kulutus ja yhteinen maapallo. Projektin aikana valittua teemaa käsitellään 

monipuolisesti niin, että osallistujien tiedolliset, kokemukselliset ja toiminnalliset tai-

dot kehittyvät. Toiminnan tavoitteena on ympäristökuormituksen vähentäminen konk-

reettisella tavalla. Yksi teemavuosi kestää vähintään vuoden. Ensimmäisen projekti-

vuoden teemaksi on valittava jokin kolmesta perusteemasta. Myös toisen toimintakau-

den teemana on oltava jokin perusteemoista. Muita teemoja pääsee valitsemaan, kun 

takana on kaksi onnistunutta projektia. Pitkään toiminnassa ollut yhteisö voi hakea 

Kestävälle Vihreä Lippu -tasolle. Tämä edellyttää vakiintunutta toimintaa yhteisön 

ympäristökasvatustyössä. (Suomen Ympäristökasvatusseura 2012.) 

 

Vihreä Lippu projekteissa on helppo onnistua, sillä taustalta löytyy jatkuvan kehittä-

misen periaate. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen projektin alussa tehdään alkutilan-

teen kartoitus ja asetetaan tavoitteet sen mukaisesti. Lopuksi arvioidaan uudestaan 

tavoitteiden toteutuminen sekä arvioidaan toiminnalle uudet tavoitteet. Onnistuneiden 

projektien taustalla on Suomen Ympäristökasvatusseuralta saatava jatkuva tuki. Toi-

mintasuunnitelman hyväksymisvaiheessa kommentoidaan asetettuja tavoitteita ja an-

netaan neuvoja ja ohjeita, jotta saataisiin aikaan hyvä projekti. Jokainen Vihreä Lippu 

projekti arvioidaan kansainvälisen Eco-Schools -ohjelman periaatteilla. Kriteerien 

avulla arvioidaan toiminnan laatua, osallistavuutta, jatkuvuutta ja tavoitteellisuutta. 

Tärkeitä kriteereitä ovat projektin alussa ja lopussa tehtävät ympäristökartoitukset 

sekä aikuisista ja lapsista koostuvan, projektista vastaavan ympäristöraadin toiminta. 

(Suomen Ympäristökasvatusseura 2012.) 

 

Merja Hämes on tutkinut omassa opinnäytetyössään (2011) Vihreä lippu ympäristöjär-

jestelmän kehittämistä kouluissa. Hän toteaakin, että Vihreä lippu-projekti ei ole no-

peasti ja hetkessä saavutettu ympäristöteko vaan erittäin pitkäjänteistä ympäristötyötä. 

Hankkeen tavoitteena on luoda pysyviä muutoksia projektissa mukana olevan yhtei-

sön käytäntöihin ja oppilaiden elämään ja tehdä kestävän kehityksen toiminnasta osa 

yhteisöjen arkea. (Hämes 2001, 33.) 
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KUVA 4. Vihreä Lippu -projektin vaiheet (http://www.vihrealippu.fi) 

 

5.2 Vihreä Lippu -ohjelma Lappeenrannan Steinerkoulussa 

 

Syksyllä 2010 koulumme lähti mukaan Vihreä lippu ympäristökasvatusohjelmaan. 

Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools -ohjelmaa. Maailmanlaajuisesti oh-

jelmaan osallistuu miljoonia lapsia. Ohjelma perustuu jatkuvan kehittämisen periaat-

teeseen. Osallistuja valitsee vuosittain yhden kuudesta teemasta, joita on vesi, energia, 

jätteiden vähentäminen, lähiympäristö, kestävä kulutus ja yhteinen maapallo. Toteu-

tettava projekti suunnitellaan yhdessä oppilaiden, opettajien ja henkilökunnan kanssa.  

Sen aikana vähennetään ympäristökuormitusta, opiskellaan teemaan liittyviä asioita ja 

tehdään yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Meillä ensimmäisen toimin-

tavuoden teemana oli jätteiden vähentäminen. 

 

Syksy aloitettiin kartoittamalla koulumme jätteiden lajittelu määrällisesti. Tutkittiin 

mitä jätettä syntyy, miten paljon ja miten sen lajittelu on hoidettu. Määrällisen selvi-

tyksen lisäksi kartoitettiin jätteiden lajitteluun ja vähentämiseen liittyvää osaamista ja 

tietotaitoa. Näiden kartoitusten perusteella päätimme tavoitella ruokailusta syntyvän 

biojätemäärän ja kaatopaikkajätteen puolittamista sekä päätimme opetella lajittele-

maan roskat oikein sekä pyrkiä vähentämään käsipaperien tuhlausta. Koulumme yh-

teisiksi Vihreä Lippu tavoiksi päätettiin valita kolme opeteltavaa asiaa: 

 

Laitan roskat niille varattuihin keräilyastioihin. 

Otan käsipaperia vain sen verran, kuin tarvitsen ja laitan sen käytön jälkeen roskakoriin. 

Otan ruokaa lautaselle sen verran, minkä jaksan syödä. 
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Näitä tapoja on opeteltu pitkin vuotta ja tuloksia on saatu aikaan. Kevään uusintakar-

toituksen tulokset kertovat, että biojätemäärä on saatu laskettua alle puoleen entises-

tään (Taulukko 2.) samoin kaatopaikka jätteen määrä. Lajittelutaidot ovat kasvaneet 

vuoden aikana huimasti. Koko koululle on tuli uutena asiana energiajätteen lajittelu. 

Tämänkin opittiin vuoden aikana hienosti.  

 

TAULUKKO 2. Ruokailusta syntyneet biojätemäärät vertailuviikoilta 

 

 

Tekijöinä ja toteuttajina Vihreä Lippu ohjelmassa ovat nuoret ja lapset. Meilläkin 

kaikki kartoitukset ja tiedottaminen on tehty koulumme ympäristöraatilaisten voimin. 

Ympäristöraadin jäsenet on koottu 6. -12. luokkien edustajista. Raatiin kuului ensim-

mäisenä vuotena 13 tyttöä ja 10 poikaa. Nuorten taustalla on toiminut aikuisten muo-

dostama ympäristötiimi. Tiimin tarkoitus on luoda puitteet toiminnalle ja varmistaa 

ympäristökasvatuksen toteutuminen. Tiimin jäsenet edustivat kaikkia koulun henkilös-

töryhmiä. 
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KUVA 2. Ruokasalin biojätemittari 

 

Seuraavan Vihreä Lippu projekti aloitetaan vuoden kuluttua. Sen teema tulee olemaan 

vesi tai energia. Ensi syksystä lähtien Vihreä Lippu toiminta on suunniteltu jatkuvan 

ympäristökerhona. Tämän lisäksi jokaiselta luokalta valitaan ympäristövastaavat, jot-

ka huolehtivat lajittelun toimivuudesta ja tiedottavat mm. tempauksista ja tapahtumista 

omalle luokalle. Kestävän kehityksen toiminta on tullut kouluumme jäädäkseen. Yh-

dessä tekemällä opimme koko ajan lisää. Kehitys ei ole välttämättä aina nopeaa ja 

takapakkejakin voi matkalla tulla. Tärkeintä on, että olemme matkalla.  

 

 

KUVA 3. Otan ruokaa lautaselle vain sen verran minkä jaksan syödä 
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(Paju,Eeva 2011, 38-41. Lappeenrannan Steinerkoulun toimintakertomus 2010 – 

2011). 

 

5.3 Portaat luomuun -valmennusohjelma 

 

Portaat luomuun valmennusohjelma on ammattikeittiöitä varten suunniteltu vapaaeh-

toinen ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa keittiöitä lisäämään luomutuotteiden 

määrä ja edistämään kestävän kehityksen mukaista ohjelmaa. Ohjelman toteutus pe-

rustuu luottamukseen siitä että keittiö toimii luotettavasti kestävää kehitystä edistäen. 

Ohjelma asettaa toiminnassa mukana oleville keittiöille tiettyjä vaatimuksia ja suosi-

tuksia. Ohjelman toiminta on käynnistetty vuonna 2002. Sen rahoittajana on alusta 

lähtien toiminut maa- ja metsätalousministeriö ja sen toteuttamisesta on vastannut 

EkoCentria. (EkoCentria 2012. Portaat luomuun ammatikeittiöohjelma.) 

 

Ohjelma rakentuu portaista, joita nousemaan keittiöt pääsevät lisäämällä luomutuot-

teiden määrää päivittäisessä käytössään. Portaat rakentuvat viidestä eri kriteerin mää-

ritellystä askelmasta. Mitä enemmän ja jatkuvammin keittiö käyttää luomuraaka-

aineita ruoan valmistuksessaan sitä korkeammalle askelmalle se yltää. Ensimmäinen 

porras edellyttää vähintään yhden merkittävän raaka-aineen käytön jatkuvasti sekä 

muiden käytön silloin tällöin. Korkeimmalle, viidennelle portaalle keittiö pääsee, kun 

se käyttää luomuraaka-aineita runsaasti ja kaikissa raaka-aineryhmissä. 

 

Portaat luomuun ohjelma suosittelee, että ohjelmassa mukana olevat keittiöt toimivat 

muutoinkin kestävää kehitystä edistäen. Se toivoo keittiöiden lisäävän kasvisten käyt-

töä ja valitsevan raaka-aineet sesonkien mukaisesti. Edellisen lisäksi se toivoo keittiön 

toimivan ottavan toiminnassaan huomioon luonnonvarojen säästämisen. Suositus on-

kin, että ohjelmaan liittyvä organisaatio seuraa energian ja veden käyttöään ja mittaa 

jätteiden määrää. Tämä seuranta mahdollistaa parannustoimet, joiden avulla kulutusta 

voidaan vähentää. 

 

5.4  Portaat luomuun ammattikeittiöiden valmennusohjelma Lappeenrannan 

Steinerkoulun keittiössä 
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Lappeenrannan Steinerkoulu on ollut mukana Portaat luomuun -

ammattikeittiöohjelmassa sen alkuvuosista alkaen. Keittiö on jatkuvasti kehittänyt 

luomuraaka-aineiden hankintakanaviaan yrittäen hyödyntää lähiseudun tuottajien raa-

ka-aineita aina, kun niitä on ollut järkevästi saatavilla. Tällä hetkellä keittiö on eden-

nyt portaalle 5, joka on korkein mahdollinen taso. Keittiö käyttääkin runsaasti erilaisia 

luomuraaka-aineita ja perustuotteiden saatavuus on muodostunut melko varmaksi. 

Keittiö käyttää luomua kaikissa raaka-aineryhmissä monipuolisesti. Portaalla pysymi-

nen kuitenkin edellyttää saatavuuden jatkuvan nykyisellään ja hintatason säilyvän 

kohtuullisena. Kehitys näyttää suotuisalta., sillä luomutuotteiden saatavuus tavallisis-

takin tukuista on kasvanut jatkuvasti. Lappeenrannan Steinerkoulun keittiö pyrkii 

luomun lisäksi toimimaan muutenkin ympäristöä säästävästi. Jätteet lajitellaan tarkasti 

ja kaatopaikalle joutuvan jätteen osuus on tällä hetkellä todella pieni ja keittiö pyrkii 

kierrättämään kaiken jätteen. 

 

 

KUVA 5. Keittiön kaatopaikkajäteastia  

 

Pesuainevalinnoissa pyritään ympäristöystävällisyyteen ja kehittämään puhdistusme-

netelmiä vähemmän vettä ja pesuaineita kuluttaviksi (esim. mikrokuituliinat). 
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Keittiön toiminnassa päämääränä onkin jatkuva jätteen vähentäminen. Tähän pyritään 

valmistamalla ruokaa menekin mukaan ja vaikuttamalla ruokailusta syntyvään biojät-

teen määrään esim. mittaamalla päivittäinen jäte ja antamalla siitä palaute ruokailijoil-

le. Myös pakkausjätteen määrää yritetään vähentää. Tosin luomutuotteiden kohdalla 

tämä ei aina toteudu pienien pakkauskokojen takia. Voidaankin sanoa, että ympäristöä 

säästävä toiminta on saatu Lappeenrannan Steinerkoulun keittiön kohdalla hyvin al-

kuun. 

 

 

6 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 

 

6.1 Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja tutkimusongelma 

 

Opinnäytetyö perustuu Lappeenrannan Steinerkoulussa syksyllä 2010 aloitettuun Vih-

reä Lippu -ympäristökasvatusohjelman toteutukseen jätteiden vähentämisestä. Varsi-

nainen opinnäytetyön aihe on nuorten ja lasten ympäristöasenteissa tapahtuvan muu-

toksen seuranta projektin aikana. Tarkoitus on selvittää asenteet projektin alussa ja 

verrata niitä asenteisiin projektin loppumetreillä. Tutkimusongelmana on nuorten ym-

päristöasenteissa tapahtuva muutos projektivuoden aikana. Tarkoituksena on selvittää 

muuttuvatko nuorten ympäristöasenteet ja millaisia mahdolliset muutokset ovat. Li-

säksi tutkitaan onko eri sukupuolten välillä eroja muutosten ilmenemisessä. Työn ti-

laajana ja toivojana on Lappeenrannan Steinerkoulun johtokunta. Koululla on jo pit-

kään toivottu lähdettävän mukaan johonkin ympäristöohjelmaan. Projektin taustalla 

on myös opettajien toive ympäristökasvatusohjelman aloittamisesta koululla.  

 

6.2 Tutkimuskohde ja aineistonhankinta 

 

Opinnäytetyön päämääränä on selvittää Lappeenrannan Steinerkoulun 6. – 12. luokan 

oppilaiden ympäristöasenteita Vihreä Lippu -ohjelman aloitusvaiheessa ja sen ensim-

mäisen toteutusvuoden lopulla. Vuoden ympäristöteemana oli Jätteiden vähentäminen. 

Ajallisesti tutkimus eteni samaan tahtiin Vihreä Lippu -projektin kanssa. Tutkimus oli 

luonteeltaan tapaustutkimus, sillä tutkimuksen kohteena on tietyn organisaation sisällä 

tapahtuvan muutoksen seuraaminen. (Vilkka 2005, 183.)  
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Asennemuutosten määrällinen aineisto kerättiin 6. – 12. luokkien oppilaille tehdyn 

kyselyn avulla. Kyselyä voidaan pitää informoituna kyselynä, sillä tutkija vei ja haki 

kaavakkeet itse (Heikkilä 1998, 18.) Tässä tapauksessa tutkija opasti luokkien opetta-

jat ohjaamaan kyselyn ja vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin. Ohjaus tapahtui opet-

tajille suunnatulla kirjallisella ohjeella. Ensimmäinen kysely toteutettiin lokakuun 

alussa 2010 ennen Vihreä Lippu -projektin alkua. Toinen kysely tehtiin keväällä 2011 

toukokuussa, kun projektivuosi oli lopussa.  

 

Kyselytutkimuksessa oli yhteensä 44 kysymystä tai oikeammin väittämää. Oppilaat 

valitsivat neljästä eri vastausvaihtoehdosta heitä eniten miellyttävän ympyröimällä 

sen. Kaavakkeen vaihtoehdot muodostettiin neliportaisen Likert -asteikon avulla. 

Normaalista viisiportaisesta asteikosta poiketen asteikon keskimmäinen vastausvaih-

toehto (en osaa sanoa) jätettiin pois. Perusteena tälle oli kysymysten luonne mielipi-

teenä ja tosiasiakysymyksinä, joihin vastaaja pystyi vastaamaan halussaan olevalla 

tiedolla. 

 

Kysymykset jaettiin niin, että niiden avulla mitattiin nuorten asenteita luontoa ja ym-

päristöä, omaa vaikuttamista, jätteiden lajittelua sekä kierrättämistä kohtaan. Näiden 

ohella haluttiin selvittää asenteita liittyen ruoan tuotantotapaan ja arvostukseen sekä 

asenteita kuluttamista ja ympäristönsuojelua kohtaan. Lomakkeen viimeinen kysymys 

mittasi nuorten asennoitumista Vihreä Lippu -projektia kohtaan.  

