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1. Johdanto 

 

Tässä Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan ilmastonmuutosta kemiallisena ilmiönä sekä 

lähestytään käsitettä kemianopetuksen näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on saada 

selville lahjakkaiden nuorten käsitykset ja tiedot ilmastonmuutoksesta. Samalla tutki-

mus pohtii ilmastonmuutoksen oppimista monikulttuurillisella tasolla. Tutkimuksessa 

tullaan kartoittamaan, millaisia aihealueita eri puolilta maailmaa kotoisin olevat lahjak-

kaat nuoret nostavat ilmastonmuutoksesta esiin. Tutkimuksessa pyritään löytämään lah-

jakkaiden nuorten kiinnostuksen kohteet ilmastonmuutoksesta globaalissa mittakaavas-

sa. 

 

Ilmastonmuutoksessa kyse on koko maapalloa vaikuttavasta ilmiöstä, joka yhdistää 

kansainvälisesti monet eri viranomaistahot. Ilmiötä voidaan tarkastella monelta eri tie-

teelliseltä näkökulmalta – meteorologian, politiikan, fysiikan, kemian, maantiedon, bio-

logian, ekonomian, lääketieteen ja matemaattisen tilastoinnin kautta (kuva 1). Näistä 

tutkimussuunnista jokainen tuo omanlaisensa näkökulman ilmastonmuutoskeskusteluun 

ja ilmiön tieteelliseen tutkimukseen.  

 

Ilmastonmuutosta ei varsinaisesti nimetä yhdeksi aihealueeksi luonnontieteiden opetuk-

sessa Suomen peruskoulun kemiassa. Tosin aihetta sivutaan kemian opetuksessa käsitel-

täessä ilmakehän aineita ja niiden merkitystä ihmiselle ja luonnon tasapainolle. Suomen 

perusopetuksen suunnitelmassa 2004 sanotaan, että oppilaan tulee tuntea aineiden kier-

toprosesseja ja niiden aiheuttamia ilmiöitä luonnossa ja ympäristössä (esimerkiksi hiilen 

kiertokulku ja kasvihuoneilmiö) 51. Koska ilmastonmuutoksen aiheuttamat seuraamuk-

set ovat vakavia, tulisi jokaisen kansalaisen olla tietoinen tästä ilmiöstä. Siksi monissa 

EU-maissa ilmastonmuutos kuuluu valtioiden opetussuunnitelmien linjauksiin 21,22,23. 

Informaatiota ilmastonmuutoksesta on tarjolla median kautta, mutta tietoja on usein 

vääristelty tai ne on esitetty virheellisesti 32. Siksi koulutuksen antama objektiivinen ja 

oikeellinen informaatio on oleellinen. Nuorille taataan tietotaso, jonka kautta he voivat 

tulevaisuuden päättäjinä tehdä oikeita ratkaisuja maapallon tulevaisuuden kannalta.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on etsiä vastauksia siihen, olisiko mahdollista suunnitella il-

mastonmuutokselle globaalisti toimivaa yhtenäistä opetustapaa. Tutkimus suoritetaan 

monikansallisena kyselylomaketutkimuksena. Tutkimuksessa käytetään kahta lomaket-
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ta, joista toinen sisältää avoimia kysymyksiä ja toinen lomake sisältää suljettuja kysy-

myksiä. Tavoitteena on kerätä laadullista eli kvalitatiivista tilastotietoa oppilaista eri-

puolilta maapalloa liittyen ilmastonmuutokseen. Kyselylomakkeella saadut tiedot analy-

soidaan tutkimuksen lopuksi SPSS-ohjelmalla ja Microsoft Excelillä.  

 

 

 

 

Kuva 1. Ilmastonmuutos liittää yhteen monet eri tahot ja muodostaa viranomaisia yh-

distävän globaalin verkoston.  

 

2. Ilmastonmuutos  

 

Tässä luvussa käsitellään ilmastonmuutoksen syitä ja sen vaikutuksia maapallolle. Luku 

avaa ilmastonmuutos-käsitteen kemiallista taustaa ja tuo esiin maapallon keskilämpöti-

lan nousuun johtavat syyt. Samalla tässä luvussa määritellään, miten kasvihuoneilmiö ja 

ilmastonmuutos eroavat toisistaan.  
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Ilmastonmuutos aiheutuu ihmisen toiminnasta. Kasvihuonekaasujen konsentraatio on li-

sääntynyt maapallon ilmakehässä ja tämä on johtanut maapallon keskilämpötilan nou-

suun. Keskilämpötilan noususta aiheutuu jäätiköiden sulaminen, merenpinnan kohoa-

minen, muutokset kasvukausissa, eläinlajien sukupuuttoja, ihmisten terveyden vaaran-

tuminen, sään ääri-ilmiötä, kuivia kausia ja tulvia. Ihminen voi korjata ilmastonmuutok-

sesta aiheutuvat ongelmat vähentämällä toiminnastaan johtuvien kasvihuonekaasujen 

päästöjä 29,53,52,34.  

 

Kasvihuoneilmiöllä tarkoitetaan maapallon normaalia lämpenemistä, jota tarvitsemme, 

jotta elämä maapallolla olisi mahdollista ihmisille, eläimille ja muille eliöille. Auringon 

säteilyenergiasta arviolta noin 30 % heijastuu takaisin avaruuteen. Maapalloa lämmittää 

jäljelle jäävä 70 %:n osuus.  Tämä 70 %:n osuus auringon säteilyenergiasta suodattuu 

maahan ja meriin. Osa tästä säteilystä jää myös maapallon ilmakehään. Kallioihin ja 

meriin imeytynyt lämpöenergia siirtyy takaisin ilmakehään, josta lämpö sitoutuu ilma-

kehässä oleviin kasvihuonekaasuihin. Kun ilmakehässä olevat kasvihuonekaasumole-

kyylit saavat tämän lämpöenergian, ne sitovat sen itseensä ja muuttuvat lämpöä säteile-

viksi molekyyleiksi 17,34,29. Molekyylien voidaan ajatella olevan kuin pienen pieniä 

1970-luvun diskopalloja, jotka toimivat lämpösäteilyä heijastavina ilmakehän osina. 

Heijastelevat molekyylit ovat kuin ansoja ilmakehästä pois karkaavalle lämpöenergialle. 

Lämpö jää kasvihuonekaasumolekyyleihin kiinni, eikä säteilyenergia pääse maapallolta 

ulos avaruuteen. Kasvihuonemolekyylit kääntävät säteilyenergian molekyylien värähte-

lyn kautta lämpöenergiana kohti maapalloa. Voidaan ajatella että, nämä pienet diskopal-

lot heijastavat niihin suunnattua valoa takaisin tanssilattialle. Kun lämpösäteily heijas-

tuu takaisin maapallon alempaan ilmakehään, maapallon pinta lämpenee kasvihuone-

kaasujen toiminnan seurauksena. Tämän ilmiön ansiosta planeetallamme on elämiselle 

otolliset olosuhteet. Kyseessä on kasvihuoneilmiö. Ilmakehässä esiintyy luonnostaan 

kasvihuonekaasuja. Näitä ovat mm. vesi (H2O),  hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja 

typpioksiduuli (N2O).   

 

Ilmastonmuutoksessa kyse on siitä, että ihmisen tuottamat päästöt lisäävät ilmakehän 

kasvihuonekaasujen konsentraatiota, jolloin kasvihuoneilmiö vääristyy ja maapallon 

keskilämpötila lähtee nousemaan nopeammin yli normaalin trendin. Ilmakehässä on lii-

kaa lämpöä tuottavia säteilyenergiaa sitovia molekyylejä, jotka heijastavat energian 
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lämpönä takaisin maahan. Mitä enemmän ihmisen toiminta tuottaa näitä kasvihuone-

kaasuja, sitä enemmän maapallon keskilämpötila nousee (kuva 2) 52,29,34.  

 

 

Kuva 2. Lämpötilan arvioidaan nousevan 2100 vuoteen mennessä 2°C - 4°C. Vaikka 

hiilidioksidin määrä olisi säilynyt vuoden 2000 tasolla, olisi lämpötilan nousua kuiten-

kin 0,6°C. Lähde: NASA34, 2007 IPCC WG1 AR-4.  

 

2.1 Ihmisen aikaansaama ilmastonmuutos 

 

Maapallon ilmasto on lämmennyt ja viilentynyt vuorotellen pitkän historiansa aikana. 

Tätä normaalia sykliä on alkanut muuttaa ihmisen toiminta. Ilmaston lämpeneminen on 

nyt nopeampaa kuin mitä se on aikaisemmin ollut, silloin kun aiheuttajana ovat olleet 

luonnolliset syyt. Lisäksi nykyinen ilmastonmuutos eroaa aikaisemmista siinä, että kes-

kilämpötila on kohonnut rajummin 47,29. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä on aiheutu-

nut hiilidioksidin määrän kasvu ilmakehässä. Ilmaston lämpenemiseen on vaikuttanut 

tämä kasvihuonekaasujen lisääntynyt konsentraatio maapallon ilmakehässä 34. Metsät 

poistavat kasvien yhteyttämisen kautta ilmastosta hiilidioksidia, mutta metsien hakkuu 

on lisännyt hiilidioksidin määrää, koska metsien pinta-ala hiilinieluna on pienentynyt. 

Ilmakehässä on aikaisempaa enemmän kasvihuonekaasuja (CO2, CH4, N2O), jotka sito-

vat molekyyleihinsä auringosta saatavaa lämpöenergiaa. Hiukkasten määrän kasvaessa 

myös niiden maapallon pinnalle siirtämä lämpöenergia on kasvanut normaalista poik-

keavaksi. Maapallon lämpeneminen kiihtyy näin normaalia enemmän. Ihmisen toiminta 

on aikaansaanut vääristymän maapallon ilmakehässä vaikuttavissa fysikaalisissa ja ke-
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miallisissa reaktioissa ja ihmiskunta on joutunut kohtaamaan uuden ilmiön nimeltä il-

mastonmuutos 52,29. Teollistuneet maat ovat kuluttaneet suurimman osan maapallon fos-

siilisista energiavaroista. Eniten hiilidioksidia ilmakehään fossiilisia polttoaineita polt-

tamalla tuottavat maat ovat Kiina, USA, Intia, Venäjä ja Japani. Näiden maiden jälkeen 

tulevat Saksa, Kanada ja Iso-Britannia 13. 

 

2.2 Ilmastonmuutoksen kemia 

 

Ilmakehäämme kuuluvat luonnollisena osana kasvihuonekaasut. Kasvihuonekaasuja 

ovat vesihöyry (H2O), hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4), typpioksiduuli (N2O) ja otso-

ni (O3). Kasihuoneilmiötä eivät kuitenkaan aiheuta ilmakehän valtakaasuista typpi (N2) 

ja happi (O2). Kasvihuonekaasujen molekyylin rakenne mahdollistaa sen, että ne imevät 

lämpösäteilyä tietyillä aallonpituuksilla. Nämä molekyylit voivat muuttaa saamansa 

energian uudelleen säteilyksi. Osa tästä säteilyn energiasta palaa takaisin maan pintaan 

luoden lämpöä. Ilmakehän alimmissa kerroksissa kasvihuonekaasuista vesihöyry ja hii-

lidioksidi tuottavat yhdessä luonnollisen kasvihuoneilmiön ja sitä kautta maapallon 

lämpenemisen 34. Kasvihuoneilmiö sinällään on normaali fysikaalinen ilmiö ja mahdol-

listaa elämisen maapallolla. Ihmiskunnan teollistumisen jälkeen ilmakehän kasvihuone-

kaasujen konsentraatiota on lisääntynyt (kuva 3), mikä on johtanut puolestaan ilmaston 

lämpenemiseen (kuva 4). Jos ihmiskunta ei muuta toimintatapojaan, kasvihuonekaasu-

jen konsentraation nousun ennustetaan jatkuvan entisestään (kuvat 6, 7, 8) 52,29,53. 

 

 

Kuva 3. Kasvihuonekaasujen konsentraation kasvu vuoteen 2005 mennessä. (Lähde: 

IPCC WG 1, 2007 v.) 
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Kuva 4. Globaalista lämpötilakehityksestä käy ilmi ilmaston vuotuinen lämpeneminen. 

(Lähde: NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration.) 

 

Broecker arvioi jo vuonna 1975, että hiilidioksidin määrä tulisi olemaan 373 ppm (ppm 

= tilavuuden miljoonasosa) vuonna 2000 (kuva 5). Tuolloin ennustettiin myös, että 

maapallon keskilämpötila nousee 2000 vuoteen mennessä + 0,8 °C, kun keskilämpötila 

oli mittausten mukaan 1970 kohonnut 0,29 °C. Broecker arvioi hiilidioksidimäärän 

vuonna 2010 olevan 403 ppm ja keskilämpötilan nousun + 1,1 °C 1. Ihmisen tuottamista 

kasvihuonekaasuista haitallisin on hiilidioksidi (kuvat 6, 9 ). CO2 on lineaarinen kol-

miatominen molekyyli 14. Hiilidioksidin pitoisuus oli ennen teollistumista noin 280 

ppm. Vuonna 2000 hiilidioksidin määrä IPCC:n mukaan oli noin 380 ppm (kuva 3). 

Nousua on siis 100 ppm ihmisen toiminnasta johtuen. Hiilidioksidipitoisuuden kasvun 

ennustetaan jatkuvan edelleen. Kasvun ennustetaan olevan noin 2 ppm:n vuositasolla. 

Suurin osa hiilidioksidista muodostuu fossiilisten polttoaineiden (mm. öljyn, kivihiilen 

ja maakaasun) käytöstä.  

 

Toinen syy kasvihuonekaasun konsentraation kasvuun on trooppisten metsien hävittä-

minen. Yhteyttäessään kasvit sitovat hiilidioksidia ilmakehästä ja vapauttavat samalla 

vettä ilmakehään 55. Metsien hakkuut vähentävät yhteyttävien kasvien määrää ja sitä 

kautta lisäävät hiilidioksidin (CO2) määrää ilmakehässä. Metsiin on myös sitoutunut 

hiiltä hiiliyhdisteiden muodossa ja näiden palamisreaktiossa vapautetaan hiili ilmake-

hään hiilidioksidina 56, 57. Fossiiliset polttoaineet tuottavat ilmakehään hiilidioksidia. 

