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§ 158
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Mia Nygårdin ynnä muiden aloitteesta kiertotalouden ja ilmaston-
muutokseenliittyvän tietouden nostamisesta Helsingissä

HEL 2018-004924 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä kiertotalouden ja ilmas-
totietoisuuden vahvistamista. Kestävän kehityksen periaatteet sisälty-
vät eri koulutusasteiden opetussuunnitelmiin. Kasvatuksessa ja opetuk-
sessa otetaan huomioon myös YK:n Agenda 2030 -tavoitteet. Opiskeli-
jat, oppilaat sekä lapset ja heidän perheensä ovat osallisia kestävän 
toimintakulttuurin kehittämisessä.

Varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa edistämään välineiden ja tilojen yh-
teiskäyttöä, kohtuullisuutta, säästäväisyyttä, korjaamista ja uusiokäyt-
töä. Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti oppilaat saavat 
ohjausta kuluttajana toimimiseen sekä omien oikeuksien ja vastuiden 
tuntemiseen ja eettiseen käyttöön. Opetuksessa edistetään ilmastotie-
toisuutta, tutkitaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti eri luonnon-
varojen riittävyyttä, ympäristön tilaa ja niiden vaikutusta ihmisten elin-
keinoihin ja kulttuureihin. Oppilaita ohjataan tarkastelemaan talouden 
toimintaa eettisestä, ekologisesta ja globaalista näkökulmasta ja heitä 
ohjataan arvioimaan omien valintojen ja toiminnan vaikutusta ympäris-
tölle. Ilmiöpohjainen oppiminen edesauttaa kiertotalouden ja ilmastotie-
touden käsittelyn yhdistämistä eri oppiaineiden kesken. 

Toisen asteen opinnot tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuksia kehitellä 
ideoita ympäristötietoisen toiminnan edistämiseksi ja tilaisuuksia uu-
denlaisten kestävän tulevaisuuden ratkaisujen luomiseksi tavoitteena 
ekososiaalinen sivistys sekä kannustetaan eettisesti vastuulliseen ja 
aktiiviseen toimijuuteen. Opiskelijoiden opintoihin sisältyy ekologisesti 
kestävä kehitys, kiertotalous ja ekososiaalinen sivistys. 

Varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten ekotukihenkilöt, koulujen 
ekotiimit tai ympäristöraadit suunnittelevat, ohjaavat ja arvioivat yksikön 
toimintaa osana kestävän tulevaisuuden toimintakulttuurin suunnittelua 
ja kehittämistä.

Vapaassa sivistystyössä kestävän kehityksen laaja sisältö otetaan huo-
mioon kaikkien aineiden opetusmenetelmissä ja oppimisympäristöissä. 
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Sosiaalis-kulttuurisessa kestävässä kehityksessä lisätään yhteisölli-
syyttä ja luodaan uusia oppimisympäristöjä, jossa ihmiset voivat opet-
taa toinen toisiaan ja jakaa tietoja ja osaamista, jopa ilman opettajan 
läsnäoloa. 

Kouluissa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa on paljon erilaisia 
kiertotalouteen ja ilmastotietoisuuteen liittyvää toimintaa. Vihreän lipun 
päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia on yhteensä 27. Helsinkiläisiä nuo-
ria on osallistunut mm. valtakunnallisille Nuorten Akatemian ja WWF:n 
järjestämään nuorten ilmastohuippukokoukseen. Energiansäästö 50/50 
-hankkeessa eräät koulut ovat vuosina 2016–2017 mitanneet energian-
kulutustaan ja saaneet koulun omaan käyttöön 50 prosenttia synty-
neestä säästöstä. 6aika-hankkeessa on Helsinki asettanut haastesig-
naaleja myös liittyen kestävään kehitykseen, kutsuna yrityksille innovoi-
da yhdessä perusopetuksen ja lukiokoulujen kanssa uudenlaisia oppi-
misympäristöjä.  

Päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa käytetään monipuolisesti eri 
tahojen tuottamia kestävän kehityksen materiaaleja, esim. HSY, WWF, 
kierrätyskeskus. Kierrätys, ilmastotietous ja energiatehokkuus otetaan 
huomioon oppilaitosten oppimisympäristöjä kehitettäessä ja uusia tiloja 
suunniteltaessa. 

Kasvatuksen ja koulutuksen henkilöstön perehdyttämisessä edistetään 
ilmastotietoutta ja kierrätystaloutta. Kestävän kehityksen näkökulma si-
sältyy Helsingin kaupungin henkilöstön toimintaa ohjaaviin eettisiin pe-
riaatteisiin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Risto Keskinen, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 050 597 8748

risto.keskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kiertotalouden ja ilmastotietouden nos-
tamisesta Helsingissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa 24.8.2018 
mennessä valtuutettu Nygårdin ym. aloitteesta kiertotalouden ja ilmas-
tonmuutokseen liittyvän tietouden nostamisesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Risto Keskinen, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 050 597 8748

risto.keskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kiertotalouden ja ilmastotietouden nos-
tamisesta Helsingissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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