 

Tutkimusaineiston kerääminen kysymyskaavakkeen avulla sopii tähän tutkimukseen, 

sillä se on toistettavissa samanlaisena. Tässä tutkimuksessa on käytetty pohjana Anni 

Innasen Pro gradu työn kyselykaavaketta. Hänen gradunsa päämääränä oli tutkia Vih-

reä Lippu -projektin vaikutusta Savonlinnan Pihlajamäen alakoulussa. Tutkimuksen 

avulla selvitettiin oliko projektilla vaikutusta lasten ympäristöarvoihin, -asenteisiin, -

vastuullisuuteen ja -tietoisuuteen. Kysymysongelma sivuaa oman tutkimukseni aihe-

aluetta vahvasti. Hänellä tutkimuksen pääongelma oli ympäristöohjelman vaikutta-

vuuden mittaaminen käytännön tasolla eli tapahtuuko asennemuutosta ja miten se nä-

kyy käytännössä. Minun pääongelmanani on ympäristöasenteissa tapahtuva muutos 

projektin aikana.  
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Saadakseni kysymyskaavakkeesta tutkimukseen sopivan, poistin osan alkuperäisistä 

kysymyksistä. Tätä tehdessäni olen yrittänyt miettiä jokaisen kysymyksen kohdalla 

vastaako tämä niihin kysymyksiin, mihin halutaan vastaus. Joitakin kysymyksiä kaa-

vakkeeseen on poimittu Cantellin ja Larnan tutkimuksesta: Ympäristövastuullisuus 

nuorten sanoissa ja teoissa (2006) sekä Grönqvistin Pro Gradu tutkielmasta: Ympäris-

tökasvatuksen toteutuminen pääkaupunkiseudun peruskoulun alaluokilla (2008).  

 

Kysymyskaavaketta testattiin 6. – 9. luokan oppilailla ja todettiin, että kaavake on 

toimiva. Kyselykaavakkeen sopivuudesta luokille 6 -12 kysyttiin edellisen lisäksi 

alempien luokkien opettajien näkemys ja he totesivat sen olevan ymmärrettävä. Kyse-

lyaineiston kysymyksiin vastasivat kaikki paikalla olleet oppilaat. Opettaja luki heille 

kyselylomakkeen alussa olleen vastausohjeen. Pulmatilanteissa heillä oli mahdollisuus 

kysyä neuvoa opettajalta.  

 

Kysymyskaavakkeen väittämät pyrkivät kuvaamaan tiettyjä edeltä käsin valittuja pää-

teemoja. Kysymysten perusteella haluttiin selvittää nuorten asenteita luontoa ja ympä-

ristöä kohtaan kysymysten 1-6 ja 12 -18 avulla, asenteita omaa vaikuttamista ja vas-

tuuta kohtaan kysymysten 7 -11 ja 19 -20 perusteella ja jätteiden lajitteluun sekä kier-

rättämiseen liittyviä asenteita väittämien 21 -28 avulla. Kysymysten 29 -33avulla ha-

luttiin selvittää nuorten arvostusta ruokaa kohtaan ja asennoitumista sen tuotantota-

paan. Kuluttamiseen liittyviä asenteita mitattiin kysymyksillä 34 -38. Suhtautumista 

ympäristönsuojelua kohtaan ja vastuun tuntemista ympäristöstä mitattiin väittämillä 

39 -43. Kyselykaavakkeen viimeisellä väittämällä haluttiin selvittää asenteita Vihreä 

Lippu -ohjelmaa kohtaan. 

 

6.3 Tutkimuksen perusjoukko  

 

Tutkimuksen perusjoukon muodostivat kaikki kuudennen - yhdeksännen luokan oppi-

laat sekä lukion ensimmäisen ja kolmannen luokan kaikki opiskelijat. Perusjoukkoon 

kuului yhteensä 110 oppilasta. Kyselyyn osallistui yhteensä 102 vastaajaa syksyllä ja 

101 vastaajaa keväällä. Vastausprosentti oli syksyllä 92,7 % ja keväällä hieman alhai-

sempi 91,8 % (Kuvio 1.). 
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KUVIO 1. Vastausten määrä ja vastausprosentti 

 

Kysely toteutettiin luokille 6 – 12. Tässä yhteydessä tarkoitetaan luokilla 10 -12 lukio-

luokkia. Steinerkouluissa yläasteen jälkeen lukion ensimmäistä luokkaa kutsutaan 10. 

luokaksi eikä lukion ensimmäiseksi kuten muualla. Tutkimuksen osallistuneiden oppi-

laiden ikä vaihteli 12 ikävuodesta 19 vuoteen. 

 

 

KUVIO 2. Vastausten jakauma eri sukupuolten välillä 

 

Vastaukset jakautuivat koulussa vallitsevan sukupuolijakauman mukaisesti. Tytöt ei-

vät vastanneet poikia enemmän % -osuutena. Vastausten jakauma edustaa perusjouk-

koa oikeassa suhteessa (Kuvio 2.). Lappeenrannan Steinerkoulussa on oppilaina tyttö-
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jä poikia enemmän ja se näkyy myös tutkimukseen osallistuneiden luokkien vastaus-

jakautumassa. 

 

6.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Luotettavuudella eli reliabiliteetillä tarkoitetaan tulosten tarkkuutta (Heikkilä 2001, 

28). Tutkimuksen luotettavuutta eli reliabiliteettiä pyritään varmistamaan käyttämällä 

aiemmin käytettyä ja testattua kyselykaavaketta, jota muokataan vastaamaan tätä tut-

kimusta.  Kyselytutkimus toteutetaan koulussa oppituntien aikana ja opettaja on mu-

kana tilanteessa, jotta oppilaat voivat tarkentaa halutessaan kysymyksiä epäselvissä 

asioissa.  Tutkimuksen kohderyhmänä ovat kaikki 6. ja 12. luokkien oppilaat ei pelkkä 

otos jokaiselta luokalta. Tämä lisää mielestäni tutkimuksen luotettavuutta.  

 

Olen pyrkinyt määrittämään tutkimusongelman tarkasti ja jakanut tutkimuskysymyk-

set pääotsikoiden alle, jolloin jokainen kysymys tietyn otsikon alla vastaa tietyn aihe-

alueen kysymyksiin. Nämä pääotsikot eivät ilmene varsinaisessa kysymyslomakkees-

sa, mutta tulevat esille, kun aineiston analyysia tehdään. Tällä pyritään siihen, että 

tutkimus on mahdollisimman validi. Validius tarkoittaa tutkimuksen pätevyyttä. Toi-

sin sanoen pyritään tarkalla kysymysten asettelulla siihen, että kysytään sitä mihin 

halutaan vastaus eikä asian vierestä (Heikkilä 2001, 29.) 

 

Kyselytutkimus on menetelmä, jossa vastaajan henkilöllisyys jää tuntemattomaksi, jos 

niin halutaan. Tässäkään tutkimuksessa ei kysytä vastaajan nimeä. Mitä tulee laadulli-

seen materiaalin ovat ne täysin luottamuksellisia. Tulosten analysoinnissa ei käytetä 

ilmauksia, joista voitaisiin päätellä vastaajan henkilöllisyys.  

 

 

7 TULOKSET  

 

Kyselytutkimuksen tulokset on analysoitu SPSS 18 -taulukkolaskentaohjelman avulla. 

Tulosten vertailu on tehty ristiintaulukoimalla jokainen väittämä kyselyn ajankohdan 

kanssa. Tarkoituksena on vertailla syksyn ja kevään vastauksia toisiinsa. Vertailunta-

voitteena on erojen löytäminen vastauksista. Vertailua tehdään koko joukosta yleisellä 
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tasolla eli ovatko koko kohderyhmän asenteet muuttuneet ja mihin suuntaan. Tarkoi-

tus oli myös tutkia löytyykö eroja sukupuolten välillä.  

 

7.1 Asenteissa tapahtuneet muutokset 

 

Yleisesti voidaan sanoa, että jo alustavasti syksyn vastauksista näkyy nuorten mielen-

kiinto ja positiivinen asennoituminen ympäristöasioita kohtaan. Syksyn ja kevään ver-

tailussa ilmenee pieni positiivinen asennemuutos vastauksissa kauttaaltaan. Huomion 

arvoista muutos oli muutamien väittämien kohdalla. Esittelen raportissa vain niiden 

väittämien ristiintaulukointien tulokset, joiden kohdalla muutos oli mielestäni merkit-

sevä. Loput ristiintaulukoinnit löytyvät liitteestä 1 raportin lopusta. Esitän ensin koko 

ryhmää koskevat tulokset ja sen jälkeen tulokset koskien sukupuolten välisiä eroja 

vastauksissa. 

 

7.1.1   Asenteet luontoa ja ympäristöä kohtaan 

 

Positiivista muutosta tapahtui kolmen väittämän kohdalla. Ensimmäinen huomion 

arvoinen oli väite numero 2: Ympäristöön ja luontoon liittyviä asioita on tärkeä käsi-

tellä koulussa. Ero syksyn ja kevään täysin samaa mieltä olevien ryhmässä oli lähes 

15 %.  

           

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          KUVIO 3. Ympä-
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Toinen ero syksyn ja kevään välillä löytyi väittämistä numero 5: Kaikki ihmiset, eläi-

met ja kasvit ovat samaa luonnon kokonaisuutta. Jo syksyllä 56 % oli asiasta täysin 

samaa mieltä. Keväällä luku oli noussut 63 %. Täysin erimieltä asiasta oli syksyllä 

noin 7 prosenttia ja keväällä vain yksi prosentti.  

 

 

KUVIO 4. Ihmiset, eläimet ja kasvit 

 

Luonnossa liikkumista pidettiin melko tärkeänä keinona oppia luontoon liittyviä asioi-

ta. Vuoden aikana tämä asenne oli vahvistunut selvästi. 

 

 

KUVIO 5. On tärkeä liikkua luonnossa 

 
 

7.1.2   Asenteet omaa vaikuttamista ja vastuuta kohtaan 
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Väitteiden numero 7. -11. ja väitteiden 19.- 20 (liite 3) haluttiin selvittää niitä asentei-

ta, jotka kertovat miten nuoret kokevat voivansa itse vaikuttaa ympäristöasioihin sekä 

oman vastuunsa niihin liittyen. Tämän kysymyssarjan väitteistä nousi useita positiivi-

sia asennemuutoksia, jotka haluan tuoda esille. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, 

että nuoret kokevat pystyvänsä vaikuttamaan ympäristön tilaan omalla toiminnallaan 

melko vähän. Täysin samaa mieltä olevien määrä ei tässäkään tutkimuksessa ollut 

suuri, mutta suurin osa koki voivansa vaikuttaa melko paljon. Tämä asenne myös vah-

vistui hieman vuoden aikana. 

 

 

KUVIO 6. Voin vaikuttaa siihen mitä ympäristössä tapahtuu 

 

Nuoret eivät ole kovin vakuuttuneita siitä, että voivat vaikuttaa ympäristön tilaan 

omalla toiminnallaan. Tämä asenne tuli esille käyttämissäni vertailututkimuksissakin. 

Kuitenkin Steinerkoulun tutkimusjoukossa tapahtui pieni positiivinen muutos projek-

tivuoden aikana.  

 

 

 

24,5 

50 

17,6 
7,8 

34 
43 

20 

3 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

Täysin samaa 
mieltä 

Melkein 
samaa mieltä 

Osittain eri 
mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

%
 

Voin vaikuttaa itse siihen mitä 
lähiympäristössäni tapahtuu 

Syksy 2010 

Kevät 2011 

34,3 
44,1 

13,7 
7,8 

33 

54 

9 
4 

0 

20 

40 

60 

Täysin samaa 
mieltä 

Melkein 
samaa mieltä 

Osittain eri 
mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

%
 

Pystyn omalla toiminnallani vaikuttamaan 
myönteisesti ympäristöön 

Syksy 2010 

Kevät 2011 



38 

 

 

KUVIO 7. Oman toiminnan vaikutus ympäristöön 

 

Vaikka täysin samaa mieltä olevien ryhmä olikin hieman pienentynyt kevään kyselys-

sä yhdellä prosentilla, oli melkein samaa mieltä olevien ryhmä kasvanut 9 %. Myös 

osittain eri mieltä ja täysin eri mieltä olevien määrät olivat pienentyneet kevättä kohti. 

Voisiko tästä päätellä, että pientä orastavaa ymmärrystä voisi olla syntymässä oman 

toiminnan mahdollisuuksista.  

 

Toisaalta seuraava kuvio vie päätelmää hieman eri suuntaan, sillä väittämän: Yhden 

ihmisen toiminnalla ei ole merkitystä luonnon kannalta (taulukko), kehitys oli negatii-

vista. Kyse ei ole suuresta muutoksesta vastausten välillä, mutta etenkin täysin ja osit-

tain eri mieltä olevien määrät vähenivät hieman ja siirtyivät kerryttämään melkein 

samaa mieltä olevien määrää. Vaikka tulos ei sinällään ole merkittävä, olen halunnut 

ottaa sen raportin osaksi, koska ympäristökasvatustyössä on kyse juuri tästä eli vas-

tuullisuuteen kasvattamisesta. Seuraavissa projekteissa onkin tärkeä miettiä, miten tätä 

osa-aluetta voitaisiin kehittää. Toisaalta nyt tutkittiin asenteessa tapahtuvaa muutosta. 

Jos tarkkailun alla olisi pelkkä asenne, niin tulosta voitaisiin pitää hyvänä. Suurin osa 

vastaajista pitää yhden ihmisen toiminnan merkitystä tärkeänä luonnon kannalta.  

 

 

KUVIO 8. Yhden ihmisen toiminnan merkitys 

 

7.1.3   Jätteiden lajitteluun ja kierrättämiseen liittyvät asenteet 

 

Suhtautumista jätteiden lajittelua ja kierrättämistä kohtaan mitattiin väitteiden 21.- 28. 

(liite 3) avulla. Tämä osio oli merkittävä, sillä koulun Vihreä Lippu -projekti pureutui 
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juuri tälle osa-alueelle tavoitteenaan vähentää syntyvää jätemäärää ja parantaa lajitte-

lua. Positiivista oli, että nuoret kokivat jätteiden lajittelun tärkeäksi puuhaksi koulussa. 

Tässä väiteryhmässä huomion arvoinen positiivinen muutos oli tapahtunut väittämän: 

Minusta on tärkeää, että jätteet lajitellaan koulussa kohdalla: Täysin samaa mieltä oli 

syksyllä 43 % vastaajista ja keväällä 50 %. Täysin eri mieltä olevien kohdalla ero oli 

myös selkeä syksyn 10 % pienentyessä keväällä 1 %.  

 

 

KUVIO 9. Jätteiden lajittelu on tärkeää koulussa 

 

Koulun Vihreä Lippu -projektin teemana oli Jätteiden vähentäminen. Projektin aikana 

koulun jätekuormaa vähennettiin puoleen entisestään. Jätteiden vähentämisen myötä 

opeteltiin lajittelemaan jätteet oikein ja pienennettiin merkittävästi kaatopaikkajätteen 

määrää. On mukavaa havaita, että muutosta on tapahtunut myös asennetasolla, vaikka 

vuosi onkin melko lyhyt aika asennemuutokselle. Tämän väittämän kohdalla näyttää 

myös olevan niin, että asenne on johtanut toimintaan ympäristön hyväksi. Vai lienee-

kö niin, että tekeminen on muokannut asennetta? 

 

Asenteet kierrätystä kohtaan olivat jo alussa myönteiset. Ilahduttavaa oli, että täysin 

samaa mieltä olevien määrä kasvoi syksyn 59 % kevään 74 %. Täysin erimieltä oli 

syksyllä 7 % ja ei yksikään vastaajista. 
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KUVIO 10. Kierrättämisen merkitys 

 

7.1.4   Ruoan arvostukseen ja tuotantotapaan liittyvät asenteet 

 

Ruoan tuotantotapaan ja ruoan arvostukseen liittyviä asenteita mitattiin kysymyksillä 

29. – 33 (liite 3). Tämä oli kuluttamisen ohella kysymysosio, jossa asenteissa tapahtu-

neet muutokset olivat olemattomia tai hyvin vähäisiä. Kuitenkin kahden väittämän 

kohdalla oli tapahtunut pientä muutosta. Koska nämä kaksi väittämää kuvaavat asen-

netta ruoan arvostusta kohtaan, ovat ne tärkeää tuoda esille, vaikka muutokset eivät 

olleetkaan suuria. Yhtenä päämääränä Jätteiden vähentämis-projektissa oli juuri ruo-

kajätteen vähentäminen koulun lounasruokailussa. 