Fossiiliset polttoaineet sisältävät hiiltä ja sen yhdisteitä, joiden palaessa muodostuu lop-
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putuotteena hiilidioksidia ja vettä. Hiiliyhdisteiden yleinen palamisreaktio kirjoitetaan 

58: 

 

Cn H 2n+2        +      ( 3n + 1 : 2 ) O2              →      n CO2    +    ( n + 1 )   H2O  

 

CO2 ei nesteydy normaalipaineessa vaan on kaasuolomuodossa. Yhdiste voi poistua il-

makehästä ainoastaan liukenemalla meriveteen tai osallistumalla kasvien yhteyttämisre-

aktioihin 11,12. CO2-pitoisuus ilmakehässä kasvaa, jos hiilidioksidia ei sitoudu meriin, 

sadeveteen ja kasveihin samassa suhteessa kun sen konsentraatio kasvaa maapallon il-

makehässä.  

 

 

Kuva 5. Broecker arvioi 1975 hiilidioksidin määrän olevan 373 ppm vuonna 2000. 

IPCC:n mukaan konsentraatio oli 380 ppm vuoden 2000 mittauksissa. Hiilidioksidin 

vaikutukset ilmastonmuutoksen aiheuttajana on ollut tiedossa jo 35 vuotta. 

 

 

Kuva 6. Hiilidioksidipitoisuus kasvaa myös tulevaisuudessa. (Lähde: IPCC, WG 1, 2007 

v.) 
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Metaani (kuvat 7, 9) on ihmisten tuottamista kasvihuonekaasuista hiilidioksidin jälkeen 

toiseksi suurin ilmastonmuutoksen aiheuttaja. Metaania (CH4) on ilmakehässä hiilidiok-

sidia vähemmän, mutta se on kasvihuonekaasuna hiilidioksidia voimakkaampi. Ennen 

teollistumista metaanin pitoisuus oli noin 715 ppb (ppb = tilavuuden miljardisosa). 

Vuonna 2005 metaanin määrä oli noin 1774 ppb. Metaanin määrä on lisääntynyt teollis-

tumisen ja ihmisen toiminnan kautta 1059 ppb verran (kuva 3) 29. Metaania syntyy, kun 

eloperäinen aines hajoaa hapettomissa oloissa. Hapettomia olosuhteita, joissa metaania 

syntyy, muodostuu kaatopaikoilla, suolistossa, vesistöjen pohjakerroksissa ja soilla, 

mutta myös riisipelloilla 43,44. Metaania löytyy suuria määriä kiinteässä olomuodossa eli 

metaanihydraatteina merien pohjakerroksissa ja ikirouta-alueiden maaperässä kuten Si-

periassa. Jos maapallon lämpötila nousee ja Siperian maaperän lämpö nousee sulattaen 

ikiroutaa, vapautuu suuria määriä metaania ilmakehään 46. Lämpötilan vaikutusta on 

tutkittu kesäolosuhteissa Siperiassa. Tutkimus antaa yhteyden kohonneeseen lämpöti-

laan ja metaanin päästöjen lisääntymiseen 45.  Noin 55 miljoonaa vuotta sitten ilmasto 

lämpeni voimakkaasti lyhytaikaisesti ja syynä on arveltu olleen metaanin äkillisen va-

pautumisen meren pohjakerroksista. Ilmakehään päästyään metaani hajoaa auringonva-

lon energian avulla kemiallisissa reaktioissa vedeksi ja hiilidioksidiksi 47.  

 

Metaania eli maakaasua käytetään myös polttoaineena. Sen palamisreaktiosta saadaan 

lopputuotteena vettä ja hiilidioksidia 16,18. 

 

CH4 (g) + 2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O (g) + energiaa (213 kcal) 

 

 

Kuva 7. Metaanin konsentraation ennusteet osoittavat pitoisuuden kasvavan, mutta hi-

taan kasvun ennusteet kääntäisivät metaanin konsentraation laskuun 2046 vuoden jäl-

keen.  (Lähde: IPCC, WG 1, 2007 v.) 
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Typpioksiduuli (kuvat 8, 9) eli dityppioksidi (N2O) tunnetaan paremmin nimikkeellä 

ilokaasu. Typpioksiduuli on typen happiyhdiste eli typen oksidi. Huoneenlämmössä ja 

normaaliolosuhteissa se on väritön kaasu. N2O voi tehokkaasti absorboida infra-

punasäteilyä. Ilmakehään typpioksiduulia tulee osin ihmisen toiminnasta johtuen 40 % 

ja osin luonnollisista lähteistä 60 %. Sen elinikä ilmakehässä on noin 120 vuotta 15. 

Typpioksiduulia käytetään yleisesti ponneaineena, esimerkkinä spraykermavaahto pon-

nekaasupakkauksissa. Typpioksiduulin kemiallinen syntymekanismi laboratorio-

olosuhteissa ammoniumnitraatin hajotessa lämmön vaikutuksesta on 33: 

 

NH4NO3 (s)  →  N2O (g)  +   2 H2O (g) 

 

Typpioksiduulia muodostuu maaperässä nitraattia sisältävien lannoitteiden hajotessa. 

Ihmisen toiminnat ovat tuottaneet ilmakehään yhä enenevissä määrin N2O-yhdistettä 

typpilannoitteiden käytön ja vesistöjen valuma-alueiden kautta 35,40. Ihmisen toiminta 

sekoittaa typen (N) normaalia kiertokulkua. Maanviljelyn lisäksi karjankasvatus, bio-

massan polttaminen ja teollisuus luovat typpioksiduulipäästöjä 36. Typpioksiduulimole-

kyylit hajoavat auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta ilmakehän ylemmissä ker-

roksissa. Molekyylien elinikä on reilu 110 vuotta 37. Se on huomattavasti pidempi aika 

kuin esimerkiksi metaanin, jonka molekyylit ovat ilmakehässä n. 12 vuotta. Typpioksi-

duuli on 310 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Ihmisen tuotta-

man N2O-konsentraation osuus ilmakehässä on noin 30 % 37, 39. Typpioksiduulin määrä 

ilmakehässä teollistumisen vallankumouksen aikaan 1750-luvulla oli noin 270 ppb ja 

vuonna 2000 sen määrä oli noin 320 ppb (kuva 3) 29.  
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Kuva 8. Typpioksiduulin konsentraatio lisääntyy tulevaisuudessa.. (Lähde: IPCC, WG 

1, 2007 v.) 

 

Globaali lämmityspotentiaali (GWP) kuvaa aineen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen. 

Hiilidioksidin lämmityspotentiaali on melko pieni, 1. On kuitenkin huomioitava, että 

hiilidioksidin konsentraatio ilmakehässä on kasvihuonekaasuista suurin (kuva 3). Tämä 

tekee hiilidioksidista merkittävän kasvihuonekaasun ilmastonmuutoksen kannalta. Jos 

GWP-lukua verrataan metaanin ja typpioksiduulin suhteen, havaitaan että nämä kyseiset 

kasvihuonekaasut ovat huomattavasti tehokkaampia lämmityspotentiaaliltaan. Metaanin 

globaali lämmityspotentiaali on 25 ja typpioksiduulin on jopa 298, kun kasvihuonekaa-

suja tarkastellaan 100 vuoden ajanjaksolla 59.  

 

 

 

Kuva 9. Ilmastonmuutoksen aiheuttavista kasvihuonekaasuista typpioksiduuli on lämmi-

tyspotentiaaliltaan tehokkain.  

 

 

2.3 Ilmastonmuutoksen vaikutukset maapallolle 

 

Ilmaston normaalista poikkeava lämpeneminen vaikuttaa planeettamme ekosysteemei-

hin, merenpinnan kohoamiseen ja aiheuttaa sään ääri-ilmiöitä 29. On tutkittu, että ilmas-

tonmuutoksesta johtuva kasvukauden muutos vaikuttaa kasvien pölyttämistä ja pölytyk-

sestä huolehtivien hyönteisten elinsykliä 2. Pohjoisella pallonpuoliskolla kasvukausi pi-

tenisi kaksi viikkoa. Ekosysteemien kannalta vuodenaikojen muutos olisi tuhoisa. Kas-

vit ja eläinlajit ovat sopeutuneet elämään tietynlaisissa ilmastoissa. Ilmaston muuttuessa 

ekosysteemit kohtaisivat rasitteita, jotka saattavat johtaa lajien sukupuuttoon. Vuoden-

aikojen muutokset vaikuttavat kasvien pölyttämiseen. Pölyttävien hyönteisten elinsykli 

ei enää kohtaisi kasvien kasvusykliä. Ilmaston edelleen lämmetessä voi esiintyä paikal-

lisia pölyttäjähyönteisten sukupuuttoja, koska hyönteisille ei ole saatavilla ravintoa ke-

väällä normaaliin aikaan. Tämä poikkeama ajoituksessa rajoittaisi niin kasvien kuin 
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hyönteistenkin mahdollisuuksia selviytyä ilmastonmuutoksesta. Jos kasvien pölytys 

epäonnistuisi, sen vaikutukset kantautuisivat ravintoketjussa aina ihmiseen asti. Ruoka-

valiomme pelkistyisi, kun pois jäisivät pölytystä vaativat hedelmät, marjat ja vihannek-

set 2,3. On havaittu, että sukupuuttoriski kasvaa erityisesti niillä pölyttäjillä, joiden ra-

vinnonsaanti rajoittuu muutamiin kasveihin. Näiden pölyttäjähyönteisten kohdalla il-

mastonmuutos saattaa siksi aikaansaada paikallisia sukupuuttoja 2,4.  

 

Kasvukauden pidentyessä ja kuumien päivien lisääntyessä kasvit tarvitsisivat enemmän 

myös vettä. Ilman riittävää veden saantia ihmisen tarvitsema sato olisi vaarassa tuhou-

tua. Australiassa tutkimuksissa on havaittu yhteys kuivuuden ja ilman lämpenemisen 

suhteen. Mitä kuumempaa on, sitä enemmän kosteutta haihtuu, mikä johtaa kuiviin kau-

siin 42. Toisaalta rankkasateet ja myrskyt lisääntyvät ilmastonmuutoksen yhteydessä. 

Maapallon ilmaston lämpeneminen johtaa kosteuden lisääntymiseen, koska meristä ja 

maanpinnasta haihtuu ilmaan enemmän vettä. Tämä lisääntynyt kosteus saa aikaan ai-

kaisempaa enemmän sateita, jotka tuottavat myös tulvariskin 5,38,41.  

 

Ilmaston ja merivirtojen lämmetessä jäätiköiden sulaminen on kiihtynyt. Jäätiköiden su-

laminen eteläisellä ja pohjoisella pallonpuoliskolla sekä vuoristoissa on nostanut meri-

veden korkeutta. Jäätiköiden sulamista ei voida enää estää, vaikka hiilidioksidipäästöt 

saataisiinkin pysymään nykyisessä luokassa. Tutkimusten mukaan merivesi nousee ar-

violta 0.4 - 1.0 m jos CO2 konsentraatio pysyy 600 ppmv mittasuhteessa, mutta jos hii-

lidioksidin konsentraatio kasvaa 1,000 ppmv niin merenpinnan nousun ennustetaan ole-

van 0.6 - 1.9 m luokkaa 27,28. IPCC:n varovaisten arvioiden mukaan jäätiköiden sulami-

nen nostaa merenpintaa 0,18- 0,59 m vuosien 1990 – 2090 aikana 29. 

 

2.4 Aikaisemmat käsitykset ilmastonmuutoksesta 

 

Huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista maapallolle ei siis ole aiheetonta. On perustel-

tua, että ihmiskunta globaalisti tarttuu toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Il-

mastosopimusta täsmentävä Kioton pöytäkirja hyväksyttiin 11.12.1997 ja se astui voi-

maan 16.2.2005. Sopimus on voimassa vuoteen 2012 asti. Kioton pöytäkirja velvoittaa 

kehittyneitä maita vähentämään vuoden 1990 tasosta kuuden kasvihuonekaasun (hiilidi-

oksidi, metaani, dityppioksidi, fluorihiilivedyt, perfluorihiilivedyt ja rikkiheksafluoridi) 

päästöjä yhteensä 5,2 prosenttia vuosina 2008–2012 54.  
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Oppilaiden käsityksiä liittyen ilmastonmuutokseen ja kasvihuoneilmiöön on selvitetty 

monien tutkimusten kautta. Useissa aikaisemmin tehdyissä tutkimuksissa on käynyt il-

mi, että eri-ikäiset keskiverto-oppilaat sekoittavat kasvihuoneilmiön, otsonikadon ja il-

mastonmuutoksen. Myös UV-säteily ja auringon lämpösäteily sekoittuvat oppilaiden 

mielissä. Eräässä tutkimuksessa todettiin, että 11 - 13 -vuotiaista oppilaista puolet piti 

otsonikatoa syynä ilmastonmuutokseen 48. Toisessa tutkimuksessa kävi ilmi, että noin 

650 oppilaan ryhmästä yli puolet ajatteli, että lisääntynyt kasvihuoneilmiö johtuu läm-

pösäteilyn lisääntymiseen, joka puolestaan aiheuttaa ihosyöpää. Näistä 13 – 14 -

vuotiaista oppilaista reilu puolet ajatteli myös, että aukot otsonikerroksessa kohottavat 

maapallon lämpötilaa, mikä johtaa ihosyöpään 49. Oppilaat saattavat liittää myös ot-

sonikadon ja ympäristöasiat kaikki ilmastonmuutos-ilmiön käsitteen alle 2,3. Myös yli-

opisto-opiskelijoilla ilmenee vaihtoehtoisia käsityksiä liittyen ilmaston kemiaan. 60 op-

pilaan tutkimuksessa kävi ilmi, että noin 86 % kyselyyn vastanneista piti otsonikadon 

syynä liikennepäästöjä 50. Nyt tehtävässä tutkimuksessa selvitetään, omaavatko myös 

lahjakkaat oppilaat vaihtoehtoisia käsityksiä ilmastonmuutoksesta.  