 

 
 

KUVIO 11. Jätän usein ruokaa lautaselle koulussa 

 

59,4 

27,7 

5,9 6,9 

74,3 

17,8 
7,9 

0 
0 

20 

40 

60 

80 

Täysin samaa 
mieltä 

Melkein 
samaa mieltä 

Osittain eri 
mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

%
 

Ympäristön kannalta on parempi 
kierrättää tavaroita kuin ostaa kaikki 

uutena 

Syksy 2010 

Kevät 2011 

9,8 

21,6 

28,4 

40,2 

5 
10,9 

35,6 

47,5 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

Täysin samaa 
mieltä 

Melkein 
samaa mieltä 

Osittain eri 
mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

%
 

Jätän usein ruokaa lautaselle koulussa 

Syksy 2010 

Kevät 2011 



41 

 

 

Oikeastaan samaa asiaa kuin edellinen väite mittaa myös väittämä: Pyrin ottamaan 

ruokaa sen verran minkä jaksan syödä. Täysin ja melkein samaa mieltä olleiden mää-

rä oli jo syksyllä niin suuri, että määrää oli vaikea nostaa. Toisaalta olisi voinut odot-

taa, että melkein samaa mieltä olevien ryhmä oli projektin vaikutuksesta noussut suu-

remmaksi. Samaa mieltä syksyllä oli reilu 61 % vastaajista ja keväällä luku oli 71 %. 

Melkein samaa mieltä oli syksyllä lähes 25 % ja keväällä 22 %.   

 

 

KUVIO 12. Otan ruokaa vain sen verran minkä syön 

 

7.1.5   Kuluttamiseen liittyvät asenteet  

 

Asenteita kuluttamista kohtaan mitattiin kysymyksillä 34. -38 (liite 3). Minkään väit-

tämän kohdalla ei tapahtunut merkittävää muutosta asenteissa vuoden aikana. Näin 

jälkikäteen miettien olisi tämän osion voinut jättää pois kokonaan. Vuosi on lyhyt aika 

käsitellä ympäristöasioita laajasti koulun arjessa ja nyt keskityttiin hyvin konkreetti-

seen vaikuttamiseen. Nuorten ei ole helppoa mieltää omaa kuluttamistaan ympäristö-

teoksi aivan suoralta kädeltä. Jotta tämä ymmärrys syntyisi, pitäisi asiaa käsitellä 

säännöllisesti oppitunneilla ja tuoda se opetukseen jo ensimmäisiltä koululuokilta al-

kaen. Tässä myös kodin merkitys ja siellä vallitseva arvomaailma on vaikuttava tekijä. 

 

7.1.6    Vastuu ympäristöstä ja ympäristönsuojelu 

 

Näitä asenteita kuvaavat väittämät olivat kysymykset 39. – 43. Nuoret tuntuvat ym-

märtävän, että ympäristön saastuessa ei ole aina helppoa korjata tilannetta. Väittämän 

numero 39: Ympäristön pilaantumisen seuraukset ovat helppo ja nopea korjata koh-
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dalla tapahtui asennoitumisessa muutosta eniten täysin eri mieltä olleiden ryhmässä. 

Syksyllä täysin erimieltä oli 43 % vastaajista ja keväällä jo 63 %. Osittain eri mieltä 

olevien määrä väheni myös syksyn reilusta 40 % kevään vähän alle 32 %.  

 

 

 

KUVIO 13. Ympäristön pilaantumisen seurausten korjaaminen 

 

 

Ymmärrys ihmisen toiminnan vaikutuksista vuosien päähän tuntuu olevan nuorille 

selvää. Syksyn ja kevään vastausten vertailussa ilmeni, että täysin samaa mieltä ollei-

den ryhmä kasvoi syksystä kevääseen mennessä lähes 20 %. Täysin eri mieltä olleiden 

ryhmä pieneni lähes 6 %. 

 

 

 
 

 

KUVIO 14. Toiminnan vaikuts sadan vuoden päähän 
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Asenteet koulun Vihreä Lippu –projektiin olivat pääsääntöisesti positiiviset. Oli myös 

mukavaa havaita, että myönteinen asenne kasvoi selvästi projektivuoden aikana.  

 

 

KUVIO 15. Mielipiteet koulun Vihreä Lippu -ohjelmasta 

 

7.2 Erot vastauksissa eri sukupuolten välillä 

 

Aiemmissa nuorten ympäristöasenteita mittaavissa tutkimuksissa on todettu, että tytöt 

suhtautuvat ympäristöasioihin poikia positiivisemmin. Näin näyttää olevan minunkin 

tutkimuksessani lähes kaikkien väittämien kohdalla. Raporttiosuudessa käsittelen vain 

ne väittämät, joiden kohdalla löytyi jotain erityistä mainittavaa. Muut kuviot löytyvät 

liitteestä 2.  

 

Kysyttäessä mielipidettä luontoon ja ympäristöön liittyvien asioiden käsittelystä kou-

lussa etenkin tyttöjen positiiviset asenteet väittämää kohtaan vahvistuivat vuoden ai-

kana 20 %. 
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KUVIO 16.Ympäristöasioiden käsittelyn tärkeys koulussa 

 

Omaa vaikuttamista ja ympäristövastuuta mittaavissa kysymyksissä olivat muutokset 

samansuuntaisia, kuin muidenkin väittämien vastauksissa. Kuitenkin tästä osiosta löy-

tyi eräs pohdintaa aiheuttava piirre. Kuvioista voi havaita, että pojat kokivat syksyllä 

voivansa vaikuttaa omalla toiminnallaan tyttöjä enemmän ympäristön tilaan. Mitä siis 

tapahtui vuoden aikana, kun kevään vastauksista näkee selvästi, että tämä asenne on 

muuttunut poikine kohdalla selvästi negatiivisempaan suuntaan?  

 

 

KUVIO 17. Oma vaikutus lähiympäristön tilaan 
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Aivan kuten edellä myös asenteet oman toiminnan myönteisistä vaikutuksista ympä-

ristön tilaan olivat poikien kohdalla keväällä negatiivisemmat syksyn kyselyyn verrat-

tuna. 

 

  

KUVIO 18. Oman toiminnan vaikutus ympäristöön 

 

Etenkin tytöt suhtautuivat roskaamiseen jo alun perin melko kriittisesti. Kevään kyse-

lyssä etenkin poikien positiivinen asenne roskaamista kohtaa laski reilusta 20 %:sta 

noin 5 %:iin. Poikien kohdalla on myös huomattava, että melkein eri mieltä olevien 

ryhmä kasvoi syksystä 16 %:lla. 

 

 

KUVIO 19. Haittaako roskien pudottaminen 
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Väittämä: Ihminen on luonnon yläpuolella, ei osa sitä, kuvaa sitä miten nuoret koke-

vat oman asemansa suhteessa luontoon. Tyttöjen positiiviset asenteet olivat selkeät jo 

syksyllä ja vahvistuivat lisää vuoden aikana. Poikien kohdalla muutos positiiviseen 

suuntaan oli merkittävämpi. Väittämän kanssa täysin samaa mieltä olevien ryhmä 

kasvoi syksyn reilusta 20 %:sta kevään 40 %:iin. 

 

 

KUVIO 20. Ihminen luonnon yläpuolella 

 

Luonnossa liikkumista pidettiin tärkeänä tekijänä luontoon liittyvien asioiden oppimi-

sen kannalta. Syksyn vastauksista voi nähdä, että pojat olivat hieman enemmän täysin 

samaa mieltä väittämän kanssa. Myös täysin eri mieltä olevia oli poikien keskuudessa 

vähemmän. Kuitenkin tytöt paransivat asemiaan merkittävästi keväällä. Täysin samaa 

mieltä oli keväällä melkein 50 % tytöistä (kuvio). 
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KUVIO 21. Oppiakseen luonnosta on liikuttava luonnossa 

 

Asenteita jätteiden lajittelemista ja kierrättämistä kohtaan mitattiin kysymällä mielipi-

teitä kahdeksalla eri väittämällä. Kysyttäessä jätteiden uudelleenkäytöstä voi kuviosta 

nähdä, että molempien kohdalla on tapahtunut positiivista muutosta syksyn ja kevään 

välillä. Tyttöjen mielipide on vahvistunut entisestään ja poikien kohdalla positiivinen 

muutos on ollut suurempi. Pojista täysin samaa mieltä oli syksyllä 41 %:a ja keväällä 

jo 56 %:a. 

 

 

KUVIO 22. Jätteiden uudelleen käyttäminen 

 

Jätteiden lajittelua eivät pitäneet kummatkaan sukupuolet kovin mieluisana puuhana. 

Tästä huolimatta tyttöjen asenteissa tapahtunut muutos oli positiivista. Sitä vastoin 
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vuoden aikana poikien negatiiviset mielipiteet jopa vahvistuivat hieman. Täysin samaa 

mieltä olevia oli keväällä noin 10 %:a syksyä vähemmän.  

 

 

KUVIO 23. Mielipiteet jätteiden lajittelua kohtaan 

 

Jätteiden lajittelua koulussa pitivät tärkeänä sekä tytöt että pojat. Tämänkin väittämän 

kohdalla tyttöjen asenteet olivat poikia myönteisemmät ja etenkin täysin eri mieltä 

olevien poikien suuri määrä syksyllä on huomion arvoinen. Poikien kohdalla asenteet 

muuttuivat selkeästi positiivisempaan suuntaan. Täysin eri mieltä olevien määrä laski 

syksystä kevääseen yli 15 %. 

 

 

KUVIO 24. On tärkeää, että jätteet lajitellaan koulussa 
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Kovin helppona ei jätteiden lajittelua pitänyt kumpikaan sukupuoli. Tulos kertoo sen, 

että uuden asian omaksuminen vie aikaa. On myös mahdollista, että lajittelun opette-

luun ei ole ollut riittävästi aikaa tai opastus on ollut heikkoa. Tyttöjen kohdalla asenne 

muutos oli negatiivinen. Poikien kohdalle ero syksyn ja kevään välillä ei ollut suuri, 

mutta siirtymää täysin samaa mieltä olevien ryhmään oli tapahtunut muutaman pro-

sentin verran. 

 

 

KUVIO 25. Jätteiden lajittelu käytännössä 

 

Etenkin tytöt pitävät tavaroiden kierrättämistä ympäristön kannalta hyvänä asiana. 

Kuitenkin poikien asenteissa tapahtunut muutos syksyn ja kevään välillä on merkittä-

vämpi. Samaa mieltä olevien määrä kasvoi syksystä kevääseen noin 20 %. Täysin eri 

mieltä ei keväällä ollut enää yksikään tyttö tai poika. 
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KUVIO 26. Tavaroiden kierrättäminen 

 

Tyttöjen asenteet ruuan lautaselle jättämistä kohtaan jyrkentyivät vuoden aikana poi-

kia selkeämmin. Syksyllä noin 35 % tytöistä ei jättänyt ruokaa lautaselle usein koulus-

sa. Keväällä tätä mieltä oli jo lähes 47 % tytöistä. 

 

 

KUVIO 27. Ruuan jättäminen lautaselle 

 

Väittämän kohdalla, joka mittasi nuorten asenteita tuotteen alkuperämaan ja hinnan 

merkityksestä kulutustapoihin tapahtui melko suuri negatiivinen muutos poikien asen-

teissa kevään ja syksyn välillä. Samaa mieltä olevien ryhmä oli kasvanut kevääseen 

mennessä 16 %. Tyttöjen asennemuutokset olivat positiiviset. 
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KUVIO 28. Tuotteen alkuperän merkitys 

 

 

 

KUVIO 29. Valmius muuttaa kulutustapoja  

 

Kysyttäessä valmiutta muuttaa kulutustapoja ympäristön suojelemiseksi osoitti, että 

nuorten eivät ole valmiita kovin mielellään niin. Tyttöjen kohdalla muutos vuoden 

aikana oli melko vähäinen ja sekin muutos negatiivinen. Poikien kohdalla vain hieman 

alle kuusi prosenttia oli valmis muuttamaan kulutustapojaan syksyllä. Keväällä näin 

ajatteli enää noin kolme prosenttia pojista.  
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KUVIO 30. Ympäristön pilaantumisen seurausten korjaaminen 

 

Nuorten ymmärrys ympäristön pilaantumisen korjaamisen helppoudesta muuttuivat 

realistisimmiksi vuoden aikana. He tosin ymmärsivät jo alustavasti melko hyvin ym-

päristön pilaantumisen vakavuuden. Ilahduttavaa on, että molempien sukupuolien 

kohdalla näkemys siitä, että ympäristön pilaantumisen seuraukset eivät ole helposti 

korjattavissa kasvoivat merkittävästi. Molemmilla muutos oli noin 20 %:n luokkaa.  

 

Luonnon ja ympäristön suojelua mittaavan väitteen kohdalla ei tapahtunut juuri mi-

tään muutosta syksyn ja kevään välillä, jos tarkasteltiin kokonaismuutosta. Kuitenkin 

poikien ympäristöasenteet muuttuivat positiiviseen suuntaan huomattavasti. Myös 

tyttöjen positiivinen alkuasetelma koheni vielä entisestään keväällä.  
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KUVIO 31. Luonnon- ja ympäristönsuojelun merkitys 

 

Etenkin tytöt pitivät koulun Vihreä Lippu -projektia hyvänä asiana. Heidän kohdallaan 

täysin samaa mieltä olevien ryhmä kasvoi syksystä kevääseen 16 %:la. Poikien asen-

nemuutos positiiviseen suuntaan oli hieman tyttöjä alhaisempi. 

 

 

KUVIO 32. Mielipiteet koulun Vihreä Lippu -ohjelmasta 

 

8  YHTEENVETO JA POHDINTAA TUTKIMUSTULOKSISTA 

 

 

8.1 Koko ryhmää kuvaavat asennemuutokset  

 

Nuorten vastauksista näkyy, että suurin osa on kiinnostunut ympäristöasioista. Tämä 

tulos on yhtenevä ja samansuuntainen myös kaikissa kuudessa käyttämässäni vertailu-

tutkimuksessa. Kun verrattiin syksyn 2010 ja kevään 2011 vastauksissa tapahtuneita 

muutoksia, havaittiin, että asenteet olivat jo syksyn kyselyjen perusteella enimmäk-

seen positiiviset. Melkein jokaisen väittämän kohdalla oli tapahtunut pientä positiivis-

ta asennemuutosta syksyn ja kevään välillä. Ympäristöön ja luontoon liittyvien kysy-

mysten kohdalla nuorten asenteet muuttuivat selkeästi positiiviseen suuntaan seuraa-

vien väittämien kohdalla: 
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 Ihminen on osa luonnon kokonaisuutta eläinten ja kasvien kanssa. 

 Luonnossa liikkuminen on tärkeää, jotta oppisi asioita luonnosta. 

Omaa vastuuta ja vaikuttamista mittaavat väittämät antoivat hieman ristiriitaisia tulok-

sia. Aiemmissa tutkimuksissa (Huuskonen 2005) on noussut esille, että nuoret eivät 

koe voivansa vaikuttaa kovinkaan vahvasti ympäristön tilaan omalla toiminnallaan.  

Tässäkin tutkimuksessa muutoksia ilmeni sekä positiiviseen, että negatiiviseen suun-

taan. Eroa muihin tutkimuksiin oli lähinnä lähtöasetelmissa. Suurin osa oli sitä mieltä, 

että omalla toiminnalla voi vaikuttaa ympäristön tilaan ja asenne myös vahvistui hie-

man vuoden aikana melkein kaikkien väittämien kohdalla. Positiivista muutosta tapah-

tui etenkin seuraavien kohdalla: 

 

 Voin vaikuttaa itse siihen, mitä lähiympäristössä tapahtuu 

 Pystyn omalla toiminnallani vaikuttamaan myönteisesti ympäristöön 

Suurin osa nuorista koki, että yhden ihmisen toiminnalla on merkitystä luonnon kan-

nalta. Tätä mieltä oltiin vahvasti syksyllä. Kuitenkin asenteet muuttuivat lievästi nega-

tiiviseen suuntaan vuoden aikana. Miksi näin tapahtui?  

 

Kysyttäessä mielipiteitä jätteiden lajittelua ja kierrättämistä kohtaan, vahvistuivat po-

sitiiviset asenteet erityisesti seuraavien väitteiden kohdalla: 

 

 Minusta on tärkeää, että jätteet lajitellaan koulussa. 

 Ympäristön kannalta on parempi kierrättää tavaroita, kuin ostaa kaikki uutena. 

Nuoret pitivät jätteiden lajittelua ja kierrätystä luontevana ja helppona tapana toimia 

ympäristön puolesta myös Cantellin ja Larnan tutkimuksessa (2006). 

 

Asenteissa ruoan tuotantotapaa kohtaan ei juuri tapahtunut muutoksia vuoden aikana. 

Tätä asiaa ei myöskään ehditty käsitellä teemavuoden aikana ja se näkyy vastauksissa. 

Sen sijaan asenteet ruoan arvostusta kohtaan kasvoivat hieman syksyn asetelmiin näh-

den. Väitteiden: Jätän usein ruokaa lautaselle koulussa ja Pyrin ottamaan ruokaa sen 

verran minkä jaksan syödä kohdalla, oli havaittavissa selkeä positiivinen asennemuu-

tos. Tämä asennemuutoksen kehittyminen näkyi myös käytännön toiminnassa biojä-

temäärän puolittumisena vuoden aikana. 
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Kuluttamiseen liittyvät asenteet eivät muuttuneet vuoden aikana juuri ollenkaan. Tätä-

kään asiakokonaisuutta ei ehditty käsitellä oppilaiden kanssa kouluvuoden aikana. 

Vastauksista kuitenkin ilmeni, että nuoret eivät olleet kovinkaan innokkaita luopu-

maan heille tärkeistä tavaroista ympäristön puolesta. Tämä tulos oli yhtenevä Arkon 

(2002) tutkimuksen kanssa, jossa hän toteaa oppilaiden toiminnan olevan epäjohdon-

mukaista, kun on kyse ympäristön hyvinvoinnista suhteessa omaan toimintaan. Can-

tell (2006) toteaa myös, että nuoret eivät ole valmiita vähentämään kuluttamista eivät-

kä uusien tavaroiden ostamista, vaikka tietävätkin ympäristön hyötyvän siitä. Omassa 

tutkimuksessani moni hankki tavaroita hetken mielijohteesta (melkein puolet). He 

eivät myöskään miettineet kavereiden kanssa sitä, missä tuote on tehty.  

 

Nuorten kohdalla kuluttamiseen liittyvät ympäristöasiat ovat huomattavasti vaikeam-

min hahmotettavissa kuin esim. konkreettinen jätteiden kierrätys. Kuluttamisen ympä-

ristövaikutukset vaativat tietoa, jotta asenteita voisi muodostua. Tässä koululla on hy-

vä mahdollisuus vaikuttaa omalta osaltaan. Toisaalta tämän asenteen kehittymisen 

kannalta on kodilla ja ympäröivällä yhteiskunnalla merkittävä vaikutus.  

 

Väittämissä, joiden avulla mitattiin asenteita ympäristövastuuta ja ympäristön suojelua 

kohtaan ilmeni useita positiivisia asennemuutoksia: 

 

 Ympäristön pilaantumisen seuraukset ovat helppo ja nopea korjata 

 Se miten, nyt toimimme vaikuttaa ympäristöön vielä 100 vuoden kuluttuakin. 

 Tavallisella ihmisellä ei ole todellisia vaikutusmahdollisuuksia ympäristön ti-

lan kehitykseen 

Viimeisen väittämän kohdalla täytyy todeta, että moni vastaajista oli myös sitä mieltä, 

että heillä ei ole todellisia vaikutusmahdollisuuksia. Tämän väittämän kohdalla posi-

tiivinen muutos olikin erittäin vähäinen. Tulos oli yhtenevä Arkon tutkimuksen kanssa 

(2002) hänen todetessa, että oppilaat kyllä ymmärtävät yleisellä tasolla ihmisen vas-

tuun ympäröivästä luonnosta, mutta oma rooli tässä yhteydessä on epäselvä. 

 

Vihreä Lippu -projektia pidettiin koulussa hyvänä asiana. Tämäkin mielipide vahvistui 

vuoden aikana selkeästi. Myös Cantell ja Larna (2006) toteaa nuorten pitävän ympä-
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ristökasvatuksen toteuttamista tärkeänä asiana koulussa ja lisää, että nuoret toivovat 

ympäristöasioita käsiteltävän enemmän koulun arjessa. 

 

8.2 Sukupuolten väliset erot tuloksissa 

 

Aiemmissa nuorten ja lasten ympäristöasenteita mittaavissa tutkimuksissa mm. Can-

tell ja Larna (2006) ja Helve (2002), on tullut esille poikien tyttöjä negatiivisempi 

asennoituminen ympäristöasioihin. Näin oli minunkin tutkimuksessani lähes jokaisen 

väittämän kohdalla. Tyttöjen asenteet olivat jo syksyllä poikien asenteita positiivi-

semmat. Tyttöjen asenteissaan tapahtunut muutos oli useimpien väittämien kohdalla 

poikien asennemuutosta merkittävämpi.  

 

8.2.1   Negatiiviset asennemuutokset 

 

Poikien kohdalla tapahtui enemmän negatiivista asennemuutosta tyttöihin verrattuna. 

Poikien positiivinen asenne väheni syksyn ja kevään välillä niiden väittämien kohdal-

la, joissa mitattiin omaa vaikutusmahdollisuutta ja oman toiminnan myönteistä vaikut-

tamista ympäristöön. Olisi mielenkiintoista ja tärkeää tietää mistä, tämä kehitys johtui. 

Syitähän voi olla monia. Ehkä asioita ei osattu tuoda esille poikia puhuttelevasti tai 

esitystapa ei innostanut ja vakuuttanut heitä. Syitä voitaisiin myös hakea poikien ikä-

vaiheesta. Murrosiän myllerrys vie mielenkiinnon muihin asioihin. Jokin kuitenkin 

aiheutti sen, että poikien kokemus oman vaikuttamisen mahdollisuuksista ei enää ke-

väällä ollutkaan yhtä merkittävä kuin syksyllä. Grönqvist (2008) toteaa oppilaan su-

kupuolen vaikuttavan asenteisiin sukupuoliroolien kautta. Ovatko pojat siis tahtomat-

taan asetettu tiettyyn rooliin, josta ei ole helppoa murtautua ulos? 

 

Jätteiden lajittelu käytännössä ei ollut mukavaa kummankaan sukupuolen mielestä. 

Kuitenkin tyttöjen negatiiviset asenteet lievenivät hiukan kevättä kohti, mutta poikien 

asenteissa tapahtui negatiivinen käänne. Myös Arkon (2002) tutkimuksesta ilmeni 

aivan sama piirre. Nuoret kyllä ajattelevat ympäristöasioista positiivisesti, mutta kun 

on ryhdyttävä toimeen, ei ollakaan enää niin innokkaita. Aivan samoin kävi, kun ha-

luttiin selvittää, onko nuorille tärkeää se missä tuote on tehty vai pelkästään tuotteen 

halpa hinta ja sopivuus omaan käyttöön. Molemmat sukupuolet olivat sitä mieltä, että 

asialla ei ole kovin suurta merkitystä heille. Poikien negatiiviset asenteet myös kas-
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voivat kevään vertailussa. Kummatkaan eivät olleet valmiita muuttamaan kulutustapo-

jaan ympäristön hyvin voinnin takia. Positiivinen suhtautuminen oli alhainen jo syk-

syn ensimmäisen kyselyn perusteella ja laski etenkin poikien kohdalla entisestään ke-

väällä.  

 

Nuoret eivät ymmärrä ostamiensa tuotteiden ympäristörasitusta, eivätkä näin ollen 

osaa vertailla tuotteita tästä näkökulmasta tehdessään kulutusvalintoja. Koululla ei 

myöskään ole välttämättä kovin suurta vaikutusmahdollisuutta yksinään vastuullisen 

kuluttamisen opettamisessa. Koulun ympäristökasvatuksessa on kuitenkin mielestäni 

tuotava selkeämmin esille kuluttamiseen liittyvä ympäristörasitus ja kuluttamisen vai-

kutukset ympäristölle. Tätä mieltä on Arkkokin (2002) toteamalla, että kouluissa on 

tärkeää käydä arvokeskusteluja kulutuskäyttäytymiseen liittyen. Mielestäni on kyse 

arvoista ja asenteista, joita ei opita pelkästään koulussa. Kuluttamiseen liittyvät arvot 

ja asenteet opitaan kotona, toveripiirissä ja ympäröivässä yhteiskunnassa sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa eri tahojen kanssa. Koulun tehtävä on tukea oikeaa suuntaa näiden 

arvojen kehittymiselle. 

 

8.2.2   Muut sukupuolten väliset erot vastauksissa 

 

Vaikka tyttöjen asenteet olivat lähes poikkeuksetta poikien asenteita positiivisemmat 

jo syksyllä, oli asia toisin kahden väittämän kohdalla. Pojat pitivät jo alustavasti tyttö-

jä tärkeämpänä luonnossa liikkumista ja sen merkitystä asioiden oppimiselle luonnos-

ta. Voisiko tässä olla jotain uutta lähtökohtaa pojille suunnatulla ympäristökasvatuk-

selle? Toinen väittämä, jossa poikien positiivinen suhtautuminen löi tyttöjen asenteet 

jo alkumetreillä, oli kokemus jätteiden lajittelun helppoudesta. Poikien mielestä jättei-

den lajittelu oli helppoa ja asenne kasvoi aavistuksen vuoden aikana. Tyttöjen asen-

teissa tapahtui vuoden mittaan lievää negatiivista kehitystä. Olisi jälleen mielenkiin-

toista tietää, mistä tämä ero johtuu. Onko niin, että tytöt haluavat tehdä lajittelun tar-

kasti ja kokevat siksi sen hankalaksi. Pojat osaavat ottaa rennommin ja eivät takerru 

pikkuseikkoihin. Vai onko se vain pojista mielenkiintoisempaa ja siksi helpompaa 

omaksua? 

 

Poikien positiiviset asenteet kasvoivat huomattavasti muutamien väittämien kohdalla. 

Heidän mielipiteensä roskaamista kohtaan jyrkentyivät huomattavasti vuoden aikana. 
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He myös ymmärsivät vahvemmin olevansa osa luontoa eivätkä vain sen yläpuolella 

oleva erillinen osa, joka hallitsee ympäröivää luontoa. Poikien tietämys ja sitä myötä 

positiiviset asenteet jätteiden uudelleenkäyttöä kohtaan kasvoivat huomattavasti syk-

syn ja kevään välillä. Samoin kävi kysyttäessä mielipidettä tavaroiden kierrättämiseen 

ja uudelleen ostamisen välillä. Edellisten lisäksi poikien positiiviset ympäristöasenteet 

kasvoivat, kun kysyttiin mielipidettä luonnon- ja ympäristönsuojelusta. Tyttöjen koh-

dalla tämän väittämän kohdalla ei tapahtunut juuri mitään muutosta, mutta poikien 

asennemuutos oli huomattavan suuri. 

 

Tutkimukseni Vihreän lipun ympäristökasvatustyön toteuttamismallista osoitti, että 

vuodessakin voidaan saada aikaan pieniä positiivisia muutoksia oppilaiden asenteissa, 

ympäristötietoisuudessa ja käytöksessä. Tulos on yhtenevä Innasen (2005) tutkimuk-

sen kanssa, jossa hän toteaa Vihreä Lippu Projektin lisänneen oppilaiden kiinnostusta 

ja asennetta ympäristöasioihin liittyen. 

 

 

9 AJATUKSIA YMPÄRISTÖKASVATUSTYÖSTÄ 

 

Tutkimuksessani selvitettiin nuorten asenteita suhtautumisessa ympäristöasioihin. 

Tutkimuksen päämääränä oli saada esille Lappeenrannan Steinerkoulun 6. - 9. sekä 

lukiolaisten asenteissa tapahtuvia muutoksia yhden kouluvuodenaikana. Oletuksena 

oli, että Vihreä Lippu- ohjelma voi vaikuttaa asenteiden muuttumiseen tai kehittymi-

seen tiettyyn suuntaan. Päämääränä oli selvittää tapahtuuko muutosta todella ja minkä 

suuntaista tämä muutos on.  

 

Nuorten asenteita ja arvomaailmaa mitattiin konkreettisilla tekemiseen liittyvillä asi-

oilla, kuten kysymällä mielipiteitä jätteiden lajittelusta ja ruuan jättämisestä lautaselle. 

Toisaalta haluttiin selvittää miten he suhtautuvat abstrakteihin vähemmän käsin kos-

keteltaviin asioihin kuten oman vaikuttamisen ja vastuun kokemiseen ympäröivästä 

luonnosta. Se miten ja mihin suuntaan asenteet vuoden aikana kehittyivät antaa tärke-

ää tietoa seuraaville Vihreä Lippu projekteille sekä eväitä käytännön ympäristökasva-

tustyöhön. 

 



59 

 

 

Vihreä Lippu ohjelma on luonteeltaan osallistava ympäristökasvatusmuoto. Lappeen-

rannan steinerkoulullakin pääroolissa olivat nuoret ja lapset. He veivät luokkiin tiedon 

projektista, testasivat muiden oppilaiden jätteiden lajittelutaitoja ja ohjasivat omien 

luokkiensa oppilaita käytännön jätteiden lajittelussa. Yhtenä päämääränä, vuoden ai-

kana, oli vähentää ruokailusta syntyvä biojätemäärä puoleen entisestään. Oppilaat 

toteuttivat useita biojätevahtivuoroja teemavuoden aikana ja tulosta syntyi. Asenteissa 

oli tapahtunut muutosta, joka johti toimintaan. Toiminnan ohella tulokset näkyivät 

myönteisenä asennemuutoksena suhtautumisessa ympäristöasioiden käsittelyyn sekä 

jätteiden lajittelun tärkeydestä koulussa. Asenteiden kehittyminen tapahtuu usein toi-

minnan kautta. Uusi toimintatapa voi olla aluksi outo. Tuttuus kasvaa pikkuhiljaa ja 

asenteet muuttuvat samalla. Tiedon ja toiminnan yhdistyminen toisiinsa lisää ympäris-

tötietoisuutta. 

 

Nuorten ja lasten kohdalla on tärkeää opettaa heille oikeita käyttäytymismalleja. Lap-

suudessa kehittyy mm. ihmisen arvomaailma ja tavat toimia eri tilanteissa. Arvot vai-

kuttavat asenteiden takana ja vaikuttavat siihen miten suhtaudumme asioihin yleensä. 

Ympäristöasioiden opettaminen kuuluu koulujen opetussuunnitelmiin ja niitä pitäisi-

kin opettaa nykyistä päämäärätietoisemmin. 

 

 Koska asenteet ilmenevät tiettyinä opittuina käyttäytymismalleina, on tärkeää opettaa 

nuorille oikeita toimintatapoja heti koulu-uran alkumetreiltä lähtien. Pienemmille lap-

sille riittää se, että heille opetetaan oikeita malleja toimia arjessa. Kasvun myötä on 

osattava perustella, miksi näin tehdään. On osattava selittää miksi, on haaskausta heit-

tää pois syötävää ruokaa tai mitä vaikutusta omilla kulutusvalinnoilla on oman lä-

hiympäristön hyvinvoinnin kannalta tai maailmanlaajuisesti. 

Vihreä Lippu ohjelmassa toteutuvat sekä Palmerin puumallin mukainen ympäristö-

kasvatusmalli että Cantelin kontekstuaalinen ympäristökasvatusmalli (Cantell & Kos-

kinen 2004). Molemmat ovat sitä mieltä että ympäristöasioiden oppiminen tapahtuu 

yhteiskunnan kaikilla sektoreilla, myös koulun ulkopuolella. Etenkin Palmer pitää 

koulun ulkopuolista oppimista erittäin tärkeänä. Se onkin varmasti totta. Asenteet ja 

arvot kehittyvät pitkällä aikavälillä ja niiden kehittymiseen vaikuttavat sekä ympäröi-

vä yhteiskunta että kodin keskuudessa vallitseva arvomaailma.  

 



60 

 

 

Mielestäni koulun tehtävänä on tukea ja antaa perustiedot ympäristöasioissa, jo perus-

koulun opetussuunnitelma velvoittaa tähän. Koululla on myös hyvät lähtökohdat vai-

kuttaa nuorten ja lasten arvomaailman kehittymiseen vuosikausien ajan. Tämä riippuu 

halusta, tahdosta ja innokkuudesta pureutua ympäristöasioihin hieman pintaa syvem-

mälle, ottamalla ympäristökasvatus osaksi jokaista oppiainetta ja osaksi koulun taval-

lista arkea. Cantell pitää tärkeänä opittujen tietojen ja taitojen tuomista arkisiin tekoi-

hin ja toimiin. Vihreä Lippu ohjelma kannustaa juuri tähän. Selvitetään tietotaidon 

taso, lisätään tietämystä ja tuodaan uusi tieto toimintaan. Tekemisen ja myönteisten 

kokemusten kautta tapahtuu oppimista ja muutosta myös asennetasolla. 