 

Tutkimuksia käsityksistä ja mielenkiinnon kohteista ilmastonmuutoksesta ei ole tehty 

aikaisemmin nyt tehdyn tutkimuksen mittakaavassa. Turkissa tutkittiin 15 – 16 -

vuotiaiden oppilaiden vaihtoehtoisia käsityksiä ilmastonmuutoksesta. Turkkilaisista op-

pilaista 86 % tunnisti ilmastonmuutoksen aiheuttajaksi hiilidioksidikaasut. Vaikka 62 % 

oppilaista ilmoitti, että ilmastonmuutos johtuu mädäntyvän jätteen tuottamista kaasuista, 

ei tutkimuksessa voitu osoittaa, että oppilaat tietäisivät näiden kaasujen olevan metaa-

nia. Myöskään oppilaiden typpioksiduulin tuntemusta ilmastonmuutoksen aiheuttaja ei 

voitu todentaa. Yhtenä vaihtoehtoisena käsityksenä nousi esiin se, että 58 % oppilaista 

uskoi radioaktiivisuuden pahentavan ilmaston lämpenemistä. 61 % oppilaista esitti nä-

kemyksen siitä, että maapallolle tunkeutuu liikaa auringon säteitä, josta ilmastonmuutos 

aiheutuu. 67 % ilmoitti myös, että otsoniaukko sallii näiden säteiden tulon. Oppilaista 

30 % yhdisti ajattelumallissaan ilmastonmuutoksen ja otsonikadon. Ilmastonmuutoksen 

vaikutuksista 96 % tunnisti muutokset säässä. 92 % oppilasta osasi kuvata ilmaston-

muutosta maapallon keskilämpötilaa nostavana ilmiönä. Toisaalta vaihtoehtoisena käsi-

tyksenä nousi voimakkaasti esiin se, että 81 % oppilaista uskoi ilmastonmuutoksen ai-

heuttavan ihosyöpää. Ilmastonmuutoksen ratkaisukeinoiksi 90 % ilmoitti puiden istut-

tamisen. 74 % ratkaisisi ilmastonmuutoksen kierrättämällä paperia. 71 % esitti ratkai-



 14 

suksi autoilun vähentämistä. Vain 20 % oppilaista ymmärsi, että säästämällä sähköä 

voidaan hillitä ilmastonmuutosta 60.  

 

USA:ssa tehdyssä tutkimuksessa kartoitettiin yhdysvaltalaisten oppilaiden käsityksiä 

ilmastonmuutoksesta. Alle puolet oppilaista (40 %) ilmoitti, että meren pinta kohoaa 

jäätiköiden sulamisen vuoksi. Toisaalta saman verran oppilaita ilmoitti tutkimuksessa, 

että meren pinta laskee lisääntyvän haihtumisen takia. 35 % oppilaista ajatteli, että il-

masto muuttuu lämpimämmäksi kuumien päivien takia. 6,7 % ajatteli, että talviaika ly-

henee ja kesästä tulee pidempi. 24 % arveli, että sataa enemmän vettä, kun taas 19 % 

ilmoitti että lunta sataa aikaisempaa enemmän. Suurin osa oppilaista (77 %) oletti, että 

ilmastonmuutos vaikuttaa negatiivisesti kasveihin ja eläimiin. 7 % oppilaista uskoi sii-

hen, että kasvit voisivat sopeutua lämpimämpään ilmastoon. Yksikään oppilas ei kuvail-

lut ilmastonmuutoksen vaikutuksia maanviljelykselle. 22 % oppilaista ilmoitti, että il-

mastonmuutos ei vaikuttaisi ihmisiin lainkaan. Tässä tutkimuksessa vain 13 % oppilais-

ta tunnisti hiilidioksidin kasvihuonekaasuksi ja osasi selittää sen roolin ilmastonmuu-

toksen aiheuttajana. Myöskään tässä amerikkalaisessa tutkimuksessa oppilaat eivät tun-

nistaneet muita kasvihuonekaasuja. Ilmiön mekanismeja mitattaessa suurin osa oppilais-

ta ei ymmärtänyt kasvihuoneilmiötä tai luonnollisten ja ihmisen toiminnasta johtuvien 

kasvihuonekaasujen merkitystä maapallon lämpötilaan vaikuttavina seikkoina. Ilmas-

tonmuutoksen ratkaisukeinoina oppilaista 29 % osasi mainita fossiilisten polttoaineiden 

käytön rajoittamisen. 22 % oppilaista ratkaisisi ilmastonmuutosongelman istuttamalla 

lisää puita ja vähentämällä metsien hakkuuta. 11 % ehdotti vaihtoehtoisten energioiden 

käyttämistä (esim. vety- ja sähköautot) 61.  

 

3. Tutkimuksellinen opiskelu ja ilmastonmuutoksen opetus 

 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksellista opiskelua ja ilmastonmuutoksen opettamista. 

Tässä luvussa esitellään myös My Camp -tiedeleirillä käytännössä kokeiltu oppimista-

pa; projektiorientoitunut tutkimuksellinen opiskelu.  

 

Ilmastonmuutos kuuluu luonnontieteiden oppiaineen sisältöön kautta maailman. Suo-

messa ilmastonmuutosta ja siihen liittyviä aiheita opetetaan lähinnä peruskoulussa. 

Suomen valtion julkaisemassa: ”Finland’s Fifth National Communication under the 

United Nations Framework Convention on Climate Change” on selonteko ilmastonmuu-
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toksen opetuksesta Suomessa 21. Vastaavanlaisen raportin ovat julkaisseet mm. Italia ja 

Iso-Britannia 22, 23. Raporteista käy ilmi, miten eri tavoin ilmastonmuutosta voidaan 

opettaa ja tuoda paremmin kansalaisten tietouteen. Italiassa on järjestetty useita erilaisia 

projekteja ja kampanjoita tietouden lisäämiseksi.  

 

Nuorille järjestetty työpaja käsitteli ilmastonmuutokseen liittyviä ongelmia. Työpajassa 

aiheena olivat mm. aavikoitumista, eroosiot ja tulvat (Junior Conference on climate 

change) 22. Ison-Britannian julkaisussa ilmastonmuutoksen opettamista käsitellään kol-

men aluepiirin osalta, jotka ovat Englanti, Wales ja Skotlanti.  Skotlantia voidaan pitää 

edelläkävijänä koulutuksen kansainvälisyydessä. Eco-Schools Scotland tekee yhteisyötä 

yli 40 maan kanssa kautta maailman. Koulun ohjelma pitää sisällään mm. jätteen mää-

rän vähentämisen, ympäristöystävällisen energiatalouden sekä luonnon monimuotoi-

suuden turvaamisen. Isossa-Britanniassa aloitettiin 2007 kampanja, jonka teemana oli 

tuoda esiin hiilidioksidipäästöjen hillitsemisen yleisiä keinoja (The ACT ON CO2). 

Kampanja toteutettiin verkossa ja se on saavuttanut suuren suosion.  Kampanjan onnis-

tumisesta kertoo myös se, että 73 % käyttäjistä on oman ilmoituksensa mukaan ryhtynyt 

toimiin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 23.  

 

 

3.1 Tutkimuksellinen opiskelu 

 

Tutkimuksellinen opiskelu eli Problem Based Learning (PBL) perustuu tehtävän ratkai-

suun, jossa lopputuloksena on mahdollista saada useita erilaisia oikeita vastauksia. Teh-

tävän suorittamisessa ei ole vain yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua. Oppiminen tapahtuu 

ryhmätyön kautta, jossa oppilailla on vastuu omasta oppimisestaan. Annetun tehtävän ja 

ongelman ratkaisemiseksi oppilaiden on työskenneltävä itsenäisesti ja heidän on otetta-

va vastuu omasta opiskelustaan. Opettajan tehtäväksi jää ohjaaminen ja oppimisen tu-

keminen. Tämä poikkeaa normaalista opettamisesta siinä, että opettaja ei tarjoa oppilail-

le tietoa, vaan ohjaa löytämään sen. PBL -oppimisprosessissa tavoitellaan oppilaalle 

joustavaa tiedon omaksumista ja ongelmaratkaisutaitojen kehittymistä tehokkaammaksi. 

Samalla kasvatetaan oppilaan sisäistä motivaatiota oppimiseen ja tuetaan itseohjautu-

vuutta opiskelussa. Tutkimuksellinen opiskelu tapahtuu oppilaiden muodostamassa 

ryhmässä. Tätä kautta myös oppilaan ryhmässä toimimisen taidot kehittyvät. Opetustapa 

tähtää joustavaan opiskeluun ja antaa eväät elinikäiseen oppimiseen 30. Ratkaistessaan 
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annettua ongelmaa oppilas joutuu keräämään tietoa, joka johtaa aihealueen opiskeluun 

ja oppimiseen. Oppimisen keskiössä on ratkaista annettu tehtävä, toisin kuin perintei-

sessä opiskelussa, jossa edetään aihealueittain omaksuen tietoa opettajan johdolla. Op-

piminen on hyvin oppilaskeskeistä ja opettajan rooli tässä prosessissa on pieni. Oppilas 

joutuu itse etsimään vastauksia, eikä opettaja tarjoa niitä. Opitut asiat jaetaan opinto-

ryhmän kesken ja tietoa prosessoidaan yhdessä aikaan saaden lopullinen esitys, jonka 

opettaja arvioi 31.  

 

 

3.2 My Camp 2010 -tiedeleirillä toteutettu tutkimuksellinen opiskelu 

 

Suomessa järjestettiin vuonna 2010 ensimmäistä kertaa Millennium Youth Camp (MY-

Camp) -leiri, joka oli suunnattu 16–19-vuotiaille tieteestä kiinnostuneille nuorille. Lei-

rille haki liki tuhat oppilasta maailman kaikista maanosista, paitsi Etelämantereelta. 

Lahjakkaat oppilaat olivat kiinnostuneita matematiikasta, luonnontieteistä, tietoteknii-

kasta ja teknologiasta. Yhteensä 62 maasta hakeneista oppilaista leirille valittiin 30 

nuorta. Nämä oppilaat aloittivat projektityöt jo ennen varsinaista leirille saapumista. 

Moodle-verkko-oppimisympäristö mahdollisti oppilasryhmien projektitöiden tekemisen 

eri maissa asuvien oppilaiden kesken. Projektitöiden teemat liittyivät ympäristötietee-

seen ja -teknologiaan. Aihealueina olivat ilmastonmuutos, uusiutuvat luonnonvarat, uu-

siutuva energia ja vesi, tieto- ja viestintätekniikka (ICT) sekä sovellettu matematiikka. 

Internetin kautta alkuun saatetut työt valmisteltiin loppuun tiedeleirillä. Moodle-verkko-

oppimisympäristössä oppilaita ohjasivat mentorit, joita olivat Helsingin yliopistolla 

toimivat tutkijat ja luennoitsijat. Mentorit olivat myös läsnä leirillä, jolloin projektit saa-

tettiin loppuun.   

 

Tiedeleirin ohjelma oli suunniteltu monipuoliseksi. Oppilaat osallistuivat oman projekti-

työryhmänsä lisäksi luennoille, jotka järjestettiin Helsingin yliopistolla sekä Otaniemes-

sä Aaltoyliopistolla (Teknillisessä korkeakoulussa). Leiritoimintaan kuului erilaisia työ-

pajoja, vierailuja yrityksiin sekä yliopistoihin. Toiminnassa yhdistyivät tiede, teknologia 

ja luonto. Leiriläiset tapasivat lehdistötilaisuudessa Millennium-palkintoehdokkaat ja 

saivat esittää heille kysymyksiään.  
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Leirillä pedagogisena näkökulmana oli tutkimuksellinen opiskelu. Oppilaat jaettiin 

ryhmiin, joista kukin ryhmä sai oman projektin. Tehtävänä oli ratkaistava omaan aihe-

alueeseen liittyviä ongelmia. Ilmastonmuutos-ryhmäläisten tehtävänä oli selvittää, miten 

hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää ilmakehästä. Projektin nimenä oli: ”Ways to re-

duce carbon dioxide levels in the atmosphere”. Ryhmä aloitti projektityönsä huhtikuun 

alussa 2010. Leirin aikana mentoreina oppilaille olivat Helsingin yliopiston tutkijat Ant-

ti Lauri, Ilona Riipinen, Michael Boy, Miikka Dal Maso ja Mira Hulkkonen. Asiantunti-

joina mukana toimivat myös Vaisala Oy:stä Liisa Ahtiluoto ja Tiina Turunen. Oppilai-

den tehtävänä oli suunnitella annetun ongelman pohjalta posteri. Ilmastonmuutos-ryhmä 

esitteli projektityön valmistuttua posterin 11.6.2010. Leirin loputtua kaikki ryhmät kir-

joittivat myös toiminnastaan raportin. Siitä tuli käydä ilmi mm. projektin tavoitteet, sen 

toteutustavat, projektin lopputulos ja sen onnistuminen sekä johtopäätökset.  Raportti si-

sälsi myös itsearviointi-kohdan, jossa oppilaat kertoivat, mitä olivat projektin kautta op-

pineet.  

 

My Camp -tiedeleiri osoittautui hyvin suosituksi ja vuoden 2011 leirille hakemuksia 

saapui 1453. Hakemuksia lähetettiin Venäjältä yhteensä 160 kpl, Romaniasta 115 kpl, 

Kazakstanista 81 kpl, Bulgariasta 79 kpl, Puolasta 70 kpl, Indonesiasta 55 kpl ja Slo-

veniasta 51 kpl. Kaukaisimmat hakijat olivat mm. Madagaskarilta, Meksikosta, Kenias-

ta, Etelä-Afrikasta, Uudesta-Seelannista, Kiinasta, Gambiasta, Thaimaasta ja Yhdysval-

loista 24,25,26.  