 

Lappeenrannan Steinerkoululla on hallussaan tärkeä etu. Steinerkoulujen opetuksessa 

huomioidaan kokonaisvaltaisesti lapsen ja nuoren tunteen, taidon ja tahdon kehittymi-

nen. Oppiminen tapahtuu tekemisen ja kokemisen kautta. Päämääränä on kokonaisval-

tainen oppiminen, jossa oppija ymmärtää myös ilmiöiden taustalla vaikuttavat tekijät. 

Edellisen lisäksi pedagogiikkaan kuuluu hyvin oleellisena osana luonnon kunnioitta-

minen ja sen toiminnan ymmärtäminen.  

 

Lappeenrannan Steinerkoulun ensimmäinen Vihreä lippu vuosi on takana onnistunees-

ti. Nyt on aika katsoa eteenpäin ja suunnitella uutta projektia. Onnistuakseen tämä 

vaatii sitoutumista, suunnitelmallisuutta ja resursseja tehdä tätä kaikkea. Jossain tule-

vaisuudessa on päämääränä kestävä Vihreä Lippu. Jotta tämä kaikki olisi joskus mah-

dollista, on ympäristökasvatustyöhön ja sen toteuttamiseen valjastettava koko koulun 

väki. Pienessä tiiviissä yhteisössä se onkin mahdollista. Avainasemassa ovat koulun 

opettajat ja johto. Ilman heidän vetovastuutaan ja sitoutumistaan unelma jää pelkäksi 

haaveeksi. Sitoutuminen johdonmukaiseen ympäristökasvatustyöhön tekee Lappeen-

rannan Steinerkoulusta oikean ympäristökoulun ja tulevien oppilaiden vanhemmille 

yhden lisäsyyn valita lastensa opinahjoksi monien muiden lappeenrantalaiskoulujen 

joukosta juuri steinerkoulun.  

 

 

9.1 Jatkotutkimusehdotuksia 

 

Tutkimukseni voitaisiin uusia sellaisenaan muutaman vuoden kuluttua, jolloin voitai-

siin selvittää mihin suuntaan asenteet ovat kehittyneet, kun Vihreä Lippu -projekteja 
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on toteutettu kauemmin. Olisi mielenkiintoista selvittää mm. ovatko nuorten kulutta-

miseen liittyvät asenteet muuttuneet kriittisemmiksi, kun niihin on pyritty vaikutta-

maan erilaisten projektien kautta. Nythän tutkimukseni osoitti, että nuoret eivät juuri 

ajattele kuluttamisensa ympäristövaikutuksia. 

 

Tämä uusintatutkimus voitaisiin myös toteuttaa niin, että kyselykaavakkeet numeroi-

taisiin, jolloin voitaisiin selvittää yksilökohtaiset muutokset projektivuoden aikana. 

Numeroinnin kautta voitaisiin myös poimia tutkimusjoukosta yksilöitä, joiden asen-

teet ovat erityisen positiivisia tai päinvastoin negatiivisia. Näistä yksilöistä voitaisiin 

koota tutkimusjoukko kvalitatiivista tutkimusta varten. Kvalitatiivisen tutkimuksen 

tarkoituksena olisi selvittää mitkä syyt ovat johtaneet tietyntyyppiseen asennemuutok-

seen. Päämääränä olisi selvittää niitä tekijöitä, jotka saavat nuoret ajattelemaan ympä-

ristöasioista positiivisesti tai negatiivisesti.  Näin voitaisiin edelleen kehittää ympäris-

tökasvatusprojekteja nuoria kiinnostavaan ja innostavaan suuntaan. 

 

Eräänä vaihtoehtona voisi olla tutkimuksen toteuttaminen siten, että tutkimuskohteena 

olisivat kaikkien Lappeenrantalaiskoulujen 6. luokkalaiset. Nykyinen kyselykaavake 

kysymyksineen sopisi tähän hyvin. Lähtökohtana tässä tutkimuksessa olisi vertailla 

Lappeenrannan Steinerkoulun oppilaiden ympäristöasenteita suhteessa muiden koulu-

jen oppilaiden asenteisiin. Lappeenrantalaiskoulujen joukkoon mahtuu useita Vihreä 

Lippu kouluja, jolloin olisi myös mahdollista vertailla Vihreän  Lipun  ohjelman vai-

kutusta ympäristöasenteisiin yleensä.  
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LIITE 1 (1) 

Ristiintaulukoinnit 

 

 

Ympäristöön ja luontoon liittyvät asiat kiinnostavat.  

 

 

Yhteensä 

Täysin 

samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain 

eri 

mieltä Täysin eri mieltä 

Tietojen keruu-

ajankohta 

Syksy 

2010 

Lukumäärä 19 45 33 5 102 

%  18,6% 44,1% 32,4% 4,9% 100,0% 

Kevät 

2011 

Lukumäärä 24 48 25 4 101 

%  23,8% 47,5% 24,8% 4,0% 100,0% 

Yhteensä Lukumäärä 43 93 58 9 203 

%  21,2% 45,8% 28,6% 4,4% 100,0% 

Ympäristöön ja luontoon liittyviä asioita on tärkeä käsitellä koulussa.  

 

 

Yhteensä ajankohdan 

sisällä 

Täysin 

samaa 

mieltä 

Melkein 

samaa 

mieltä 

Osittain 

eri 

mieltä 

Täysin eri miel-

tä 

Tietojen keruu-

ajankohta 

Syksy 

2010 

Lukumäärä 19 54 24 4 101 

%  18,8 

% 

53,5 % 23,8 % 4,0 % 100% 

Kevät 

2011 

Lukumäärä 34 48 17 2 101 

%  33,7% 47,5% 16,8% 2,0% 100% 

Yhteensä Lukumäärä 53 102 41 6 202 

% vastauk-

sista 

26,2% 50,5% 20,3% 3,0% 100% 

Tietojen keruuajankohta * Voin vaikuttaa itse siihen, mitä lähiympäristössäni tapahtuu.  

 

Voin vaikuttaa itse siihen, mitä lähiympäris-

tössäni tapahtuu 

Yht. 

Täysin 

samaa 

mieltä 

Melkein 

samaa mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin 

eri 

mieltä 

Tietojen keruu-

ajankohta 

Syksy 

2010 

lukumäärä 25 51 18 8 102 

%  24,5% 50,0% 17,6% 7,8% 1,0E2% 

Kevät 

2011 

lukumäärä 34 43 20 3 100 

%  34,0% 43,0% 20,0% 3,0% 1,0E2% 

Yhteensä lukumäärä 59 94 38 11 202 

%  29,2% 46,5% 18,8% 5,4% 1,0E2% 

 

 
 



LIITE 1 (2) 

Ristiintaulukoinnit 

 

Tietojen keruuajankohta * Kotona tiedetään miten ympäristöasiat otetaan huomioon.  

 

 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruuajan-

kohta 

Syksy 

2010 

Lukumäärä 31 47 19 5 102 

%  30,4% 46,1% 18,6% 4,9% 100,0% 

Kevät 

2011 

Lukumäärä 34 42 20 4 100 

%  34,0% 42,0% 20,0% 4,0% 100,0% 

Yhteensä Lukumäärä 65 89 39 9 202 

%  32,2% 44,1% 19,3% 4,5% 100,0% 

 

 
 

Tietojen keruuajankohta * Kaikki ihmiset, eläimet ja kasvit ovat samaa luonnon kokonaisuutta  

 

Kaikki ihmiset, eläimet ja kasvit ovat samaa luonnon kokonaisuutta 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruuajan-

kohta 

Syksy 

2010 

lukumäärä 57 29 8 7 101 

% 56,4% 28,7% 7,9% 6,9% 100,0% 

Kevät 

2011 

lukumäärä 63 33 3 1 100 

% 63,0% 33,0% 3,0% 1,0% 100,0% 

yhteensä lukumäärä 120 62 11 8 201 

% 59,7% 30,8% 5,5% 4,0% 100,0% 

 
 

Tietojen keruuajankohta * Mielestäni ei ole mukavaa liikkua luonnossa.  

 

Mielestäni ei ole mukavaa liikkua luonnossa 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruuajan-

kohta 

Syksy 

2010 

lukumäärä 8 4 30 57 99 

% 8,1% 4,0% 30,3% 57,6% 100,0% 

Kevät 

2011 

lukumäärä 7 4 25 64 100 

% 7,0% 4,0% 25,0% 64,0% 100,0% 

Yhteensä lukumäärä 15 8 55 121 199 

% 7,5% 4,0% 27,6% 60,8% 100,0% 

 

 



LIITE 1 (3) 

Ristiintaulukoinnit 

 

 

 

 

 

7. Pystyn omalla toiminnallani vaikuttamaan myönteisesti ympäristöön. 

 

Pystyn omalla toiminnallani vaikuttamaan myönteisesti 

ympäristöön 

Yhteensä 

Täysin 

samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruuajan-

kohta 

Syksy 

2010 

Lukumäärä 35 45 14 8 102 

% vastauksista 34,3 % 44,1 % 13,7 % 7,8 % 100 % 

Kevät 

2011 

Lukumäärä 33 54 9 4 100 

% vastauksista 33,0% 54,0 % 9,0 % 4,0 % 100 % 

Yhteensä Lukumäärä 68 99 23 12 202 

% vastauksista 33,7 % 49,0 % 11,4 % 5,9 % 100 % 

 
 

Tietojen keruuajankohta * Siitä ei ole haittaa, jos pudotan roskia joskus maahan.  

 

 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruuajan-

kohta 

Syksy 

2010 

Lukumäärä 10 7 31 54 102 

% 9,8% 6,9% 30,4% 52,9% 100,0% 

Kevät 

2011 

Lukumäärä 4 5 33 59 101 

% 4,0% 5,0% 32,7% 58,4% 100,0% 

Yhteensä Lukumäärä 14 12 64 113 203 

% 6,9% 5,9% 31,5% 55,7% 100,0% 

 

 

 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruuajan-

kohta 

Syksy 

2010 

lukumäärä 38 20 34 10 102 

% 37,3% 19,6% 33,3% 9,8% 100,0% 

Kevät 

2011 

lukumäärä 35 32 23 10 100 

% 35,0% 32,0% 23,0% 10,0% 100,0% 

Yhteensä lukumäärä 73 52 57 20 202 

% 36,1% 25,7% 28,2% 9,9% 100,0% 

9. En pidä siitä, että kaverit heittävät roskia maahan. 

 

 



LIITE 1 (4) 

Ristiintaulukoinnit 

 

 

 

Tietojen keruuajankohta * Olen valmis luopumaan minulle tärkeistä tavaroista, jos siitä on hyötyä ympäristölle.  

 

 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruuajan-

kohta 

Syksy 

2010 

lukumäärä 8 24 37 32 101 

% 7,9% 23,8% 36,6% 31,7% 100,0% 

Kevät 

2011 

lukumäärä 4 27 35 35 101 

% 4,0% 26,7% 34,7% 34,7% 100,0% 

Yhteensä lukumäärä 12 51 72 67 202 

% 5,9% 25,2% 35,6% 33,2% 100,0% 

 

Tietojen keruuajankohta * Olen osa maapallon luontoa ja maapallo on osa minua.  

 

 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruuajan-

kohta 

Syksy 

2010 

lukumäärä 41 43 13 5 102 

%  40,2% 42,2% 12,7% 4,9% 100,0% 

Kevät 

2011 

lukumäärä 40 42 15 4 101 

%  39,6% 41,6% 14,9% 4,0% 100,0% 

Yhteensä lukumäärä 81 85 28 9 203 

%  39,9% 41,9% 13,8% 4,4% 100,0% 

 
 

 

Tietojen keruuajankohta * Ihminen on luonnon yläpuolella ei osa sitä.  

 

 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruuajan-

kohta 

Syksy 

2010 

Lukumäärä 8 11 39 43 101 

% 7,9% 10,9% 38,6% 42,6% 100,0% 

Kevät 

2011 

Lukumäärä 4 10 31 55 100 

% 4,0% 10,0% 31,0% 55,0% 100,0% 

Yhteensä Lukumäärä 12 21 70 98 201 

% 6,0% 10,4% 34,8% 48,8% 100,0% 

 

 

 

 

 



LIITE 1 (5) 

Ristiintaulukoinnit 

 

Ihminen ei ole riippuvainen muusta luonnosta.  
 

 

 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruuajan-

kohta 

Syksy 

2010 

lukumäärä 10 5 34 52 101 

% 9,9% 5,0% 33,7% 51,5% 100,0% 

Kevät 

2011 

lukumäärä 4 6 26 60 96 

% 4,2% 6,3% 27,1% 62,5% 100,0% 

Yhteensä lukumäärä 14 11 60 112 197 

% 7,1% 5,6% 30,5% 56,9% 100,0% 

 

 

 

Luonto tarjoaa ihmiselle todella paljon hyödyllisiä asioita.  

 

 

Yht. 

Täysin 

samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruuajan-

kohta 

Syksy 

2010 

Lukumäärä 69 22 3 8 102 

%  67,6% 21,6% 2,9% 7,8% 100% 

Kevät 

2011 

Lukumäärä 72 25 2 1 100 

%  72,0% 25,0% 2,0% 1,0% 100% 

       

% 69,8% 23,3% 2,5% 4,5% 10% 

 
 

18. Luonnossa liikkuminen on mielestäni rentouttavaa.  

 

 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruuajan-

kohta 

Syksy 

2010 

Lukumäärä 40 34 19 8 101 

%  39,6% 33,7% 18,8% 7,9% 100,0% 

Kevät 

2011 

Lukumäärä 47 34 13 7 101 

%  46,5% 33,7% 12,9% 6,9% 100,0% 

Yhteensä Lukumäärä 87 68 32 15 202 

%  43,1% 33,7% 15,8% 7,4% 100,0% 

 



LIITE 1 (6) 

Ristiintaulukoinnit 

 

 

 

 

Lapset ja nuoret voivat vaikuttaa siihen, mitä lähiympäristössä tapahtuu. Kysymys numero 20.  

 

 

Yht. 

Täysin 

samaa miel-

tä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruuajan-

kohta 

Syksy 

2010 

Lukumäärä 40 46 11 5 102 

%  39,2% 45,1% 10,8% 4,9% 100% 

Kevät 

2011 

Lukumäärä 42 45 10 3 100 

%  42,0% 45,0% 10,0% 3,0% 100% 

Yhteensä Lukumäärä 82 91 21 8 202 

%  40,6% 45,0% 10,4% 4,0% 100% 

 
 

 

21. Monia jätteitä voidaan käyttää uudelleen 

 

 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruuajan-

kohta 

Syksy 

2010 

Lukumäärä 44 40 14 4 102 

%  43,1% 39,2% 13,7% 3,9% 100,0% 

Kevät 

2011 

Lukumäärä 55 39 5 1 100 

%  55,0% 39,0% 5,0% 1,0% 100,0% 

Yhteensä Lukumäärä 99 79 19 5 202 

      

%  49,0% 39,1% 9,4% 2,5% 100,0% 

 

Jos toiset eivät välitä ympäristöstä, ei minunkaan kannata siitä välittää.  

 

 

Total 

Täysin sa-

maa mieltä 

Melkein sa-

maa mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruu-

ajankohta 

Syksy 2010 Lukumäärä 5 8 23 66 102 

%  4,9% 7,8% 22,5% 64,7% 100% 

Kevät 2011 Lukumäärä 5 7 23 66 101 

%  5,0% 6,9% 22,8% 65,3% 100% 

Total Lukumäärä 10 15 46 132 203 

%  4,9% 7,4% 22,7% 65,0% 100% 

 
 



LIITE 1 (7) 

Ristiintaulukoinnit 

 

 

22. Pieneksi jääneet ja tarpeettomat vaatteet kannattaa luovuttaa hyväntekeväisyyteen.   

 

 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruuajan-

kohta 

Syksy 

2010 

lukumäärä 66 21 7 8 102 

%  64,7% 20,6% 6,9% 7,8% 100,0% 

Kevät 

2011 

lukumäärä 75 18 5 3 101 

%  74,3% 17,8% 5,0% 3,0% 100,0% 

Yhteensä lukumäärä 141 39 12 11 203 

%  69,5% 19,2% 5,9% 5,4% 100,0% 

 

Taulukko 5. Minusta on tärkeää, että jätteet lajitellaan koulussa.  

 

 

Yht. 

Täysin 

samaa 

mieltä 

Melkein 

samaa 

mieltä 

Osittain 

eri mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruu-

ajankohta 

Syksy 2010 lukumäärä 43 31 18 10 102 

% vastauksista 42,2 % 30,4% 17,6 % 9,8 % 100 % 

Kevät 2011 lukumäärä 51 35 14 1 101 

% vastauksista 50,5 % 34,7 % 13,9 % 1,0 % 100 % 

Yhteensä lukumäärä 94 66 32 11 203 

% vastauksista 46,3 % 32,5 % 15,8 % 5,4 % 100 % 

 
      

 
 

 

Tietojen keruuajankohta * Lajittelen jätteitä mielelläni  

 

 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruuajan-

kohta 

Syksy 

2010 

Lukumäärä 13 37 30 21 101 

%  12,9% 36,6% 29,7% 20,8% 100,0% 

Kevät 

2011 

Lukumäärä 13 39 33 16 101 

%  12,9% 38,6% 32,7% 15,8% 100,0% 

Yhteensä Lukumäärä 26 76 63 37 202 

%  12,9% 37,6% 31,2% 18,3% 100,0% 

 

 



LIITE 1 (8) 

Ristiintaulukoinnit 

 

 

Tietojen keruuajankohta * Jätteiden lajittelu on turhaa ajanhukkaa  

 

 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruuajan-

kohta 

Syksy 

2010 

lukumäärä 6 9 29 57 101 

%  5,9% 8,9% 28,7% 56,4% 100,0% 

Kevät 

2011 

lukumäärä 5 9 31 56 101 

%  5,0% 8,9% 30,7% 55,4% 100,0% 

Yhteensä lukumäärä 11 18 60 113 202 

%  5,4% 8,9% 29,7% 55,9% 100,0% 

 
 

 

Ymmärrän miten luomutuotteet eroavat muista tuotteista 

 

 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruuajan-

kohta 

Syksy 

2010 

lukumäärä 51 31 8 11 101 

%  50,5% 30,7% 7,9% 10,9% 100,0% 

Kevät 

2011 

lukumäärä 51 34 12 4 101 

%  50,5% 33,7% 11,9% 4,0% 100,0% 

Yhteensä lukumäärä 102 65 20 15 202 

%  50,5% 32,2% 9,9% 7,4% 100,0% 

 
 

On tärkeää , että tuotantoeläimetkin voivat elää hyvän elämän 

 

 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruuajan-

kohta 

Syksy 

2010 

lukumäärä 65 22 6 9 102 

% 63,7% 21,6% 5,9% 8,8% 100,0% 

Kevät 

2011 

lukumäärä 74 18 7 2 101 

% 73,3% 17,8% 6,9% 2,0% 100,0% 

Yhteensä lukumäärä 139 40 13 11 203 

% 68,5% 19,7% 6,4% 5,4% 100,0% 

 



LIITE 1 (9) 

Ristiintaulukoinnit 

 

 

 

 

 

 

En välitä tavasta, jolla ruoka tuotetaan 

 

 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruuajan-

kohta 

Syksy 

2010 

lukumäärä 9 16 43 32 100 

% 9,0% 16,0% 43,0% 32,0% 100,0% 

Kevät 

2011 

lukumäärä 9 17 45 30 101 

% 8,9% 16,8% 44,6% 29,7% 100,0% 

Yhteensä lukumäärä 18 33 88 62 201 

% 9,0% 16,4% 43,8% 30,8% 100,0% 

 

 

En välitä missä ostamani tuote on tehty, kunhan se on hyvä ja halpa  

 

 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruuajan-

kohta 

Syksy 

2010 

Lukumäärä 11 20 40 31 102 

%  10,8% 19,6% 39,2% 30,4% 100,0% 

Kevät 

2011 

Lukumäärä 14 20 32 34 100 

%  14,0% 20,0% 32,0% 34,0% 100,0% 

Yhteensä Lukumäärä 25 40 72 65 202 

%  12,4% 19,8% 35,6% 32,2% 100,0% 

 

 

Mietin joskus kavereideni kanssa miten ostokseni vaikuttavat ympäristöön  

 

Mietin joskus kavereideni kanssa miten ostokseni vaikuttavat ympä-

ristöön 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruuajan-

kohta 

Syksy 

2010 

Lukumäärä 9 18 33 42 102 

%  8,8% 17,6% 32,4% 41,2% 100,0% 

Kevät 

2011 

Lukumäärä 8 17 35 41 101 

%  7,9% 16,8% 34,7% 40,6% 100,0% 

Yhteensä Lukumäärä 17 35 68 83 203 

%  8,4% 17,2% 33,5% 40,9% 100,0% 

 



LIITE 1 (10) 

Ristiintaulukoinnit 

 

. Hankin usein tavaroita tai vaatteita hetken mielijohteesta  

 

Hankin usein tavaroita tai vaatteita hetken mielijohteesta 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruuajan-

kohta 

Syksy 

2010 

lukumäärä 20 29 31 22 102 

%  19,6% 28,4% 30,4% 21,6% 100,0% 

Kevät 

2011 

lukumäärä 17 29 36 19 101 

%  16,8% 28,7% 35,6% 18,8% 100,0% 

Yhteensä lukumäärä 37 58 67 41 203 

%  18,2% 28,6% 33,0% 20,2% 100,0% 

 

 

. Vaatteita ja tavaroita voi hankkia myös käytettynä  

 

 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruuajan-

kohta 

Syksy 

2010 

lukumäärä 50 36 6 10 102 

% 49,0% 35,3% 5,9% 9,8% 100,0% 

Kevät 

2011 

lukumäärä 56 31 9 4 100 

% 56,0% 31,0% 9,0% 4,0% 100,0% 

Yhteensä lukumäärä 106 67 15 14 202 

% 52,5% 33,2% 7,4% 6,9% 100,0% 

 
 

. Olen valmis muuttamaan kulutustapojani, jos voin siten suojella ympäristöä  

 

 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruuajan-

kohta 

Syksy 

2010 

lukumäärä 17 46 31 8 102 

%  16,7% 45,1% 30,4% 7,8% 100,0% 

Kevät 

2011 

lukumäärä 13 50 32 5 100 

%  13,0% 50,0% 32,0% 5,0% 100,0% 

Yhteensä lukumäärä 30 96 63 13 202 

%  14,9% 47,5% 31,2% 6,4% 100,0% 

 



LIITE 1 (11) 

Ristiintaulukoinnit 

 

 

 

 

 

 

 

Ympäristön pilaantumisen seuraukset on helppo ja nopea korjata.  

 

 

Yht. 

Täysin 

samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruuajan-

kohta 

Syksy 

2010 

Lukumäärä 5 12 41 44 102 

%  4,9% 11,8% 40,2% 43,1% 100% 

Kevät 

2011 

Lukumäärä 3 2 31 62 98 

%  3,1% 2,0% 31,6% 63,3% 100% 

Yhteensä Lukumäärä 8 14 72 106 200 

%  4,0% 7,0% 36,0% 53,0% 100% 

 
 

En välitä luonnon ja ympäristön suojelusta 

 

 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruuajan-

kohta 

Syksy 

2010 

lukumäärä 4 14 34 49 101 

%  4,0% 13,9% 33,7% 48,5% 100,0% 

Kevät 

2011 

lukumäärä 4 10 40 46 100 

%  4,0% 10,0% 40,0% 46,0% 100,0% 

Yhteensä lukumäärä 8 24 74 95 201 

%  4,0% 11,9% 36,8% 47,3% 100,0% 

 

 

 

Arvostan luontoa ja ympäristöä 

 

Arvostan luontoa ja ympäristöä 

Yht.l 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruuajan-

kohta 

Syksy 

2010 

lukumäärä 55 36 8 3 102 

%  53,9% 35,3% 7,8% 2,9% 100,0% 

Kevät 

2011 

lukumäärä 57 34 6 3 100 

%  57,0% 34,0% 6,0% 3,0% 100,0% 

Yhteensä lukumäärä 112 70 14 6 202 

%  55,4% 34,7% 6,9% 3,0% 100,0% 



LIITE 1 (12) 

Ristiintaulukoinnit 

 

 

LIITE 2 

Erot sukupuolten välillä 

 

 

Tietojen keruun ajankohta 

Ympäristöön ja luontoon liittyvät asiat kiinnostavat 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan 

sukupuoli 

Tyttö lukumäärä 38 64 29 1 132 

% Vastaajan 

sukupuoli 

28,8% 48,5% 22,0% ,8% 100,0% 

Poika Lukumäärä 5 29 29 8 71 

% Vastaajan 

sukupuoli 

7,0% 40,8% 40,8% 11,3% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 43 93 58 9 203 

% Vastaajan 

sukupuoli 

21,2% 45,8% 28,6% 4,4% 100,0% 

 
 

 

Vastaajan sukupuoli * Ympäristöön ja luontoon liittyviä asioita on tärkeä käsitellä koulussa Crosstabulation 

 

Ympäristöön ja luontoon liittyviä asioita on tärkeä käsitellä koulussa 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 43 62 24 2 131 

  
% Vastaajan suku-

puoli 

32,8% 47,3% 18,3% 1,5% 100,0% 

 
Poika Lukumäärä 10 40 17 4 71 

  
% Vastaajan suku-

puoli 

14,1% 56,3% 23,9% 5,6% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 53 102 41 6 202 

 
%Vastaajan suku-

puoli 

26,2% 50,5% 20,3% 3,0% 100,0% 

 

 



LIITE 1 (13) 

Ristiintaulukoinnit 

 

 

 

 

 

 

Vastaajan sukupuoli * Minusta on tärkeää, että jätteet lajitellaan koulussa Crosstabulation 

 

Minusta on tärkeää, että jätteet lajitellaan koulussa 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 71 45 13 3 132 

% Vastaajan suku-

puoli 

53,8% 34,1% 9,8% 2,3% 100,0% 

 
Poika Lukumäärä 23 21 19 8 71 

  
%Vastaajan suku-

puoli 

32,4% 29,6% 26,8% 11,3% 100,0% 

Yhteensä Lukumäärä 94 66 32 11 203 

 
%  Vastaajan suku-

puoli 

46,3% 32,5% 15,8% 5,4% 100,0% 

 

 

Vastaajan sukupuoli * Kotona tiedetään miten ympäristöasiat otetaan huomioon Crosstabulation 

 

Kotona tiedetään miten ympäristöasiat otetaan huomioon 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 37 58 31 5 131 

% Vastaajan suku-

puoli 

28,2% 44,3% 23,7% 3,8% 100,0% 

Poika Lukumäärä 28 31 8 4 71 

%  Vastaajan su-

kupuoli 

39,4% 43,7% 11,3% 5,6% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 65 89 39 9 202 

% Vastaajan suku-

puoli 

32,2% 44,1% 19,3% 4,5% 100,0% 

 

 

Vastaajan sukupuoli * Voin vaikuttaa itse siihen, mitä lähiympäristössäni tapahtuu Crosstabulation 

 

Voin vaikuttaa itse siihen, mitä lähiympäristössäni tapahtuu 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku- Tyttö Lukumäärä 39 64 25 4 132 



LIITE 1 (14) 

Ristiintaulukoinnit 

 

puoli % Vastaajan suku-

puoli 

29,5% 48,5% 18,9% 3,0% 100,0% 

Poika Lukumäärä 20 30 13 7 70 

% Vastaajan suku-

puoli 

28,6% 42,9% 18,6% 10,0% 100,0% 

Yhteensä Lukumäärä 59 94 38 11 202 

% Vastaajan suku-

puoli 

29,2% 46,5% 18,8% 5,4% 100,0% 

 
 

Vastaajan sukupuoli * Kaikki ihmiset, eläimet ja kasvit ovat samaa luonnon kokonaisuutta Crosstabulation 

 

Kaikki ihmiset, eläimet ja kasvit ovat samaa luonnon kokonaisuutta 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 89 32 6 3 130 

% Vastaajan suku-

puoli 

68,5% 24,6% 4,6% 2,3% 100,0% 

Poika Lukumäärä 31 30 5 5 71 

% Vastaajan suku-

puoli 

43,7% 42,3% 7,0% 7,0% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 120 62 11 8 201 

% Vastaajan suku-

puoli 

59,7% 30,8% 5,5% 4,0% 100,0% 

 

 

Vastaajan sukupuoli * Mielestäni ei ole mukavaa liikkua luonnossa Crosstabulation 

 

Mielestäni ei ole mukavaa liikkua luonnossa 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 8 3 28 90 129 

% Vastaajan suku-

puoli 

6,2% 2,3% 21,7% 69,8% 100,0% 

Poika Lukumäärä 7 5 27 31 70 

% Vastaajan suku-

puoli 

10,0% 7,1% 38,6% 44,3% 100,0% 

Yhteensä Count 15 8 55 121 199 

% Vastaajan suku-

puoli 

7,5% 4,0% 27,6% 60,8% 100,0% 

 

 

 

 

 



LIITE 1 (15) 

Ristiintaulukoinnit 

 

 

Vastaajan sukupuoli * Pystyn omalla toiminnallani vaikuttamaan myönteisesti ympäristöön Crosstabulation 

 Pystyn omalla toiminnallani vaikuttamaan myönteisesti ympäristöön Yht. 

 
Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä  

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 47 65 15 4 131 

  
% Vastaajan suku-

puoli 

35,9% 49,6% 11,5% 3,1% 100,0% 

Poika Lukumäärä 21 34 8 8 71 

% Vastaajan suku-

puoli 

29,6% 47,9% 11,3% 11,3% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 68 99 23 12 202 

% Vastaajan suku-

puoli 

33,7% 49,0% 11,4% 5,9% 100,0% 

 

 

Vastaajan sukupuoli * Siitä ei ole haittaa, jos pudotan roskia joskus maahan Crosstabulation 

 

Siitä ei ole haittaa, jos pudotan roskia joskus maahan 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 5 6 35 86 132 

% Vastaajan suku-

puoli 

3,8% 4,5% 26,5% 65,2% 100,0% 

Poika Lukumäärä 9 6 29 27 71 

% Vastaajan suku-

puoli 

12,7% 8,5% 40,8% 38,0% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 14 12 64 113 203 

% Vastaajan suku-

puoli 

6,9% 5,9% 31,5% 55,7% 100,0% 

 

 

Vastaajan sukupuoli * En pidä siitä, että kaverit heittävät roskia maahan Crosstabulation 

 

En pidä siitä, että kaverit heittävät roskia maahan 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan su-

kupuoli 

Tyttö Lukumäärä 59 37 27 8 131 

%Vastaajan sukupuoli 45,0% 28,2% 20,6% 6,1% 100,0% 

Poika Lukumäärä 14 15 30 12 71 

% Vastaajan sukupuoli 19,7% 21,1% 42,3% 16,9% 100,0% 

Yhteensä Lukumäärä 73 52 57 20 202 



LIITE 1 (16) 

Ristiintaulukoinnit 

 

Vastaajan sukupuoli * En pidä siitä, että kaverit heittävät roskia maahan Crosstabulation 

 

En pidä siitä, että kaverit heittävät roskia maahan 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan su-

kupuoli 

Tyttö Lukumäärä 59 37 27 8 131 

%Vastaajan sukupuoli 45,0% 28,2% 20,6% 6,1% 100,0% 

Poika Lukumäärä 14 15 30 12 71 

% Vastaajan sukupuoli 19,7% 21,1% 42,3% 16,9% 100,0% 

Yhteensä Lukumäärä 73 52 57 20 202 

% within Vastaajan 

sukupuoli 

36,1% 25,7% 28,2% 9,9% 100,0% 

 
 

Vastaajan sukupuoli * Yhden ihmisen toiminnalla ei ole merkitystä luonnon kannalta Crosstabulation 

 

Yhden ihmisen toiminnalla ei ole merkitystä luonnon kannalta 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 4 27 42 58 131 

% Vastaajan suku-

puoli 

3,1% 20,6% 32,1% 44,3% 100,0% 

Poika Lukumäärä 9 19 27 16 71 

% Vastaajan suku-

puoli 

12,7% 26,8% 38,0% 22,5% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 13 46 69 74 202 