 

4. Tutkimus lahjakkaiden oppilaiden käsityksistä ilmastonmuutosta kohtaan. 

 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kahta osa-aluetta. Ensimmäisessä tutkimusosassa sel-

vitettiin millaisia käsityksiä lahjakkailla nuorilla on ilmastonmuutosta kohtaan sekä kar-

toitettiin oppilaiden mahdollisia vaihtoehtoisia käsityksiä. Tutkimuksessa mitattiin lah-

jakkaiden oppilaiden halua opiskella tutkimuksellisen opiskelun avulla. Toisessa tutki-

musosassa tarkasteltiin, mitä lahjakkaat nuoret haluavat ilmastonmuutoksesta tietää. 

Kumpikin tutkimuksen osa-alue piti sisällään omat aihealueeseen liittyvät tutkimusky-

symykset, joista voidaan koota mielekäs ja kattava kokonaisuus ilmastonmuutoksen 

opettamista ajatellen.  
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Kohderyhmäksi tavoiteltiin mahdollisimman kansainvälistä oppilasryhmää. Tutkimusta 

ei haluttu rajata vain Suomessa opiskeleviin oppilaisiin ilmastonmuutos-ilmiön globaa-

lisuuden vuoksi. Tutkimus toteutettiin My Camp -leiriläisille kesäkuussa 2010. Millen-

nium Technology -palkinnon myöntämisen yhteydessä järjestettiin Kiljavalla tiedeleiri, 

jonne osallistui oppilaita useista eri maista. Ensimmäisen tutkimuksen kohderyhmä 

koostui 15 – 19 -vuotiaista lahjakkaista nuorista ympäri maailman. Tutkittavan kohde-

ryhmän kooksi muodostui kahdesta ryhmästä. Leirille osallistui 27 oppilasta, joille teh-

tiin ilmastonmuutokseen liittyviä käsityksiä ja tietoja mittaava kyselylomaketutkimus. 

Toinen tutkimuksen kohderyhmä saatiin kaikista leirille hakeneista nuorista. Tästä ryh-

mästä muodostui yhteensä 215 oppilaan joukko, joka edusti yhteensä 39 maata. 

 

Kyselylomaketutkimukseen päädyttiin, koska se oli paras tapa kerätä globaalisti tietoa 

eri maiden nuorista. Lomakkeen avulla saatiin parhaiten kerättyä tietoa suuresta tutki-

musryhmästä (n=215). Kulttuurisidonnaiset seikat puolsivat asennetutkimuksen suorit-

tamista myös Survey-tutkimuksena. Henkilökohtaisiin haastatteluihin ei myöskään ollut 

mahdollisuutta leirin aikataulutuksen vuoksi.  Käsityksiä mittavaan tutkimukseen 

(n=27) leirin aikana ei välttämättä olisi saatu kerättyä vastaajien todellisia mielipiteitä, 

johtuen eri kulttuureissa vallitsevista käyttäytymiskoodeista ja ”kasvojen” säilyttämisen 

halusta 8,9,10.  

 

4.1 Tutkimukselle asetetut tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän tutkimuksen mielenkiinnon kohteena oli selvittää lahjakkaiden oppilaiden aja-

tuksia ilmastonmuutosta kohtaan monikulttuurisella tasolla. Haluttiin kerätä tietoa siitä, 

mikä oppilaita ilmastonmuutoksessa kiinnostaa globaalisti. Tavoitteena oli muodostaa 

kahden tutkimusosa-alueen kautta tietoa siitä, mitä ja miten oppilaat haluaisivat tätä ai-

hetta opiskella.  

 

Tässä tutkimuksessa yhdeksi tutkimuskysymykseksi nostettiin esiin oppilaiden käsityk-

set ja tiedot. Millaisia käsityksiä ja tietoja lahjakkailla oppilailla on ilmastonmuutokses-

ta? Kiinnostavaa oli selvittää se, sekoittaisivatko lahjakkaatkin oppilaat ilmastonmuu-

toksen luonnolliseen kasvihuoneilmiöön. Tietoja mittavaa tutkimuskysymystä tukemaan 

haluttiin selvittää, mikä on lahjakkaiden nuorten mielestä oman koulunsa antaman ope-

tuksen taso. Jos oppilailla on vaihtoehtoisia käsityksiä ilmastonmuutoksesta, vaikuttaa-
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ko siihen se, että he eivät ole saaneet riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta oman kou-

lunsa opetuksen kautta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lahjakkaiden oppilaiden 

käsitykset ilmastonmuutosta kohtaan. Millaisia ajatuksia oppilailla on liittyen ilmas-

tonmuutokseen? Oppilaiden huoli ilmastonmuutoksen aiheuttamista seuraamuksista 

kertoisi, että he ymmärtävät ilmiön mahdolliset vakavat seuraamukset maapallollemme. 

Käsityksistä haluttiin selvittää myös se, haluavatko oppilaat saada lisää tietoa ilmaston-

muutoksesta.  Tämän tutkimuksen kautta tuodaan esiin myös täysin uusi, aikaisemmin 

käsittelemätön aihe, tutkimuskysymys liittyen ilmastonmuutoksen terminologiaan. On-

ko oppilaiden kannalta selkeämpää, että jatkossa puhuttaisiin ilmastonmuutoksen sijaan 

ilmaston vääristymästä? Tämän uuden termin tavoitteena on kuvata ihmisen toiminnasta 

johtuvaa muutostilaa maapallomme ilmastossa. Ilmastonmuutos terminä ei kerro, ovat-

ko ilmastossa havaittavat muutokset vaikutuksiltaan positiivisia vai negatiivisia ja onko 

niihin syynä ihmisen toiminta vai luonnollinen prosessi.  

 

Tämän tutkimuksen toinen osa keskittyy yksinomaan selvittämään, millaiset asiat ilmas-

tonmuutoksessa oppilaita kiinnostaa kautta maailman. Mitä asioita lahjakkaat nuoret 

globaalisti haluavat ilmastonmuutoksesta tietää? Ilmastonmuutosta opetetaan tällä het-

kellä laajalti varsinkin EU:n alueella kouluissa. Aikaisempaa tutkimusta ei kuitenkaan 

ole siitä, mitä oppilaat haluaisivat tietää ilmastonmuutoksesta.  

 

Edellä kuvatut tutkimuskysymykset jäsentyvät seuraaviksi tutkimusongelmiksi ja niiden 

alaongelmiksi: 

 

1. Millaisia tietoja lahjakkailla oppilailla on ilmastonmuutoksesta? 

1.1 Onko lahjakkailla oppilailla vaihtoehtoisia käsityksiä? 

1.2 Ovatko lahjakkaat oppilaat saaneet mielestään riittävästi tietoa ilmas-

tonmuutoksesta oman maansa kouluopetuksen kautta? 

1.3 Ovatko lahjakkaat oppilaat huolissaan ilmastonmuutoksesta? 

1.4 Haluavatko lahjakkaat oppilaat saada lisää tietoa ilmastonmuutokses-

ta? 

1.5 Kokevatko lahjakkaat oppilaat, että oppisivat tutkivan oppimisen 

kautta ilmastonmuutoksesta? 
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2. Minkälaiset asiat lahjakkaita oppilaita kiinnostaa ilmastonmuutoksessa? 

2.1 Millaiset aihealueet nousevat esiin ilmastonmuutoksen kiinnostuk-

senkohteista? 

2.2 Kiinnostaako lahjakkaita oppilaita ilmastonmuutos globaalissa mitta-

kaavassa? 

2.3 Koskettaako ilmastonmuutos nuorten omaa elämää ja heidän tekemi-

ään valintoja? 

 

Ilmastonmuutoksen opetuksessa on kyse tulevaisuuden päättäjien, tutkijoiden sekä ta-

vallisten ihmisten tietojen, asenteiden ja vaikutusmahdollisuuksien pohjan luomisesta. 

Ilmastonmuutos on globaali ilmiö ja sen ongelmien ratkaisemiseen vaaditaan niin ikään 

globaaleja toimenpiteitä. Tutkimuksen tavoitteeksi muodostettiin kansainvälisesti kaik-

kia oppilaita motivoivan opetustavan löytäminen. Tutkimuksesta saatujen tietojen pe-

rusteella opettajat ympäri maailman voisivat jatkossa suunnitella ilmastonmuutoksen 

oppitunteja monikulttuurisiksi ja oppilaita motivoiviksi. Tavoitteena on tuoda tämän 

tutkimuksen kautta opettajille yhteneviä opetuskeinoja, joilla opettajat voivat helpottaa 

oppilaiden ilmastonmuutoksen oppimisprosessia ja sitä kautta turvata riittävät tiedot il-

mastonmuutoksesta globaalisti. Opetustavan yhtenäistäminen turvaisi tasa-arvoisen 

aseman maailman kaikille oppilaille. Toiseksi, yhtenäiset opetuskeinot mahdollistaisivat 

eri koulujen välille yhteiset projektit ja globaalin vuorovaikutuksen, joka loisi pohjaa 

kansainväliselle ympäristöpolitiikalle. 

 

36 vuotta sitten julkaistiin Science-lehdessä Wallace S. Broeckerin artikkeli:” Climatic 

Change: Are we on the brink of a pronounced global warming?”1. Broecker arvioi jo 

vuonna 1975 fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen nos-

tavan maapallon keskilämpötilaa normaalista poikkeavasti. Ilmastonmuutos ilmiönä on 

siis jo 36 vuotta vanha käsite. Nyt tehdyssä tutkimuksessa tutkimustavoitteisiin kuuluu 

myös käynnistää yleisellä tasolla keskustelut ilmastonmuutoksen terminologian päivit-

tämisen tarpeellisuudesta. On löydettävä uusi termi, joka kuvaa ilmastonmuutosta sel-

laisena kuin se tällä vuosituhannella tunnetaan. Tiedemaailma on saanut antanut katta-

vasti todisteita ja tietoja ilmastonmuutoksesta, sekä ihmisen osuudesta näihin muutok-

siin. Näiden todisteiden valossa ilmastonmuutos on terminä ajasta jäljessä. Uudella ter-

millä turvattaisiin myös oppilaiden entistä parempi ilmastonmuutoksen syiden ja seu-

raamusten käsittäminen sekä vähennettäisiin vaihtoehtoisten käsitysten syntymistä. 
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4.2 Tutkimuksessa käytetyt menetelmät 

 

Tutkimus toteutettiin käyttämällä kahta kyselylomaketta. Ensimmäisen lomakkeen ky-

symykset olivat suljettuja. Tässä tutkimuksessa ei käytetty avoimia kysymyksiä, koska 

kohderyhmän englannin kielen taito vaihteli. Lomakkeeseen vastaamiseen ei näin ollen 

vaikuttanut englannin kielen osaaminen tai sen taso, koska kohderyhmältä ei vaadittu 

kielentuottamista edellyttäviä vastauksia. Kysymyksiin lisättiin asiaa selventäviä teks-

tiosuuksia, joilla varmistettiin, että vastaaja ymmärsi kysymyksen asiasisällön. Tällä ha-

luttiin samalla varmistaa suuri vastausprosentti ja minimoida tyhjät vastaukset. Toinen 

kyselylomake sisälsi avoimet kysymykset siitä, mitä leirille hakevat lahjakkaat nuoret 

haluavat kysyä ilmastonmuutoksesta. Kysymyksiä sai täyttää lomakkeeseen kolmeen 

kohtaan. Täyttäminen edellytti englannin kielen osaamista. 

 

Kyselylomakkeista suljetut kysymykset sisältävä lomake jaettiin leirillä tilanteessa, jos-

sa vastaajilla ei ollut mahdollisuutta käyttää erilaisia tietolähteitä, kuten kirjoja tai 

www-sivuja. Tällä varmistettiin vastaajien todellinen ja senhetkinen tietotaso ilmaston-

muutoksesta. Kyselylomakkeet jaettiin kohderyhmälle bussimatkan aikana, jolloin vas-

taamiseen oli aikaa noin tunti. Aika oli riittävä, koska lomakkeessa ei ollut avoimia ky-

symyksiä ja lomake täytettiin helposti rastittamalla siihen oma vastausvaihtoehto.  

 

Toinen avoimet kysymykset sisältävä lomake oli internetissä täytettävissä e-lomakkeen 

muodossa. Tämä lomake ei sisältänyt tietoja mittaavia kysymyksiä, vaan sen tavoitteena 

oli kartoittaa oppilaiden mielenkiinnonkohteet ilmastonmuutoksesta. Tästä syystä loma-

ke voitiin täyttää itsenäisesti kunkin oppilaan kotimaasta käsin. Oppilaiden kiinnostuk-

sen kohteita mittaavat tiedot kerättiin ennen My Camp -leirin alkua kevään 2010 aikana. 

Lomakkeen täytti yhteensä 250 oppilasta, joista 215:n vastaukset otettiin mukaan tähän 

tutkimukseen. 35 oppilaan lomakevastauksia ei käsitelty, koska lomakkeen kysymykset 

oli ymmärretty väärin tai vastaaja oli jättänyt kysymyskohdat täyttämättä.  

 

Käsityksiä ja tietoja mittaavan tutkimuksen ajankohdaksi valittiin My Camp -leirin lop-

puvaihe. Leirille osallistuneet saivat ennen lomakkeeseen vastaamista tietoa ilmaston-

muutoksesta monelta eri taholta. Ilmastonmuutoksesta saatu tieto My Camp -leirin ai-

kana tuli Helsingin yliopiston ilmastonmuutosluennolta 7.6.2010, Helsingin yliopistolle 

tehdyltä tutkijavierailuilta 7.6.2010 ja ilmastonmuutosryhmän esitelmästä, joka pidettiin 
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Tekniikan museossa 11.6.2010. Lomakkeeseen vastaaminen oli vapaaehtoista. Loma-

ketta jaettaessa vastaajille kerrottiin, että kyse ei ole koulukokeesta, vaan Helsingin yli-

opistolle tehtävästä tutkimuksesta. Tällä motivoinnilla tavoiteltiin mahdollisimman 

suurta vastausprosenttia, jotta tutkimusaineiston koko varmistettaisiin. Myös lomakkee-

seen vastaaminen haluttiin tehdä helpoksi, jotta mahdollisimman moni olisi halukas 

täyttämään lomakkeen. Leirin 30 oppilaasta 27 vastasi kyselyyn.  

 

 

4.2.1 Tutkittava kohderyhmä 

 

Tutkimuksen kohderyhmään liittyi yhtenä pääkriteerinä sen kansainvälisyys. Kohde-

ryhmä haluttiin muodostaa mahdollisimman monesta eri kansallisuudesta. Kuten kuvas-

ta 1 käy ilmi, ilmastonmuutos liittää yhteen maailmanlaajuisesti monet eri tahot. Tässä 

tutkimuksessa haluttiin saada selville lahjakkaiden nuorten asteita ja tietoja niin ikään 

globaalisti. Ilmastonmuutos koskettaa globaalisti kaikkia ihmisiä, siksi myös ilmaston-

muutoksesta tehtävän tutkimuksen haluttiin olevan mahdollisimman kansainvälisenä. 

Kansainvälinen tieteestä kiinnostuneiden nuorten My Camp -leiri antoi tähän juuri oike-

anlaiset puitteet.  

 

Vuonna 2010 My Camp -leirille otti osaa kansallisuuksia yhteensä 15:sta eri maasta 

(kuva 10). Yhdeksi kohderyhmäksi muodostuivat oppilaat Yhdysvalloista, Costa Ricas-

ta, Argentiinasta, Etelä-Afrikasta, Romaniasta, Unkarista, Sloveniasta, Kroatiasta, Suo-

mesta, Intiasta, Thaimaasta, Taiwanista, Japanista, Filippiineiltä ja Uudesta-Seelannista 

tulleista lahjakkaista nuorista. Näistä koostuva ryhmä osallistui käsityksiä ja tietoja mit-

taavaan kyselylomaketutkimukseen. Tämän ryhmän nuoret olivat hakeneen leirille eri 

tiimeihin. Tiimeinä olivat mm. uusiutuvat energiat, uusiutuvat luonnonvarat, soveltava 

matematiikka, ICT, ilmastonmuutos ja vesi- ehtyvä luonnonvara. 

 

Kiinnostuksen kohteita mittaavaan tutkimukseen osallistui oppilaita yhteensä 39 maasta. 

Nämä maat olivat: Uusi-Seelanti, USA, Kiina, Thaimaa, Suomi, Makedonia, Etelä-

Afrikka, Puola, Romania, Nigeria, Unkari, Serbia, Uruguay, Slovakia, Kroatia, Espanja, 

Japani, Filippiinit, Viro, Uganda, Taiwan, Korea, Zambia, Intia, Kanada, Bulgaria, Iso-

Britannia, Slovenia, Saksa, Vietnam, Turkki, Kamerun, Venäjä, Latvia, Liettua, Indone-

sia, Gongo, Sierra Leone ja Mauritius. Tässä ryhmässä olivat vain ne oppilaat, jotka ha-
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kivat ilmastonmuutostiimiin. Ryhmän kooksi muodostui lopulta 250 oppilasta, joista 

215 valittiin kiinnostusta mittaavaan kyselytutkimukseen. Näiden 215 oppilaan joukossa 

oli 5 leirille ilmastonmuutos-ryhmään valittua, jotka osallistuivat myös asennetta ja tie-

toja mittaavaan kyselytutkimukseen. 

 

  

Kuva 10: Käsityksiä ja tietoja mittaavan tutkimuksen kohderyhmä muodostettiin Poh-

jois-Amerikan, Etelä-Amerikan, Euroopan, Afrikan, Aasian ja Oseanian alueelta 

(n=27). Ryhmässä olivat mukana ilmastonmuutosryhmäläisten lisäksi kaikki muutkin 

leirin ryhmät. 

 

Toisena kriteerinä asennetta ja tietoja mittaavan tutkimuksen kohderyhmälle asetettiin 

sukupuolien tasalukuisuus. Kohderyhmän haluttiin sisältävän suunnilleen saman määrän 

molempia sukupuolia. Tutkimukseen haluttiin osallistuvan sama määrä tyttöjä ja poikia, 

jotta mahdolliset sukupuolien välillä ilmenevät erot asenteissa saataisiin kartoitettua. 

Tutkimuksessa haluttiin noudattaa sukupuolien välistä tasa-arvoa, niin että kohderyhmä 

koostuisi tasa-arvoisesti molemmista sukupuolista. Tutkimukseen osallistui lopulta 16 

poikaa ja 11 tyttöä eli poikia oli 59,3 % ja tyttöjä oli 40,7 %. My Camp -leirille haki yli 

900 nuorta eri puolilta maapalloa. Tämän ryhmän muodosti  30:n lahjakkaan nuoren 

joukko, jotka karsinnan kautta pääsivät leirille eri teeman omaaviin tiimeihin.  

 

Ennen leiriä oppilaat olivat menestyneet hyvin erilaisissa tiedekilpailuissa sekä saaneet 

kunniamainintoja ja diplomeja. He eivät siis olleet ns. keskiverto-oppilaita. He olivat 

myös suorittaneet koulunsa tiedeopintoja huippuarvosanoin. Kohderyhmä oli akateemi-

sesti motivoitunut ja kaikki omasivat suuren kiinnostuksen ja mielenkiinnon tiedettä 
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kohtaan. Monilla on lisäksi tulevaisuuden suunnitelmissa hakea maailman johtaviin yli-

opistoihin ja luoda jatkokoulutuksen jälkeen akateeminen ura tieteen parissa.  

 

4.2.2 Survey-tutkimus 

 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin Survey- eli kyselylomaketutkimus. Käsityksiä ja tietoja 

mittaavaan tutkimuksen lomake koostui suljetuista kysymyksistä ja kolmesta osiosta. 

Ensimmäisessä kohdassa selvitettiin vastaajan kansalaisuus, ikä, sukupuoli ja My Camp 

-leirin tutkivan oppimisen projektityön ryhmä. Toisessa osiossa keskityttiin ilmaston-

muutokseen liittyviä tietoja ja käsityksiä mittaavia kysymyksiä. Kyselylomakkeen vii-

meisessä osassa pyrittiin saamaan vastaukset ilmastonmuutoksen opettamiseen liittyviin 

tutkimuskysymyksiin. Kysymykset olivat englanniksi, sillä leirin kommunikointi- ja 

opetuskielenä oli englanti. Lomakkeessa käytetyt kysymykset pyrittiin pitämään lyhyi-

nä, helposti ymmärrettävinä ja niin, että niissä ei olisi vaihtoehtoisen tulkinnan vaaraa. 

Toinen tutkimuksen aihe eli kiinnostus ilmastonmuutosta kohtaan, mitattiin e-

lomakkeen avulla. Lomakkeessa oli kolme avointa kysymystä, joihin oppilas vastasi 

kirjoittamalla hänen itsensä keksimiään kysymyksiä ilmastonmuutoksesta. Oppilas toi 

näin esiin kiinnostuksen kohteensa esittämällä itse kysymyksiä. 

 

Suljettuihin kysymyksiin vastausvaihtoehdoiksi valittiin muokattu Likert-asteikko, joka 

perustuu erilaisiin väittämiin. Lomakkeeseen merkittiin asenneväittämiä, joihin tutki-

mukseen osallistuneet oppilaat vastasivat parhaiten kuvaavalla vaihtoehdolla. Vaihtoeh-

toja oli viisi, joista vastaaja valitsi omaa suhtautumista parhaiten kuvaavan vaihtoehdon. 

Lomakkeessa käytettiin asenneväittämien skaalaa, joka ilmaisi kielteisiä, myönteisiä ja 

neutraaleja asenteita. Vastausvaihtoehdoissa käytettiin viisiportaista asteikkoa siten, että 

mukana ollut neutraali vastausvaihtoehto oli viides ja se asetettiin lomakkeeseen viimei-

senä. Tämä poikkeaa totutusta Likert-asteikosta siinä, että vaihtoehtoa ”En tiedä” ku-

vaamaan valittiin tässä tutkimuksessa vaihtoehto ”Neutraali”. Lisäksi asettamalla tämä 

neutraali vastaus viimeiseksi haluttiin vastaajista saada esiin mielipiteet tehokkaammin, 

sillä näin he joutuivat lukemaan kaikki vaihtoehdot läpi lomaketta täyttäessä. Neutraa-

lia, normaalista Likert-asteikosta poiketen, ei asetettu arvoasteikon keskelle, koska näin 

haluttiin kohdentaa, että neutraali ei ole kielteisen ja myönteisen välimaastossa. Sijoit-

tamalla neutraali viimeiseksi ja reunimmaiseksi oikealle tuotiin esiin se, että neutraali 

asenne on vailla kannanottoa. Tutkimus suoritettiin monikulttuurisena. Kulttuurisidon-
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naisista syistä numero 5:n vaihtoehdoksi ei valittu myöskään ”En tiedä”, sillä eräissä 

kulttuureissa tietämättömyyden pelätään johtavan sosiaaliseen ”kasvojen” menettämi-

seen 8,9,10. Vastausvaihtoehdot olivat siksi: 

 

1. Vahvasti samaa mieltä 

2. Samaa mieltä 

3. Eri mieltä 

4. Vahvasti eri mieltä 

5. Neutraali 

 

Lisäksi yhdessä kysymyksessä selvitettiin oppilaiden aikaisempia kokemuksia tutkivas-

ta oppimisesta. Kysymyksessä tiedusteltiin asian toistuvuutta. Vastausvaihtoehdot lue-

teltiin esiintyvyyden mukaisessa järjestyksessä. Toistuvuutta ei haluttu ilmaista tarkoilla 

numeerisilla arvoilla, sillä vastaajan olisi vaikea muistaa tarkkaa lukuarvoa. Tästä syys-

tä päädyttiin kuvaamaan asian esiintymistiheyttä sanallisella asteikolla, josta vastaaja 

arvioisi toistuvuutta parhaiten kuvaavan vaihtoehdon. Toistuvuutta kuvaavat vastaus-

vaihtoehdot olivat: 

 

1. Ei koskaan 

2. Harvoin 

3. Silloin tällöin 

4. Joskus 

5. Melkein aina 
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4.3 Tutkimustulosten analysointi 

 

Tässä tutkimuksessa tulokset analysoitiin käyttämällä kahta eri tietokoneohjelmaa. 

Aluksi lomakkeen tiedot syötettiin Exceliin, jonka jälkeen tallennettuja tietoja verrattiin 

alkuperäisiin lomakkeisiin kahteen kertaan. Kaikki vastaukset tarkastettiin ja tietojen 

oikeellisuus varmistettiin. Kun Exceliin syötetyt tiedot todettiin virheettömiksi, ne syö-

tettiin SPSS-ohjelmaan.  

 

Käsityksiä ja oppilaiden tietoja mittaavan tutkimuksen tulokset tulkittiin heille esitetty-

jen suljettujen kysymysten osalta. Tästä saatiin käsityksiä kartoittavan tutkimuksen 

kohderyhmän (n=27) kokonaistulos. Tämän jälkeen tuloksia tarkasteltiin SPSS-

ohjelmalla, jotta saatiin selville millaisia eroja sukupuolien välillä on ilmastonmuutok-

sen käsitteissä. Koska kyseessä oli monikulttuurinen tutkimus, pidettiin tärkeänä tuoda 

esiin jokaisen oppilaan henkilökohtaiset tulokset. Oppilaiden nimiä ei tässä tutkimuk-

sessa käytetty, vaan oppilaat tallennettiin analysointivaiheessa viitaten heihin numeroit-

tain, esim. oppilas numero 1. Käsityksiä ja oppilaiden tietoja ilmastonmuutoksesta arvi-

oitiin asenneväittämien perusteella. Tutkittavasti ryhmästä muodostettiin myös koko-

naiskuvaa antavat tulokset.  

 

Kiinnostusta ilmastonmuutosta kohtaan tarkasteltiin kvalitatiivisesti. Ryhmän (n=215) 

vastauksista avoimiin kysymyksiin muodostettiin avainsanojen perusteella kiinnostusta 

kuvaavat aihealueet. Avainsanoja aihealue koodauksessa olivat mm. ratkaisut, ihmisen 

toiminta, politiikka, tutkijat, teknologia, vaikutukset, maapallo, ihmiskunta/ihmiset, 

eläimet, luonto, tutkimus, ennustaminen. Lahjakkaiden oppilaiden esittämiä kysymyksiä 

ilmastonmuutoksesta analysoitiin myös miettimällä, mikä olisi oppilaan kysymykseen 

muodostuva vastaus. Vastaus määritti myös omalta osaltaan sitä, mihin aihealueeseen 

oppilaan esittämä kysymys tilastoitiin. 

 

4.4 Tulosten luotettavuus 

  

Lomakkeen tulosten analysointi haluttiin toteuttaa mahdollisimman virheettömästi. Sul-

jetuista kysymyksistä saadut tulokset olivat analysoitavissa Excelin avulla, koska vasta-

ukset oli pisteytettävissä ja siten tilastollisesti analysoitavissa. Tulosten tallennusvai-

heessa tapahtuvia virheitä minimoitiin koodittamalla jo valmiiksi kyselylomakkeelle 
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vastausvaihtoehdot numeroittain 1-5. Vastaavia numerokoodeja käytettiin tulosten ana-

lysoinnissa, kun tiedot syötettiin SPSS ja Excel -ohjelmiin. Saadut tulokset siirrettiin 

ensin Excel -ohjelmaan, josta oikeaksi todettuina tiedot siirrettiin SPSS -ohjelmaan. 

 

Kiinnostusta kartoittavan tutkimuksen tulokset laskettiin kahteen kertaan, jotta varmis-

tettiin, että tulos olisi sama. Tässä vaiheessa aihealueiden välillä havaittiin pientä luku-

hajontaa, jolloin kategorioita tarkennettiin. Tämän jälkeen oppilaiden avoimet vastauk-

set analysoitiin tarkennetulla aihealueilla. Kahden tarkastuksen jälkeen saatiin samat tu-

lokset. Voitiin todeta, että kysymysaihealueet olivat oikeat ja näin ollen tulokset luotet-

tavia. Kvalitatiivisen tutkimuksen osalta oppilaiden esittämät avoimet vastaukset oli 

analysoitava sisällön mukaisesti, ja frekvenssi sekä suhteellinen frekvenssi analysoitiin 

Excelin avulla.  