% Vastaajan suku-

puoli 

6,4% 22,8% 34,2% 36,6% 100,0% 

 

 

Vastaajan sukupuoli * Olen valmis luopumaan minulle tärkeistä tavaroista, jos siitä on hyötyä ympäristölle Crosstabu-

lation 

 

Olen valmis luopumaan minulle tärkeistä tavaroista, jos siitä on 

hyötyä ympäristölle 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 7 44 50 30 131 

% Vastaajan suku-

puoli 

5,3% 33,6% 38,2% 22,9% 100,0% 

Poika Lukumäärä 5 7 22 37 71 

% Vastaajan suku-

puoli 

7,0% 9,9% 31,0% 52,1% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 12 51 72 67 202 



LIITE 1 (17) 

Ristiintaulukoinnit 

 

Vastaajan sukupuoli * Olen valmis luopumaan minulle tärkeistä tavaroista, jos siitä on hyötyä ympäristölle Crosstabu-

lation 

 

Olen valmis luopumaan minulle tärkeistä tavaroista, jos siitä on 

hyötyä ympäristölle 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 7 44 50 30 131 

% Vastaajan suku-

puoli 

5,3% 33,6% 38,2% 22,9% 100,0% 

Poika Lukumäärä 5 7 22 37 71 

% Vastaajan suku-

puoli 

7,0% 9,9% 31,0% 52,1% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 12 51 72 67 202 

%Vastaajan suku-

puoli 

5,9% 25,2% 35,6% 33,2% 100,0% 

 

 

Vastaajan sukupuoli * Olen osa maapallon luontoa ja maapallo on osa minua Crosstabulation 

 

Olen osa maapallon luontoa ja maapallo on osa minua 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 61 55 14 2 132 

% Vastaajan suku-

puoli 

46,2% 41,7% 10,6% 1,5% 100,0% 

Poika Lukumäärä 20 30 14 7 71 

% Vastaajan suku-

puoli 

28,2% 42,3% 19,7% 9,9% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 81 85 28 9 203 

% Vastaajan suku-

puoli 

39,9% 41,9% 13,8% 4,4% 100,0% 

 

 

Vastaajan sukupuoli * Kaikki ihmiset, eläimet ja kasvit ovat samaa luonnon kokonaisuutta Crosstabulation 

 

Kaikki ihmiset, eläimet ja kasvit ovat samaa luonnon kokonaisuutta 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö lukumäärä 84 37 7 2 130 

% Vastaajan suku-

puoli 

64,6% 28,5% 5,4% 1,5% 100,0% 

Poika Lukumäärä 33 25 10 3 71 



LIITE 1 (18) 

Ristiintaulukoinnit 

 

% Vastaajan suku-

puoli 

46,5% 35,2% 14,1% 4,2% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 117 62 17 5 201 

%Vastaajan suku-

puoli 

58,2% 30,8% 8,5% 2,5% 100,0% 

 

 

Vastaajan sukupuoli * Ihminen on luonnon yläpuolella ei osa sitä Crosstabulation 

 

Ihminen on luonnon yläpuolella ei osa sitä 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 4 10 41 75 130 

% Vastaajan suku-

puoli 

3,1% 7,7% 31,5% 57,7% 100,0% 

Poika Lukumäärä 8 11 29 23 71 

% Vastaajan suku-

puoli 

11,3% 15,5% 40,8% 32,4% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 12 21 70 98 201 

% Vastaajan suku-

puoli 

6,0% 10,4% 34,8% 48,8% 100,0% 

 
 

Vastaajan sukupuoli * Ihminen ei ole riippuvainen muusta luonnosta Crosstabulation 

 

Ihminen ei ole riippuvainen muusta luonnosta 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 8 7 33 78 126 

% Vastaajan suku-

puoli 

6,3% 5,6% 26,2% 61,9% 100,0% 

Poika Lukumäärä 6 4 27 34 71 

% Vastaajan suku-

puoli 

8,5% 5,6% 38,0% 47,9% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 14 11 60 112 197 

% 

 Vastaajan suku-

puoli 

7,1% 5,6% 30,5% 56,9% 100,0% 

 

Vastaajan sukupuoli * Luonto tarjoaa ihmiselle todella paljon hyödyllisiä asioita Crosstabulation 

 

Luonto tarjoaa ihmiselle todella paljon hyödyllisiä asioita 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku- Tyttö Lukumäärä 97 29 2 4 132 



LIITE 1 (19) 

Ristiintaulukoinnit 

 

puoli % Vastaajan suku-

puoli 

73,5% 22,0% 1,5% 3,0% 100,0% 

Poika Lukumäärä 44 18 3 5 70 

%Vastaajan suku-

puoli 

62,9% 25,7% 4,3% 7,1% 100,0% 

Yhteensä Lukumäärä 141 47 5 9 202 

%Vastaajan suku-

puoli 

69,8% 23,3% 2,5% 4,5% 100,0% 

 

 

 

Vastaajan sukupuoli * Jotta oppisi asioita luonnosta, on tärkeää liikkua luonnossa Crosstabulation 

 

Jotta oppisi asioita luonnosta, on tärkeää liikkua luonnossa 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 46 64 16 5 131 

%Vastaajan suku-

puoli 

35,1% 48,9% 12,2% 3,8% 100,0% 

Poika Lukumäärä 20 29 19 3 71 

% Vastaajan suku-

puoli 

28,2% 40,8% 26,8% 4,2% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 66 93 35 8 202 

% Vastaajan suku-

puoli 

32,7% 46,0% 17,3% 4,0% 100,0% 

 
 

Vastaajan sukupuoli * Luonnossa liikkuminen on mielestäni rentouttavaa Crosstabulation 

 

Luonnossa liikkuminen on mielestäni rentouttavaa 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 65 46 14 6 131 

% Vastaajan suku-

puoli 

49,6% 35,1% 10,7% 4,6% 100,0% 

Poika Lukumäärä 22 22 18 9 71 

% Vastaajan suku-

puoli 

31,0% 31,0% 25,4% 12,7% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 87 68 32 15 202 

% Vastaajan suku-

puoli 

43,1% 33,7% 15,8% 7,4% 100,0% 

 

 
 



LIITE 1 (20) 

Ristiintaulukoinnit 

 

Vastaajan sukupuoli * Jos toiset eivät välitä luonnosta ei minunkaan tarvitse siitä välittää Crosstabulation 

 

Jos toiset eivät välitä luonnosta ei minunkaan tarvitse siitä välittää 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 3 7 26 96 132 

%Vastaajan suku-

puoli 

2,3% 5,3% 19,7% 72,7% 100,0% 

Poika Lukumäärä 7 8 20 36 71 

% Vastaajan suku-

puoli 

9,9% 11,3% 28,2% 50,7% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 10 15 46 132 203 

% Vastaajan suku-

puoli 

4,9% 7,4% 22,7% 65,0% 100,0% 

 

 

Vastaajan sukupuoli * Lapset ja nuoret voivat vaikuttaa siihen, mitä lähiympäristössä tapahtuu Crosstabulation 

 

Lapset ja nuoret voivat vaikuttaa siihen, mitä lähiympäristössä ta-

pahtuu 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 60 57 12 2 131 

% Vastaajan suku-

puoli 

45,8% 43,5% 9,2% 1,5% 100,0% 

Poika Lukumäärä 22 34 9 6 71 

% Vastaajan suku-

puoli 

31,0% 47,9% 12,7% 8,5% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 82 91 21 8 202 

%  Vastaajan su-

kupuoli 

40,6% 45,0% 10,4% 4,0% 100,0% 

 

 

Vastaajan sukupuoli * Monia jätteitä voidaan käyttää uudelleen Crosstabulation 

 

Monia jätteitä voidaan käyttää uudelleen 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan su-

kupuoli 

Tyttö Lukumäärä 64 55 12 0 131 

% Vastaajan sukupuoli 48,9% 42,0% 9,2% ,0% 100,0% 

Poika Lukumäärä 35 24 7 5 71 

%Vastaajan sukupuoli 49,3% 33,8% 9,9% 7,0% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 99 79 19 5 202 



LIITE 1 (21) 

Ristiintaulukoinnit 

 

Vastaajan sukupuoli * Monia jätteitä voidaan käyttää uudelleen Crosstabulation 

 

Monia jätteitä voidaan käyttää uudelleen 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan su-

kupuoli 

Tyttö Lukumäärä 64 55 12 0 131 

% Vastaajan sukupuoli 48,9% 42,0% 9,2% ,0% 100,0% 

Poika Lukumäärä 35 24 7 5 71 

%Vastaajan sukupuoli 49,3% 33,8% 9,9% 7,0% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 99 79 19 5 202 

% within Vastaajan 

sukupuoli 

49,0% 39,1% 9,4% 2,5% 100,0% 

 
 

Vastaajan sukupuoli * Pieneksi jääneet ja tarpeettomat vaatteet kannattaa luovuttaa hyväntekeväisyyteen Crosstabula-

tion 

 

Pieneksi jääneet ja tarpeettomat vaatteet kannattaa luovuttaa hyvän-

tekeväisyyteen 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 100 23 7 2 132 

% Vastaajan suku-

puoli 

75,8% 17,4% 5,3% 1,5% 100,0% 

Poika Lukumäärä 41 16 5 9 71 

% Vastaajan suku-

puoli 

57,7% 22,5% 7,0% 12,7% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 141 39 12 11 203 

% Vastaajan suku-

puoli 

69,5% 19,2% 5,9% 5,4% 100,0% 

 

Vastaajan sukupuoli * Lajittelen jätteitä mielelläni Crosstabulation 

 

Lajittelen jätteitä mielelläni 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan su-

kupuoli 

Tyttö Lukumäärä 21 53 41 16 131 

%  Vastaajan suku-

puoli 

16,0% 40,5% 31,3% 12,2% 100,0% 

Poika Lukumäärä 5 23 22 21 71 

% Vastaajan sukupuoli 7,0% 32,4% 31,0% 29,6% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 26 76 63 37 202 

% within Vastaajan 

sukupuoli 

12,9% 37,6% 31,2% 18,3% 100,0% 

 



LIITE 1 (22) 

Ristiintaulukoinnit 

 

Vastaajan sukupuoli * Jätteiden lajittelu on helppoa Crosstabulation 

 

Jätteiden lajittelu on helppoa 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 28 70 30 4 132 

% Vastaajan suku-

puoli 

21,2% 53,0% 22,7% 3,0% 100,0% 

Poika Lukumäärä 24 26 13 8 71 

%Vastaajan suku-

puoli 

33,8% 36,6% 18,3% 11,3% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 52 96 43 12 203 

% Vastaajan suku-

puoli 

25,6% 47,3% 21,2% 5,9% 100,0% 

 

 

Vastaajan sukupuoli * Jätteiden lajittelu on turhaa ajanhukkaa Crosstabulation 

 

Jätteiden lajittelu on turhaa ajanhukkaa 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 4 10 32 85 131 

% Vastaajan suku-

puoli 

3,1% 7,6% 24,4% 64,9% 100,0% 

Poika Lukumäärä 7 8 28 28 71 

% Vastaajan suku-

puoli 

9,9% 11,3% 39,4% 39,4% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 11 18 60 113 202 

% Vastaajan suku-

puoli 

5,4% 8,9% 29,7% 55,9% 100,0% 

 
 

Vastaajan sukupuoli * Biojätteestä saadaan multaa Crosstabulation 

 

Biojätteestä saadaan multaa 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan su-

kupuoli 

Tyttö Lukumäärä 86 32 5 3 126 

% Vastaajan sukupuoli 68,3% 25,4% 4,0% 2,4% 100,0% 

Poika Lukumäärä 51 9 4 6 70 

% Vastaajan sukupuoli 72,9% 12,9% 5,7% 8,6% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 137 41 9 9 196 

% within Vastaajan 

sukupuoli 

69,9% 20,9% 4,6% 4,6% 100,0% 

 



LIITE 1 (23) 

Ristiintaulukoinnit 

 

Vastaajan sukupuoli * Ympäristön kannalta on parempi kierrättää tavaroita kuin ostaa kaikki aivan uutena Crosstabu-

lation 

 

Ympäristön kannalta on parempi kierrättää tavaroita kuin 

ostaa kaikki aivan uutena 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan sukupuo-

li 

Tyttö Lukumäärä 96 27 6 2 131 

% Vastaajan suku-

puoli 

73,3% 20,6% 4,6% 1,5% 100,0% 

Poika Lukumäärä 39 19 8 5 71 

% Vastaajan suku-

puoli 

54,9% 26,8% 11,3% 7,0% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 135 46 14 7 202 

% within Vastaajan 

sukupuoli 

66,8% 22,8% 6,9% 3,5% 100,0% 

29. Jätän usein ruokaa lautaselle koulussa 

 

Jätän usein ruokaa lautaselle koulussa 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruuajan-

kohta 

Syksy 

2010 

Lukumäärä 10 22 29 41 102 

%  9,8% 21,6% 28,4% 40,2% 100,0% 

Kevät 

2011 

Lukumäärä 5 11 36 48 101 

%  5,0% 10,9% 35,6% 47,5% 100,0% 

Yhteensä Lukumäärä 15 33 65 89 203 

%  7,4% 16,3% 32,0% 43,8% 100,0% 

 

 

Vastaajan sukupuoli * Pyrin ottamaan ruokaa sen verran minkä jaksan syödä Crosstabulation 

 

Pyrin ottamaan ruokaa sen verran minkä jaksan syödä 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein 

samaa mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 12 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 92 31 5 2 1 131 

% Vastaajan 

sukupuoli 

70,2% 23,7% 3,8% 1,5% ,8% 100,0% 

Poika Lukumäärä 41 16 7 6 0 70 

% Vastaajan 

sukupuoli 

58,6% 22,9% 10,0% 8,6% ,0% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 133 47 12 8 1 201 

% Vastaajan 

sukupuoli 

66,2% 23,4% 6,0% 4,0% ,5% 100,0% 
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30. Pyrin ottamaan ruokaa sen verran minkä jaksan syödä  

 

 

Yht. Täysin samaa mieltä 

Melkein 

samaa miel-

tä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruu-

ajankohta 

Syksy 

2010 

lukumäärä 62 25 7 6 101 

%  61,4% 24,8% 6,9% 5,9% 100,0% 

Kevät 

2011 

lukumäärä 71 22 5 2 100 

%  71,0% 22,0% 5,0% 2,0% 100,0% 

Yhteensä lukumäärä 133 47 12 8 201 

%  66,2% 23,4% 6,0% 4,0% 100,0% 

 

 

Vastaajan sukupuoli * Ymmärrän miten luomutuotteet eroavat muista tuotteista Crosstabulation 

 

Ymmärrän miten luomutuotteet eroavat muista tuotteista 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 66 45 15 6 132 

% Vastaajan suku-

puoli 

50,0% 34,1% 11,4% 4,5% 100,0% 

Poika Lukumäärä 36 20 5 9 70 

% Vastaajan suku-

puoli 

51,4% 28,6% 7,1% 12,9% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 102 65 20 15 202 

% Vastaajan suku-

puoli 

50,5% 32,2% 9,9% 7,4% 100,0% 

 

 

Vastaajan sukupuoli * On tärkeää , että tuotantoeläimetkin voivat elää hyvän elämän Crosstabulation 

 

On tärkeää , että tuotantoeläimetkin voivat elää hyvän elämän 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 105 22 1 4 132 

% Vastaajan suku-

puoli 

79,5% 16,7% ,8% 3,0% 100,0% 

Poika Lukumäärä 34 18 12 7 71 

%  Vastaajan su-

kupuoli 

47,9% 25,4% 16,9% 9,9% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 139 40 13 11 203 
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Vastaajan sukupuoli * On tärkeää , että tuotantoeläimetkin voivat elää hyvän elämän Crosstabulation 

 

On tärkeää , että tuotantoeläimetkin voivat elää hyvän elämän 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 105 22 1 4 132 

% Vastaajan suku-

puoli 

79,5% 16,7% ,8% 3,0% 100,0% 

Poika Lukumäärä 34 18 12 7 71 

%  Vastaajan su-

kupuoli 

47,9% 25,4% 16,9% 9,9% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 139 40 13 11 203 

% Vastaajan suku-

puoli 

68,5% 19,7% 6,4% 5,4% 100,0% 

 

 

Vastaajan sukupuoli * En välitä tavasta, jolla ruoka tuotetaan Crosstabulation 

 

En välitä tavasta, jolla ruoka tuotetaan 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 7 16 58 49 130 