 

5. Tulokset  

 

Tässä luvussa tuodaan esiin tutkimuksessa saadut tulokset. Tuloksista käsitellään aluksi 

kyselylomaketutkimuksen tulokset, jonka jälkeen tarkastellaan 215 oppilaan tulokset 

ilmastonmuutoksen kiinnostuksen kohteista. 27 oppilaan kohderyhmästä saadut tulokset 

esitetään aluksi kokonaisuutena, jonka jälkeen tulokset esitetään oppilaskohtaisesti. Ky-

selylomaketutkimuksen kokonaistulos havainnollistetaan tilastoina ja prosenttilukuina. 

Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan yksittäisistä oppilaista saatuja tietoja. Viimei-

senä esitetään 215 oppilaan kiinnostuksen kohteet kysymysaihealueittain.  

 

5.1 Kohderyhmän kokonaistulos 

 

Kohderyhmästä saadut tulokset käydään tässä osiossa läpi lomakkeen kysymysten esi-

tysjärjestyksessä. Lomakkeen kysymykset 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ja 1.5 ovat lähinnä kohde-

ryhmää kuvaavia ja taustaa antavia. Näistä saadut vastaukset esitellään tarkemmin lu-

vussa 5.2 kunkin oppilaan kohdalla. Kysymykset, joita tarkastellaan, ovat 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 sekä 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 3.6 ja 3.7. Tulokset on taulukoitu SPSS-ohjelmalla sekä 

pylväsdiagrammeina.  
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Taulukoissa on kuvattuna kohderyhmän vastaukset kappalemäärinä sekä prosenttilukui-

na. Pylväsdiagrammeista käy ilmi oppilaiden vastaukset sukupuolen mukaan. Tyttöjen 

vastaukset pylväsdiagrammeissa on merkitty koodilla f ja poikien vastaukset koodilla m. 

Vastaukset on numero- ja värikoodattu taulukoihin ja pylväsdiagrammeihin (kuva 11). 

Vastaus ”Vahvasti samaa mieltä” on numerokoodilla 1 ja sinisellä värikoodilla. Vastaus 

”Samaa mieltä” on numerokoodilla 2 ja vihreällä värikoodilla. Vastaus ” Eri mieltä” on 

numerokoodilla 3 ja beigellä värikoodilla. Vastaus ”Vahvasti eri mieltä” on numero-

koodilla 4 ja lilalla värikoodilla. Vastaus ”Neutraali” on numerokoodilla 5 ja keltaisella 

värikoodilla.  

 

  

 

Kuva 11: Kyselylomakkeen vastausvaihtoehdot ilmaistiin havainnollistamisen vuoksi 

myös värein. 

 

Kysymys 2.1 kartoitti vastaajien kykyä erottaa kasvihuoneilmiö ilmastonmuutoksesta. 

Kysymyksessä väitettiin virheellisesti, että ilmastonmuutos olisi maapallon luonnollisen 

syklin seuraamus. Oppilaiden olisi tullut tunnistaa väittämän virheellisyys ja heidän oli-

si pitänyt vastata lomakkeessaan tähän väittämään joko 3 = Eri mieltä tai 4 = Vahvasti 

eri mieltä.  
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Kysymys: 2.1 Ilmastonmuutos aiheutuu luonnon normaalista 

syklistä. 

Vastaus: Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

2 7 25,9 25,9 25,9 

3 10 37,0 37,0 63,0 

4 4 14,8 14,8 77,8 

5 6 22,2 22,2 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

Kysymyksessä 2.2 mitattiin vastaajien mielipidettä ja uskoa siihen, että ilmastonmuutos 

johtuu ihmisen toiminnasta. Useissa tutkimuksissa on todistettu, että ilmastonmuutos ei 

ole maapallon luonnollisen syklin seuraamus vaan johtuu ihmisen toiminnasta. Oppilai-

den olisi pitänyt vastata lomakkeessaan tähän väittämään joko 2 = Samaa mieltä tai 1 = 

Vahvasti samaa mieltä. 
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Kysymyksessä 2.3 testattiin uuden käsitteen hyväksymistä. Väittämässä ehdotettiin, että 

ilmaston vääristymä kuvaa parhaiten ilmastonmuutosta silloin, kun ilmiö aiheutuu ihmi-

sen toiminnasta. Samaa mieltä väittämän kanssa olleet vastasivat 2 = Samaa mieltä tai 1 

= Vahvasti samaa mieltä.  Eri mieltä olevat vastasivat joko 3 = Eri mieltä tai 4 = Vah-

vasti eri mieltä. Vastaajat, jotka eivät ottaneet kantaa väittämään, vastasivat 5 = Neut-

raali. 

 

 

Kysymys: 2.2 Ilmastonmuutos aiheutuu ihmisen toiminnasta. 

Vastaus: Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1 6 22,2 22,2 22,2 

2 20 74,1 74,1 96,3 

3 1 3,7 3,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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Kysymyksessä 2.4 tutkittiin vastaajien mielipidettä siitä, onko ihmisillä globaalisti tar-

kasteltuna heidän mielestään riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta. Väittämän kanssa 

eri mieltä olevien mielestä ihmisillä ei olisi tarpeeksi tietoa ilmastonmuutoksesta. Nämä 

oppilaat vastasivat kysymykseen 3 = Eri mieltä tai 4 = Vahvasti eri mieltä. Samaa miel-

tä väittämän kanssa olleet vastasivat 2 = Samaa mieltä tai 1 = Vahvasti samaa mieltä.    

 

 

Kysymys: 2.3 Ilmaston vääristymä kuvaa parhaiten ilmastonmuutosta 

silloin, kun se aiheutuu ihmisen toiminnasta. 

Vastaus: Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1 4 14,8 14,8 14,8 

2 11 40,7 40,7 55,6 

3 1 3,7 3,7 59,3 

5 11 40,7 40,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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Kysymys: 2.4 Ihmisillä on riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta 

(globaalisti). 

Vastaus: Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

3 15 55,6 55,6 55,6 

4 9 33,3 33,3 88,9 

5 3 11,1 11,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

Lomakkeen kysymyksessä 3.2 selvitettiin, oliko oppilailla aikaisempaa kokemusta tut-

kivasta oppimisesta. Tämä kysymys oli taustakysymys, joka tuki seuraavaa kysymystä 

numero 3.3. Oppilaat vastasivat 1, jos eivät olleet koskaan opiskelleet tutkivan oppimi-

sen avulla. Harvoin näin opiskelleet vastasivat 2. Jos oppilas oli opiskellut silloin täl-

löin, hän vastasi numero 3. Kokeneina tutkivan oppimisen opiskelijoina voitiin pitää 

vastaajia, jotka valitsivat vaihtoehdot 4 = Joskus tai 5 = Melkein aina. 
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Kysymys: 3.2 Oppilas on aikaisemmin opiskellut tutkivan oppimisen 

avulla 

Vastaus:  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1 2 7,4 7,4 7,4 

2 7 25,9 25,9 33,3 

3 3 11,1 11,1 44,4 

4 11 40,7 40,7 85,2 

5 4 14,8 14,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

Kysymyksessä 3.3 arvioitiin My Camp -leirillä käytetyn oppimistavan mielekkyyttä. 

Oppilaiden motivaatiota opiskella projektiluoteisen tutkivan oppimisen avulla mitattiin 

väittämällä, jossa väitettiin, että oppiminen olisi helppoa My Camp -leirin tavan mu-

kaan. Oppilaat, jotka kokivat, että tämä opetuskonsepti sopii heille, vastasivat väittä-

mään 2 = Samaa mieltä tai 1 = Vahvasti samaa mieltä. 
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Kysymys: 3.3 Oppilas oppisi helposti ilmastonmuutos -

aihealueesta tutkivan oppimisen avulla. 

Vastaus: Frequency Percent 
Valid Per-

cent 

Cumulative 

Percent 

 

1 8 29,6 29,6 29,6 

2 16 59,3 59,3 88,9 

3 1 3,7 3,7 92,6 

5 2 7,4 7,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

Kysymys numero 3.4 kartoitti lahjakkaiden oppilaiden suhtautumista ilmastonmuutosta 

kohtaan. Mitattavana oli oppilaiden huoli ilmastonmuutoksen seuraamuksista maapal-

lolle. Jos oppilas oli huolissaan maapalloa kohtaavista muutoksista, hän vastasi väittä-

mään 2 = Samaa mieltä tai 1 = Vahvasti samaa mieltä. 
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Kysymys: 3.4 Oppilas on huolissaan ilmastonmuutoksen seu-

raamuksista. 

Vastaus:  Frequency Percent 
Valid Per-

cent 

Cumulative 

Percent 

 

1 11 40,7 40,7 40,7 

2 13 48,1 48,1 88,9 

3 2 7,4 7,4 96,3 

5 1 3,7 3,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

 

Lomakkeessa haluttiin myös saada tietoa siitä, olivatko oppilaat tyytyväisiä omassa 

maassaan saatuun ilmastonmuutosopetukseen. Tätä mitattiin väitteellä: ” Olen saanut 

riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta koulussa oppitunneilla opettajaltani”. Kysymys 

mittaa siis koulunopetusta sekä oppilaan oman opettajan onnistumista opetustyössä op-

pilaan kokemusten kautta. Oppilaat, jotka olivat tyytyväisiä saatuun opetukseen, vasta-

sivat tähän kysymykseen joko 2 = Samaa mieltä tai 1 = Vahvasti samaa mieltä. Oppi-

laat, jotka eivät olleet tyytyväisiä saatuun ilmastonmuutos opetukseen, vastasivat joko 3 

= Eri mieltä tai 4 = Vahvasti eri mieltä.  
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Kysymys: 3.5 Oppilas on saanut riittävästi tietoa ilmaston-

muutoksesta oman maansa antaman opetuksen kautta. 

Vastaus:  Frequency Percent 
Valid Per-

cent 

Cumulative 

Percent 

 

1 1 3,7 3,7 3,7 

2 8 29,6 29,6 33,3 

3 12 44,4 44,4 77,8 

4 2 7,4 7,4 85,2 

5 4 14,8 14,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

Kysymys 3.6 tukee osin edellä mainittua kouluopetusta mittaavaa kysymystä, mutta 

samalla tämä kohta on myös täysin itsenäinen kysymys, jolla haluttiin mitata oppilaiden 

motivaatiota saada lisää tietoa ilmastonmuutoksesta. Oppilaat, jotka olivat motivoitunei-

ta saamaan lisää tietoa ilmastonmuutoksesta kouluopetuksen ja leirillä saadun opetuksen 

lisäksi, vastasivat tähän kysymykseen 2 = Samaa mieltä tai 1 = Vahvasti samaa mieltä. 

Ne oppilaat, jotka olivat tyytyväisiä tämänhetkiseen tietotasoonsa, vastasivat joko 3 = 

Eri mieltä tai 4 = Vahvasti eri mieltä.  
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Kysymys: 3.6 Oppilas haluaa saada lisää tietoa ilmastonmuutoksesta. 

Vastaus:  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 

1 6 22,2 22,2 22,2 

2 17 63,0 63,0 85,2 

3 1 3,7 3,7 88,9 

5 3 11,1 11,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

Lomakkeen viimeinen kysymys kartoitti eräällä tavalla vuoden 2010 My Camp -leirin 

onnistumista. Väittämässä kysyttiin, kokivatko kyselyyn osallistuneet oppineensa ilmas-

tonmuutoksesta leirin aikana. Tämä kysymys ei mitannut My Camp -leirin projektityön 

toimivuutta. Kysymyksellä kartoitettiin lähinnä luentojen, tutkijavierailujen sekä ilmas-

tonmuutos-projektilaisten esitystilaisuuden hyödyllisyyttä ilmastonmuutoksen oppimis-

prosessin osana. Ne vastaajat, jotka kokivat, että luennoista ja yliopistovierailusta oli 

hyötyä, vastasivat kysymykseen 2 = Samaa mieltä tai 1 = Vahvasti samaa mieltä. Ne 

oppilaat, jotka kokivat, että näillä seikoilla ei ollut merkitystä heidän oppimisprosessis-

saan koskien ilmastonmuutosta, vastasivat joko 3 = Eri mieltä tai 4 = Vahvasti eri miel-

tä.  
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Kysymys: 3.7 Oppilas koki oppineensa ilmastonmuutokseen liit-

tyviä asioita My Camp -leirillä 2010. 

Vastaus:  Frequency Percent 
Valid Per-

cent 

Cumulative 

Percent 

 

1 6 22,2 22,2 22,2 

2 17 63,0 63,0 85,2 

5 4 14,8 14,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

 

5.2 Oppilaiden käsityksiä ilmastonmuutoksesta 

 

Tässä luvussa käsitellään saatuja tuloksia oppilaskohtaisesti. Jokaisen tutkimukseen 

osallistuneen oppilaan antamat vastaukset käsitellään kysymyksittäin edeten kysymyk-

sestä 1.1 aina kysymykseen 3.7 saakka. Oppilaat on numeroitu projektiryhmien mukai-

sessa järjestyksessä siten, että vesi-projektiin osallistuneet ovat oppilaat 1-3, soveltavan 

matematiikan projektiin osallistuneet ovat oppilaat 4-7, ATK-projektiin osallistuneet 

ovat oppilaat 8-12, uusiutuvat energiat -projektiin osallistuneet ovat oppilaat 13–17, uu-

siutuvat luonnonenergiat -projektiin osallistuneet ovat oppilaat 18–21 ja ilmastonmuu-

tos-projektiin osallistuivat oppilaat 22–27. 
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Oppilas numero 1 oli Sloveniasta. Hän oli miespuolinen 18-vuotias vesi-projektityön jä-

sen. Kysymyksessä 2.1 oppilas ei ottanut kantaa siihen, onko ilmastonmuutos luonnon 

normaalin syklin aikaansaama. Kysymykseen 2.2 oppilas ilmoitti olevansa samaa mieltä 

siitä, että ilmastonmuutos on ihmisen toiminnasta johtuvaa. 2.3 kysymyksessä slovenia-

lainen oppilas oli sitä mieltä, että ilmaston vääristymä kuvaa kaikkein parhaiten maapal-

lon lämpenemistä, silloin kun se on ihmisen aiheuttamaa. Hänen mielestään kysymyk-

sessä 2.4 ihmisillä maailmanlaajuisesti ei ole riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta. 

Tämä oppilas ilmoitti, että opiskelee mieluiten ryhmässä ja on ennen Millennium-leiriä 

opiskellut projektiluontoisen tutkivan oppimisen avulla joskus. Kysymyksessä 3.3 oli 

väittämä, jossa esitettiin, että voisi oppia helposti ilmastonmuutoksesta projektityön 

avulla. Slovenialainen oppilas vastasi tähän olevansa vahvasti samaa mieltä. Oppilas oli 

myös huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista kysymyksessä 3.4. Kysymyksissä 

3.5 ja 3.6 hän koki, että ei ole saanut riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta opettajiltaan 

koulun oppitunneilla ja haluaisi saada lisää tietoa ilmastonmuutoksesta. Kohtaan 3.7 

oppilas ilmoitti, että oli oppinut leirin aikana ilmastonmuutoksesta. 

 

Oppilas numero 2 oli Argentiinasta. Hän oli miespuolinen 19-vuotias vesi-

projektityössä mukana oleva jäsen. Kysymyksessä 2.1 oppilas vastasi, että ilmaston-

muutos ei johdu luonnon normaalista syklistä. Kysymykseen 2.2 oppilas vastasikin, että 

ilmastonmuutos on ihmisen toiminnasta johtuvaa. 2.3 kysymykseen argentiinalainen 

oppilas ei ottanut kantaa. Kohdassa 2.4 oppilas vastasi, että ihmisillä maailmanlaajuises-

ti ei ole riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta. Tämä oppilas haluaisi opiskella mieluiten 

ryhmässä kuin itsenäisesti. Ennen Millennium-leiriä argentiinalainen oli opiskellut pro-

jektiluontoisen tutkivan oppimisen avulla vain harvoin. Kysymykseen 3.3 oppilas ei ot-

tanut kantaa lainkaan. Myös tämä oppilas oli myös huolissaan ilmastonmuutoksen vai-

kutuksista kysymyksessä 3.4. Kysymyksissä 3.5 ja 3.6 oppilas vastasi, että ei ole saanut 

riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta koulussa ja haluaisi saada lisää tietoa ilmaston-

muutoksesta. Kysymykseen 3.7 tämä oppilas merkitsi, että oli oppinut leirin aikana il-

mastonmuutoksesta. 

 

Oppilas numero 3 oli kotoisin Costa Ricasta. Miespuolinen opiskelija oli 18-vuotias ve-

si-projektityöhön kuuluva jäsen. Kysymyksessä 2.1 ja 2.2 oppilas vastasi olevansa sa-

maa mieltä molemmissa väittämissä. Ilmastonmuutos johtuu luonnon normaalista syk-

listä, mutta samalla on ihmisen toiminnasta johtuvaa. Kysymyksessä 2.3 oppilas oli sitä 
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mieltä, että ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta kuvaisi parhaiten käsite ilmaston 

vääristymä. 2.4 kohdassa hänen mielestään ihmisillä maailmanlaajuisesti ei ole riittäväs-

ti tietoa ilmastonmuutoksesta. Tämä oppilas haluaisi opiskella mieluiten itsenäisesti ja 

oli aikaisemmin opiskellut projektiluontoisen tutkivan oppimisen avulla silloin tällöin. 

Väittämään 3.3 tämä oppilas ilmoitti, että oppisi ilmastonmuutoksesta helposti projekti-

työn avulla. Kohdassa 3.4 myös hän oli myös huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuk-

sista. Kysymyksissä 3.5 ja 3.6 costaricalainen ilmoitti, että ei ole saanut koulussa riittä-

västi tietoa ilmastonmuutoksesta. Hänkin haluaisi saada lisää tietoa tästä ilmiöstä. Koh-

dassa 3.7 oppilas kertoi, että oli oppinut leirin aikana ilmastonmuutoksesta. 

 

Oppilas numero 4 oli kotoisin Suomesta. Tämä miespuolinen 18-vuotias oppilas kuului 

soveltavan matematiikan projektityöryhmään. Kysymykseen 2.1 oppilas vastasi neutraa-

lin vaihtoehdon, mutta kysymykseen 2.2 oppilas merkitsi, että ilmastonmuutos on ihmi-

sen toiminnasta johtuvaa. 2.3 kohdassa hän ilmoitti, että ihmisen aiheuttamaa maapallon 

lämpenemistä kuvaa parhaiten ilmaston vääristymä -käsite. Kysymykseen 2.4 oppilas ei 

ottanut kantaa. Suomalainen oppilas haluaisi opiskella ryhmässä eikä itsenäisesti. Ennen 

leiriä hän oli harvoin opiskellut projektiluontoisen tutkivan oppimisen avulla. Kohdassa 

3.3 oppilas uskoi, että oppisi ilmastonmuutoksesta helposti projektintyön muodossa. 

Suomalainen oppilas oli erittäin huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista kysymyk-

sessä 3.4. Kohdissa 3.5 ja 3.6 oppilas vastasi, että koulu ja opettajat eivät ole antaneet 

riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta ja että hän haluaisi saada lisää tietoa ilmaston-

muutoksesta. Viimeisessä kysymyksessä 3.7 oppilas ilmoitti, että oli oppinut leirin ai-

kana ilmastonmuutoksesta. 

 

Oppilas numero 5 oli suomalainen, miespuolinen, 17-vuotias oppilas, joka oli sovelta-

van matematiikan projektityöryhmässä. Kysymykseen 2.1 oppilas ilmoitti, että ilmas-

tonmuutos ei ole luonnon normaalista syklistä johtuvaa. Kysymykseen 2.2 oppilas vas-

tasikin, että ilmastonmuutos on ihmisen toiminnasta johtuvaa. 2.3 kohtaan suomalainen 

ei ottanut kantaa. Kysymykseen 2.4 oppilas vastasi olevansa vahvasti eri mieltä siitä, et-

tä ihmisillä olisi riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta globaalisti. Suomalainen oppilas 

haluaisi opiskella itsenäisesti ja oli aikaisemmin opiskellut joskus projektiluontoisen 

tutkivan oppimisen avulla. Kohdassa 3.3 oppilas ilmoitti, että oppisi ilmastonmuutok-

sesta helposti projektityön suorittamisen kautta. Tämä oppilas oli erittäin huolissaan il-

mastonmuutoksen vaikutuksista maapallolle. Kohtaan 3.5 oppilas ei ottanut kantaa. 
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Kohdassa 3.6 hän vastasi, että haluaa saada lisää tietoa ilmastonmuutoksesta. Lopussa 

kohdassa 3.7 suomalainen vastasi, että oli oppinut leirin aikana ilmastonmuutoksesta. 

 

Oppilas numero 6 oli Kroatiasta. Tämä miespuolinen 17-vuotias oppilas kuului sovelta-

van matematiikan projektityöryhmään. Kohdissa 2.1 ja 2.2 oppilas ilmoitti, että ilmas-

tonmuutos ei johdu luonnon normaalista syklistä, vaan että ilmastonmuutos on ihmisen 

toiminnasta johtuva ilmiö. 2.3 kohtaan kroatialainen ei ottanut kantaa. Kysymyksessä 

2.4 oppilas ilmoitti, että hänen mielestään ihmisillä ei ole riittävästi tietoa ilmastonmuu-

toksesta. Tämä oppilas haluaisi opiskella enemmin itsenäisesti ja oli opiskellut joskus 

projektiluontoisen tutkivan oppimisen kautta. Kohdassa 3.3 hän oppisi ilmastonmuutok-

sesta helposti projektityötä tehden. Oppilas oli kysymyksessä 3.4 huolissaan ilmaston-

muutoksen vaikutuksista. Kohtaan 3.5 oppilas vastasi, että koulu ei ollut antanut riittä-

viä tietoja ilmastonmuutoksesta. 3.6 hän kertoi, että haluaa saada lisää tietoa ilmaston-

muutoksesta. Viimeisessä kohdassa 3.7 kroatialainen koki vahvasti oppineensa leirin ai-

kana ilmastonmuutoksesta. 

 

Oppilas numero 7 oli romanialinen, naispuolinen, 18-vuotias ja oli soveltavan matema-

tiikan projektityöryhmässä. Kohdissa 2.1 ja 2.2 hän vastasi, että ilmastonmuutos ei joh-

du luonnon normaalista syklistä ja että se aiheutuu ihmisen toiminnasta. Kohtaan 2.3 

romanialainen ei ottanut kantaa. Kysymyksessä 2.4 oppilaan mielestään ihmisillä ei ole 

riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta. Hän haluaisi opiskella mieluiten ryhmässä ja oli 

joskus opiskellut käyttäen projektiluontoista tutkivaa oppimista. Kysymyksessä 3.3 hä-

nen ilmoitti, että oppisi ilmastonmuutoksesta helposti projektityötä avulla. Romanialai-

nen oli huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista kohdassa 3.4. Kysymykseen 3.5 

oppilas vastasi, että ei ollut saanut tarpeeksi tietoa ilmastonmuutoksesta koulun oppi-

tunneilla. 3.6 kysymykseen hän vastasi, että haluaa saada lisää tietoa ilmastonmuutok-

sesta. Romanialainen vastasi viimeiseen kysymykseen oppineensa leirin aikana ilmas-

tonmuutoksesta. 

 

Oppilas numero 8 oli unkarilainen 17-vuotias miespuolinen ATK-projektityön jäsen. 

Kysymyksessä 2.1 oppilas vastasi, että ilmastonmuutos ei ole luonnon normaalin syklin 

tulosta. Kysymyksessä 2.2 hän oli samaa mieltä siitä, että ilmastonmuutos johtuu ihmi-

sen toiminnasta. Kysymyksessä 2.3 unkarilainen oppilas vastasi neutraalin vaihtoehdon 

mukaan. Luultavasti hän ei ollut ymmärtänyt ilmaston vääristymä -termiä englanniksi, 
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sillä hän oli merkinnyt lomakkeeseen sanan alle kysymysmerkin. Hänen kantansa ky-

symyksessä 2.4 oli se, että ihmisillä ei ole riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta. Unka-

rista kotoisin oleva oppilas ilmoitti, että opiskelee mieluiten itsenäisesti. Ennen Millen-

nium-leiriä hän ei ollut kertaakaan opiskellut projektiluontoisen tutkivan oppimisen 

avulla. Kysymyksessä 3.3 oli väittämä, jossa esitettiin, että voisi oppia helposti ilmas-

tonmuutoksesta projektityön avulla. Tämä oppilas ilmoitti olevansa väittämän kanssa 

samaa mieltä. Unkarilainen oli myös huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista ky-

symyksessä 3.4. Kysymyksissä 3.5 ja 3.6 hän koki, että on saanut riittävästi tietoa il-

mastonmuutoksesta opettajiltaan koulun oppitunneilla, eikä halua saada lisää tietoa il-

mastonmuutoksesta. Kohdassa 3.7 oppilas ei ottanut kantaa siihen, oliko oppinut leirin 

aikana ilmastonmuutoksesta. 

 

Oppilas numero 9 oli Intiasta. Hän oli miespuolinen 17-vuotias ATK-projektityöhön 

kuuluva jäsen. Kysymyksessä 2.1 ja 2.2 oppilas ilmoitti olevansa samaa mieltä siitä, että 

ilmastonmuutos on ihmisen toiminnasta johtuvaa ja että ilmiö ei ole seurausta luonnon 

normaalista syklistä. Kysymyksessä 2.3 intialainen oppilas oli sitä mieltä, että ilmaston 

vääristymä kuvaa kaikkein parhaiten maapallon lämpenemistä, silloin kun se on ihmisen 

aiheuttamaa. Hän ei ottanut kantaa kysymykseen 2.4. Tämä oppilas ilmoitti, että haluaa 

opiskella mieluiten ryhmässä. Ennen leiriä intialainen oli opiskellut projektiluontoisen 

tutkivan oppimisen avulla vain harvoin. Kohdan 3.3 väittämään oppilas vastasi, että 

voisi oppia helposti ilmastonmuutoksesta projektityön avulla. Intiasta kotoisin oleva 

oppilas vastasi kysymykseen 3.4 olevansa vahvasti samaa mieltä. Kysymyksissä 3.5 hän 

koki, että ei ole saanut riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta opettajiltaan.  Kysymyksen 

3.6 väittämään oppilas vastasi olevansa vahvasti samaa mieltä eli hän haluaisi saada li-

sää tietoa ilmastonmuutoksesta. Kohtaan 3.7 oppilas ilmoitti, että oli oppinut leirin ai-

kana ilmastonmuutoksesta. 

 

Oppilas numero 10 oli japanilainen, miespuolinen, 18-vuotias ja oli ATK-

projektityöryhmässä. Kohdassa 2.1 ja 2.2 hän vastasi, että ilmastonmuutos ei johdu 

luonnon normaalista syklistä ja että se aiheutuu ihmisen toiminnasta. 2.3 kohtaan intia-

lainen vastasi olevansa samaa mieltä siitä, että ilmaston vääristymä kuvaa parhaiten 

maapallon lämpenemistä, silloin kun se on ihmisen toiminnasta johtuvaa. Kysymykses-

sä 2.4 oppilas vastasi väittämään olevansa vahvasti eri mieltä eli hänen mielestään ihmi-

sillä on riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta. Tämä oppilas haluaisi opiskella mieluiten 
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itsenäisesti ja oli melkein aina opiskellut käyttäen projektiluontoista tutkivaa oppimista. 

Kysymyksessä 3.3 hänen ilmoitti, että oppisi ilmastonmuutoksesta helposti projektityötä 

avulla. Intialainen oppilas oli huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista kohdassa 3.4. 

Kysymykseen 3.5 oppilas ei ottanut kantaa ja kysymyksessä 3.6 hän vastasi, että haluaa 

saada lisää tietoa ilmastonmuutoksesta. Intialainen vastasi viimeiseen kysymykseen op-

pineensa leirin aikana ilmastonmuutoksesta. 