% Vastaajan suku-

puoli 

5,4% 12,3% 44,6% 37,7% 100,0% 

Poika Lukumäärä 11 17 30 13 71 

% Vastaajan suku-

puoli 

15,5% 23,9% 42,3% 18,3% 100,0% 

YHt. Lukumäärä 18 33 88 62 201 

% Vastaajan suku-

puoli 

9,0% 16,4% 43,8% 30,8% 100,0% 

 

 

Vastaajan sukupuoli * En välitä missä ostamani tuote on tehty, kunhan se on hyvä ja halpa Crosstabulation 

 

En välitä missä ostamani tuote on tehty, kunhan se on hyvä ja halpa 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 11 22 50 49 132 

% Vastaajan suku-

puoli 

8,3% 16,7% 37,9% 37,1% 100,0% 

Poika Lukumäärä 14 18 22 16 70 

% Vastaajan suku-

puoli 

20,0% 25,7% 31,4% 22,9% 100,0% 

YHt. Lukumäärä 25 40 72 65 202 
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Vastaajan sukupuoli * En välitä missä ostamani tuote on tehty, kunhan se on hyvä ja halpa Crosstabulation 

 

En välitä missä ostamani tuote on tehty, kunhan se on hyvä ja halpa 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 11 22 50 49 132 

% Vastaajan suku-

puoli 

8,3% 16,7% 37,9% 37,1% 100,0% 

Poika Lukumäärä 14 18 22 16 70 

% Vastaajan suku-

puoli 

20,0% 25,7% 31,4% 22,9% 100,0% 

YHt. Lukumäärä 25 40 72 65 202 

%Vastaajan suku-

puoli 

12,4% 19,8% 35,6% 32,2% 100,0% 

 
 

Vastaajan sukupuoli * Mietin joskus kavereideni kanssa miten ostokseni vaikuttavat ympäristöön Crosstabulation 

 

Mietin joskus kavereideni kanssa miten ostokseni vaikuttavat ympä-

ristöön 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 15 29 44 44 132 

% Vastaajan suku-

puoli 

11,4% 22,0% 33,3% 33,3% 100,0% 

Poika Lukumäärä 2 6 24 39 71 

% Vastaajan suku-

puoli 

2,8% 8,5% 33,8% 54,9% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 17 35 68 83 203 

% Vastaajan suku-

puoli 

8,4% 17,2% 33,5% 40,9% 100,0% 
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Vastaajan sukupuoli * Hankin usein tavaroita tai vaatteita hetken mielijohteesta Crosstabulation 

 

Hankin usein tavaroita tai vaatteita hetken mielijohteesta 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan su-

kupuoli 

Tyttö Lukumäärä 20 46 35 31 132 

% Vastaajan sukupuoli 15,2% 34,8% 26,5% 23,5% 100,0% 

Poika Lukumäärä 17 12 32 10 71 

% Vastaajan sukupuoli 23,9% 16,9% 45,1% 14,1% 100,0% 

Total Lukumäärä 37 58 67 41 203 

% within Vastaajan 

sukupuoli 

18,2% 28,6% 33,0% 20,2% 100,0% 

 

Vastaajan sukupuoli * Vaatteita ja tavaroita voi hankkia myös käytettynä Crosstabulation 

 

Vaatteita ja tavaroita voi hankkia myös käytettynä 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 81 39 6 5 131 

% Vastaajan suku-

puoli 

61,8% 29,8% 4,6% 3,8% 100,0% 

Poika Lukumäärä 25 28 9 9 71 

% Vastaajan suku-

puoli 

35,2% 39,4% 12,7% 12,7% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 106 67 15 14 202 

% Vastaajan suku-

puoli 

52,5% 33,2% 7,4% 6,9% 100,0% 

 

 

Vastaajan sukupuoli * Olen valmis muuttamaan kulutustapojani, jos voin siten suojella ympäristöä Crosstabulation 

 

Olen valmis muuttamaan kulutustapojani, jos voin siten suojella 

ympäristöä 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 27 72 29 3 131 

% Vastaajan suku-

puoli 

20,6% 55,0% 22,1% 2,3% 100,0% 

Poika Lukumäärä 3 24 34 10 71 

% Vastaajan suku-

puoli 

4,2% 33,8% 47,9% 14,1% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 30 96 63 13 202 

% Vastaajan suku-

puoli 

14,9% 47,5% 31,2% 6,4% 100,0% 
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Vastaajan sukupuoli * Ympäristön pilaantumisen seuraukset on helppo ja nopea korjata Crosstabulation 

 

Ympäristön pilaantumisen seuraukset on helppo ja nopea korjata 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 3 6 44 77 130 

% Vastaajan suku-

puoli 

2,3% 4,6% 33,8% 59,2% 100,0% 

Poika Lukumäärä 5 8 28 29 70 

%  Vastaajan su-

kupuoli 

7,1% 11,4% 40,0% 41,4% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 8 14 72 106 200 

% Vastaajan suku-

puoli 

4,0% 7,0% 36,0% 53,0% 100,0% 

 

Vastaajan sukupuoli * Se miten toimimme, vaikuttaa ympäristöön vielä 100 vuoden kuluttuakin Crosstabulation 

 

Se miten toimimme, vaikuttaa ympäristöön vielä 100 vuoden 

kuluttuakin 

Yht. 

Täysin 

samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan sukupuo-

li 

Tyttö Lukumäärä 75 43 8 4 130 

% Vastaajan 

sukupuoli 

57,7% 33,1% 6,2% 3,1% 100,0% 

Poika Lukumäärä 39 20 6 6 71 

%Vastaajan 

sukupuoli 

54,9% 28,2% 8,5% 8,5% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 114 63 14 10 201 

% Vastaajan 

sukupuoli 

56,7% 31,3% 7,0% 5,0% 100,0% 

Se miten toimimme, vaikuttaa ympäristöön vielä 100 vuoden kuluttuakin. Kysymys numero 40 

 

 

Yhteensä 

Täysin 

samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruuajan-

kohta 

Syksy 

2010 

Lukumäärä 48 36 9 8 101 

%  47,5% 35,6% 8,9% 7,9% 100% 

Kevät 

2011 

Lukumäärä 66 27 5 2 100 

%  66,0% 27,0% 5,0% 2,0% 100% 

Total Lukumäärä 114 63 14 10 201 

%  56,7% 31,3% 7,0% 5,0% 100% 
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Vastaajan sukupuoli * Tavallisella ihmisellä ei ole todellisia vaikutusmahdollisuuksia ympäristön tilan kehitykseen 

Crosstabulation 

 

Tavallisella ihmisellä ei ole todellisia vaikutusmahdollisuuksia ympä-

ristön tilan kehitykseen 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan su-

kupuoli 

Tyttö Lukumäärä 6 20 44 60 130 

% Vastaajan 

sukupuoli 

4,6% 15,4% 33,8% 46,2% 100,0% 

Poika Lukumäärä 9 16 33 12 70 

% Vastaajan 

sukupuoli 

12,9% 22,9% 47,1% 17,1% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 15 36 77 72 200 

% Vastaajan 

sukupuoli 

7,5% 18,0% 38,5% 36,0% 100,0% 

 

 

Vastaajan sukupuoli * En välitä luonnon ja ympäristön suojelusta Crosstabulation 

 

En välitä luonnon ja ympäristön suojelusta 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan su-

kupuoli 

Tyttö Lukumäärä 3 9 39 79 130 

% Vastaajan sukupuoli 2,3% 6,9% 30,0% 60,8% 100,0% 

Poika Lukumäärä 5 15 35 16 71 

% Vastaajan sukupuoli 7,0% 21,1% 49,3% 22,5% 100,0% 

Yht Lukumäärä 8 24 74 95 201 

% within Vastaajan 

sukupuoli 

4,0% 11,9% 36,8% 47,3% 100,0% 

 

 
 

Vastaajan sukupuoli * Arvostan luontoa ja ympäristöä Crosstabulation 

 

Arvostan luontoa ja ympäristöä 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan sukupuoli Tyttö Lukumäärä 83 41 4 3 131 

% Vastaajan 

sukupuoli 

63,4% 31,3% 3,1% 2,3% 100,0% 

Poika Lukumäärä 29 29 10 3 71 
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% Vastaajan 

sukupuoli 

40,8% 40,8% 14,1% 4,2% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 112 70 14 6 202 

% Vastaajan 

sukupuoli 

55,4% 34,7% 6,9% 3,0% 100,0% 

44. On hyvä, että koulumme on mukana Vihreä Lippu ympäristöohjelmassa 

 

 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Tietojen keruuajan-

kohta 

Syksy 

2010 

lukumäärä 46 38 10 7 101 

%  45,5% 37,6% 9,9% 6,9% 100,0% 

Kevät 

2011 

lukumäärä 60 31 7 2 100 

%  60,0% 31,0% 7,0% 2,0% 100,0% 

Yhteensä lukumäärä 106 69 17 9 201 

%  52,7% 34,3% 8,5% 4,5% 100,0% 

 

 

Vastaajan sukupuoli * On hyvä, että koulume on mukana Vihreä Lippu ympäristöohjelmassa Crosstabulation 

 

On hyvä, että koulume on mukana Vihreä Lippu ympäristöohjelmas-

sa 

Yht. 

Täysin samaa 

mieltä 

Melkein samaa 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Vastaajan suku-

puoli 

Tyttö Lukumäärä 82 39 6 3 130 

% Vastaajan suku-

puoli 

63,1% 30,0% 4,6% 2,3% 100,0% 

Poika Lukumäärä 24 30 11 6 71 

% Vastaajan suku-

puoli 

33,8% 42,3% 15,5% 8,5% 100,0% 

Yht. Lukumäärä 106 69 17 9 201 

% Vastaajan suku-

puoli 

52,7% 34,3% 8,5% 4,5% 100,0% 
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Kyselylomake Nuorten ympäristöasenteista 

 

Tässä lomakkeessa on kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, mitä ajattelet luonnosta, 

ympäristöstä ja jäte- sekä kierrätysasioista. Vastaukset ovat ehdottomasti luot-

tamuksellisia. Henkilöllisyytesi ei paljastu missään tutkimuksen vaiheessa. 

Vastaathan kysymyksiin rehellisesti, sillä näin voit osaltasi parantaa tutkimuksen 

luotettavuutta.  

 

 

1. a) Olen tyttö  __    

b) Olen poika __ 

 

 

2. Millä luokalla olet Steinerkoulussa?_____  

 

 

Vastaa seuraaviin väittämiin. Ympyröi vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten mieli-

pidettäsi. 

Hyvä keino vastata on valita se vaihtoehto, joka tulee ensimmäisenä mieleesi. 

Tarkista vastattuasi, että huomasit vastata jokaiseen väittämään. 

 

  

    1 = olen täysin samaa mieltä 

    2 = olen melkein samaa mieltä 

    3 = olen osittain erimieltä 

    4 = olen täysin erimieltä 

 

1. Ympäristöön ja luontoon liittyvät asiat kiinnostavat minua.  

 1 2 3 4  

 

2. Ympäristöön ja luontoon liittyviä asioita on mielestäni tärkeää käsitellä  

koulussa.     

 1 2 3 4 

 

3. Kotonani tiedetään miten ympäristöasiat otetaan huomioon.  

 1 2 3 4 
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4. Voin vaikuttaa itse siihen, mitä lähiympäristössäni tapahtuu.  

 1 2 3 4 

 

5. Kaikki ihmiset, eläimet ja kasvit ovat samaa luonnon kokonaisuutta. 

 1 2 3 4 

 

6. Mielestäni ei ole mukavaa liikkua luonnossa   

 1 2 3 4 

 

7. Pystyn omalla toiminnallani vaikuttamaan myönteisesti ympäristöön. 

 1 2 3 4 

 

8. Siitä ei ole haittaa, jos pudotan roskia joskus maahan.  

 1 2 3 4 

 

9. En pidä siitä, että kaverit heittävät roskia maahan.  

 1 2 3 4 

 

10. Yhden ihmisen toiminnalla ei ole merkitystä ympäristön kannalta.  

 1 2 3 4 

 

11. Olen valmis luopumaan minulle tärkeistä tavaroista, jos siitä on hyötyä 

 1 2 3 4 

ympäristölle. 

 

12. Olen osa maapallon luontoa ja maapallo on osa minua.  

 1 2 3 4 

 

13. Kaikki ihmiset eläimet ja kasvit ovat samaa luonnon kokonaisuutta 

 1 2 3 4 

 

14. Ihminen on luonnon yläpuolella, ei osa sitä.    

 1 2 3 4      

15. Ihminen ei ole riippuvainen muusta luonnosta.   

 1 2 3 4 

 

16. Luonto tarjoaa ihmiselle todella paljon hyödyllisiä asioita.  

 1 2 3 4 

 

17. Jotta oppisi asioita luonnosta, on tärkeä liikkua luonnossa.  

 1 2 3 4 
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18. Luonnossa liikkuminen on mielestäni rentouttavaa.  

 1 2 3 4 

 

19. Jos toiset eivät välitä ympäristöstä, ei minunkaan kannata siitä välittää. 

 1 2 3 4 

 

20. Lapset ja nuoret voivat vaikuttaa siihen, mitä lähiympäristössä tapahtuu. 

 1 2 3 4 

 

21. Monia jätteitä voidaan käyttää uudelleen.   

 1 2 3 4 

 

22. Pieneksi jääneet ja tarpeettomat vaatteet kannattaa luovuttaa hyväntekeväisyy-

teen. 1 2 3 4     

  

23. Lajittelen jätteitä mielelläni.    

 1 2 3 4 

 

24. Minusta on tärkeää, että jätteet lajitellaan koulussa.  

 1 2 3 4 

 

25. Jätteiden lajittelu on helppoa.    

 1 2 3 4 

 

26. Jätteiden lajittelu on turhaa ajan hukkaa.   

 1 2 3 4 

 

27. Biojätteestä saadaan multaa.    

 1 2 3 4 

 

28. Ympäristön kannalta on parempi kierrättää tavaroita kuin ostaa kaikki  

aina uutena.     

 1 2 3 4 

 

29. Jätän usein ruokaa lautaselle koulussa.   

 1 2 3 4 

 

30. Pyrin ottamaan ruokaa sen verran minkä jaksan syödä.  

 1 2 3 4 

 

31. Ymmärrän miten luomutuotteet eroavat muista tuotteista.  

 1 2 3 4 

 



LIITE 2 (4) 

Kyselylomake 

 

32. On tärkeää, että tuotantoeläimetkin voivat elää hyvän elämän. 

 1 2 3 4 

 

33. En välitä tavasta, jolla ruokaa tuotetaan.   

 1 2 3 4 

 

34. En välitä missä ostamani tuote on tehty, kunhan se on hyvä ja halpa. 

 1 2 3 4 

 

35. Mietin joskus kavereideni kanssa miten ostokseni vaikuttavat ympäristöön.

 1 2 3 4 

 

36. Hankin usein tavaroita tai vaatteita hetken mielijohteesta.  

 1 2 3 4 

 

37. Vaatteita ja tavaroita voi hankkia myös käytettynä.  

 1 2 3 4 

 

 

38. Olen valmis muuttaman kulutustapojani, jos voin siten suojella ympäristöä.

 1 2 3 4 

 

39. Ympäristön pilaantumisen seuraukset on helppo ja nopea korjata. 

 1 2 3 4 

 

40. Se, miten nyt toimimme, vaikuttaa ympäristöön vielä 100 vuoden kuluttuakin.

 1 2 3 4 

 

41. Tavallisella ihmisellä ei ole todellisia vaikutusmahdollisuuksia ympäristön ti-

lan  

kehitykseen.     

 1 2 3 4 

 

42. En välitä luonnon ja ympäristön suojelusta.   

 1 2 3 4 

 

43. Arvostan luontoa ja ympäristöä    

 1 2 3 4  

 

44. On hyvä, että koulumme on mukana Vihreä Lippu ympäristöohjelmassa 

 1 2 3 4 
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Kiitos, kun jaksoit vastata kaikkiin kysymyksiin ajatuksella! Halutessasi voit kir-

joittaa tähän vapaana olevaan tilaan sellaisia ympäristötekoja tai -asioita, joita juu-

ri sinä voit mielestäsi toteuttaa tai tehdä. Kirjoittamiseen sijaan voit myös piirtää 

sellaisen luontonäkymän, jossa sinä haluaisit olla ja elää. 

 