 

Oppilas numero 11 oli Suomesta. Hän oli naispuolinen 16-vuotias ATK-

projektityöryhmän jäsen. Kohdissa 2.1 ja 2.2 hän vastasi väittämään olevansa vahvasti 

samaa mieltä siitä, että ilmastonmuutos ei johdu luonnon normaalista syklistä ja että se 

aiheutuu ihmisen toiminnasta. Kohtaan 2.3 oppilas vastasi olevansa samaa mieltä siitä, 

että ilmaston vääristymä kuvaa parhaiten ilmastonmuutosta, silloin kun johtuu ihmisen 

toiminnasta. Kysymyksessä 2.4 oppilaan mielestään ihmisillä ei ole riittävästi tietoa il-

mastonmuutoksesta. Suomalainen oppilas haluaisi opiskella mieluiten ryhmässä ja oli 

joskus opiskellut käyttäen projektiluontoista tutkivaa oppimista. Kysymyksessä 3.3 hä-

nen vastasi väittämään olevansa vahvasti samaa mieltä, että oppisi ilmastonmuutoksesta 

helposti projektityötä avulla. Suomalainen oli huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuk-

sista kohdassa 3.4. Kysymykseen 3.5 oppilas vastasi, että on saanut tarpeeksi tietoa il-

mastonmuutoksesta koulun oppitunneilla. 3.6 kysymykseen hän vastasi neutraalin vas-

tausvaihtoehdon. Viimeiseen kysymykseen oppilas vastasi olevansa vahvasti samaa 

mieltä eli oppineensa leirin aikana ilmastonmuutoksesta. 

 

Oppilas numero 12 oli suomalainen. Tämä miespuolinen 15-vuotias oppilas oli kohde-

ryhmän nuorin. Hän kuului ATK-projektityöryhmään. Kohdassa 2.1 ja 2.2 hän vastasi 

väittämään olevansa vahvasti samaa mieltä siitä, että ilmastonmuutos ei johdu luonnon 

normaalista syklistä ja että se aiheutuu ihmisen toiminnasta. Kohtaan 2.3 suomalainen 

vastasi olevansa vahvasti samaa mieltä. Kysymyksessä 2.4 oppilas ilmoitti, että hänen 

mielestään ihmisillä ei ole maailmanlaajuisesti riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta. 

Tämä oppilas haluaisi opiskella mieluiten ryhmässä. Hän ei ollut koskaan opiskellut 

projektiluontoisen tutkivan oppimisen kautta. Kohtaan 3.3 oppilas ei ottanut kantaa. Ky-

symyksessä 3.4 esitettiin väittämä ”Olen huolissani ilmastonmuutoksesta sen maapallol-

le aiheuttamien vaikutuksien takia”. Oppilas vastasi olevansa eri mieltä. Lisäksi hän oli 

kirjoittanut kysymyksen viereen: ” Wrong attitude” eli väärä asenne. Suomalainen vas-
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tasi kohtaan 3.5 ja 3.6 neutraalin vaihtoehdon eli ei ottanut kantaa. Viimeisessä kohdas-

sa 3.7 hän koki oppineensa leirin aikana ilmastonmuutoksesta. 

 

Oppilas numero 13 oli USA:sta, mutta hänellä oli myös Venäjän kansalaisuus. Tämä 

miespuolinen 16-vuotias oppilas oli uusiutuvat energiat -projektityön jäsen. Kohdissa 

2.1 ja 2.2 oppilas ilmoitti, että ilmastonmuutos johtuu luonnon normaalista syklistä, 

mutta myös ihmisen toiminnasta. 2.3 kohtaan yhdysvaltalais-venäläinen vastasi olevan-

sa erittäin samaa mieltä siitä, että ilmaston vääristymä kuvaa parhaiten ihmisen toimin-

nasta seuraavaa ilmaston lämpenemistä. Kysymyksessä 2.4 oppilas vastasi, että ihmisil-

lä ei ole riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta. Hän haluaa opiskella itsenäisesti ja oli 

opiskellut silloin tällöin projektiluontoisen tutkivan oppimisen kautta. Kohdassa 3.3 op-

pilas oli erittäin vahvasti sitä mieltä, että hän oppisi ilmastonmuutoksesta helposti pro-

jektityötä tehden. Yhdysvalloissa asuva oppilas oli kysymyksessä 3.4 huolissaan ilmas-

tonmuutoksen vaikutuksista maapallolle. Kohtaan 3.5 oppilas vastasi, että on saanut 

koulusta opettajilta riittävät tiedot ilmastonmuutoksesta, mutta kohdassa 3.6 hän vastasi, 

että haluaa saada lisää tietoa ilmastonmuutoksesta. Viimeisessä kysymyksessä 3.7 hän 

koki oppineensa leirin aikana ilmastonmuutoksesta.  

 

Oppilas numero 14 oli Romaniasta. Tämä naispuolinen, 18-vuotias ja oli uusiutuvat 

energiat -projektityöryhmässä. Kohdissa 2.1 ja 2.2 hän vastasi, että ilmastonmuutos ei 

johdu luonnon normaalista syklistä ja että se aiheutuu ihmisen toiminnasta. Kohtaan 2.3 

romanialainen vastasi, että ilmaston vääristymä kuvaa parhaiten ilmastonmuutosta, sil-

loin kun se on ihmisen toiminnan seurausta. Kohdassa 2.4 tämä oppilas oli sitä mieltä, 

että ihmisillä maailmanlaajuisesti ei ole riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta. Hän ha-

luaisi opiskella mieluiten itsenäisesti ja oli joskus opiskellut käyttäen projektiluontoista 

tutkivaa oppimista. Kysymyksessä 3.3 oppilas vastasi väittämään, että oppisi ilmaston-

muutoksesta helposti projektityötä avulla. Romanialainen oli myös huolissaan ilmas-

tonmuutoksen vaikutuksista kohdassa 3.4. Kohdassa 3.5 oppilas vastasi, että on saanut 

riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta koulussa opettajilta. Kysymykseen 3.6 hän vasta-

si, että haluaa saada lisää tietoa ilmastonmuutoksesta. Romanialainen koki myös, että on 

oppinut leirin aikana ilmastonmuutoksesta. 

 

Oppilas numero 15 oli Suomesta. Tämä naispuolinen 19-vuotias oli uusiutuvat energiat 

-projektityöryhmässä. Kohdissa 2.1 ja 2.2 hän vastasi väittämään olevansa samaa mieltä 
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siitä, että ilmastonmuutos ei aiheudu luonnon normaalista syklistä, vaan että sen aiheut-

taa ihmisen toiminta. Kohtaan 2.3 oppilas ei ottanut kantaa. Väittämään 2.4 oppilas vas-

tasi olevansa eri mieltä ja että ihmisillä ei ole riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta. 

Suomalainen oppilas piti parempana vaihtoehtona itsenäistä opiskelua. Hän oli vain 

harvoin opiskellut käyttäen projektiluontoista tutkivaa oppimista. Kysymyksessä 3.3 

hän vastasi oppivansa ilmastonmuutoksesta helposti projektityötä avulla. Suomalainen 

vastasi kohdan 3.4 väittämään olevansa vahvasti samaa mieltä eli oli huolissaan ilmas-

tonmuutoksen vaikutuksista. Kysymyksiin 3.5 ja 3.6 oppilas vastasi, että on saanut tar-

peeksi tietoa ilmastonmuutoksesta koulun oppitunneilla, mutta haluaa saada siitä lisää 

tietoa. Viimeiseen kysymykseen suomalainen ei ottanut kantaa. 

 

Oppilas numero 16 oli suomalainen. Hän oli miespuolinen 18-vuotias uusiutuvat ener-

giat -projektityön jäsen. Kohdissa 2.1 ja 2.2 oppilas ilmoitti, että ilmastonmuutos johtuu 

luonnon normaalista syklistä, mutta myös ihmisen toiminnasta. Kohtaan 2.3 oppilas 

vastasi olevansa eri mieltä siitä, että ilmaston vääristymä kuvaa parhaiten ihmisen toi-

minnasta seuraavaa ilmaston lämpenemistä. Väittämään 2.4 oppilas vastasi olevansa 

vahvasti eri mieltä siitä, että ihmisillä on maailmanlaajuisesti riittävästi tietoa ilmaston-

muutoksesta. Hän haluaa opiskella mieluiten ryhmässä ja oli opiskellut silloin tällöin 

projektiluontoisen tutkivan oppimisen kautta. Kohdassa 3.3 oppilas oli erittäin vahvasti 

sitä mieltä, että hän oppisi ilmastonmuutoksesta helposti projektityötä tehden. Suoma-

lainen oppilas oli kysymyksessä 3.4 huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista maa-

pallolle. Kohtaan 3.5 oppilas vastasi, että on saanut koulusta opettajilta riittävät tiedot 

ilmastonmuutoksesta. Kysymyksessä 3.6 hän vastasi haluavansa saada lisää tietoa il-

mastonmuutoksesta. Viimeisessä kysymyksessä 3.7 hän koki oppineensa leirin aikana 

ilmastonmuutoksesta.  

 

Oppilas numero 17 oli Filippiineiltä. Tämä naispuolinen 18-vuotias oppilas kuului uu-

siutuvat energiat -projektityöryhmään. Kohtaan 2.1 oppilas ei ottanut kantaa. Kysymyk-

sessä 2.2 oppilas ilmoitti, että ilmastonmuutos on ihmisen toiminnasta johtuva ilmiö. 

Kohtaan 2.3 filippiiniläinen vastasi olevansa vahvasti samaa mieltä siitä, että ilmaston-

muutosta kuvaa parhaiten termi ilmaston vääristymä, silloin kun se on ihmisen toimin-

nasta johtuva. Kysymyksessä 2.4 tämä oppilas ilmoitti, että ihmisillä ei ole riittävästi 

tietoa ilmastonmuutoksesta. Hän opiskelisi ennemmin ryhmässä ja oli opiskellut mel-

kein aina projektiluontoisen tutkivan oppimisen kautta. Kohdassa 3.3 oppilas oli vah-



 46 

vasti samaa mieltä siitä, että oppisi ilmastonmuutoksesta helposti projektityötä avulla. 

Kysymyksessä 3.4 oppilas ilmoitti olevansa erittäin huolissaan ilmastonmuutoksen vai-

kutuksista. Kohdissa 3.5 ja 3.6 oppilas koki, että koulu ei ollut antanut riittäviä tietoja 

ilmastonmuutoksesta ja että hän haluaa saada lisää tietoa ilmastonmuutoksesta. Viimei-

sessä kohdassa 3.7 filippiiniläinen vastasi oppineensa leirin aikana ilmastonmuutokses-

ta. 

 

Oppilas numero 18 oli Uudesta-Seelannista. Hän oli naispuolinen 17-vuotias uusiutuvat 

luonnonvarat -projektityön jäsen. Kohtaan 2.1 oppilas ei ottanut kantaa. Kysymyksessä 

2.2 oppilas ilmoitti, että ilmastonmuutos johtuu ihmisen toiminnasta. Kohtaan 2.3 oppi-

las ei ottanut kantaa. Väittämään 2.4 oppilas vastasi, että ihmisillä ei ole maailmanlaa-

juisesti riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta. Hän haluaa opiskella mieluiten itsenäises-

ti ja oli opiskellut harvoin projektiluontoista tutkivaa oppimista käyttäen. Kohdassa 3.3 

oppilas kertoi olevansa samaa mieltä siitä, että hän oppisi ilmastonmuutoksesta helposti 

projektityön avulla. Uusiseelantilainen oli kysymyksessä 3.4 huolissaan ilmastonmuu-

toksen vaikutuksista maapallolle. Kohtaan 3.5 oppilas vastasi, että ei ollut saanut kou-

lussa opettajilta riittävät tiedot ilmastonmuutoksesta. Kohdassa 3.6 hän vastasi halua-

vansa saada lisää tietoa ilmastonmuutoksesta. Viimeisessä kysymyksessä 3.7 oppilas 

valitsi neutraalin vastausvaihtoehdon.  

 

Oppilas numero 19 oli miespuolinen, suomalainen, 19-vuotias uusiutuvat luonnonvarat -

projektityön jäsen. Kohtaan 2.1 oppilas ei ottanut kantaa. Kohdassa 2.2 oppilas ilmoitti 

olevansa vahvasti samaa mieltä siitä, että ilmastonmuutos johtuu ihmisen toiminnasta. 

Kohtaan 2.3 hän vastasi olevansa samaa mieltä siitä, että ilmaston vääristymä -käsite 

kuvaa parhaiten ihmisen toiminnasta seuraavaa ilmaston lämpenemistä. Väittämään 2.4 

oppilas vastasi olevansa vahvasti eri mieltä siitä, että ihmisillä on maailmanlaajuisesti 

riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta. Oppilas ilmoitti opiskelevansa mieluiten itsenäi-

sesti. Kysymyksessä 3.2 hän kertoi opiskelleensa joskus projektiluontoisen tutkivan op-

pimisen avulla. Kohdassa 3.3 oppilas oli samaa mieltä siitä, että hän oppisi ilmaston-

muutoksesta helposti projektityötä tehden. Suomalainen oppilas oli kohdan 3.4 väittä-

mään vahvasti samaa mieltä eli oli huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista maapal-

lolle. Kysymykseen 3.5 oppilas vastasi, että on saanut koulusta opettajilta riittävät tiedot 

ilmastonmuutoksesta ja kysymyksessä 3.6 hän vastasi haluavansa saada lisää tietoa sii-
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tä. Viimeisessä kysymyksessä 3.7 suomalainen koki oppineensa leirin aikana ilmaston-

muutoksesta.  

 

Oppilas numero 20 oli Thaimaasta. Tämä naispuolinen, 16-vuotias oppilas oli uusiutu-

vat luonnonvarat -projektityöryhmässä. Kysymykseen 2.1 oppilas ilmoitti, että ilmas-

tonmuutos ei ole luonnon normaalista syklistä johtuvaa. Kysymykseen 2.2 oppilas vas-

tasi, että ilmastonmuutos on ihmisen toiminnasta johtuvaa. Kohdan 2.3 väittämään hän 

vastasi olevansa samaa mieltä siitä, että ilmastonmuutosta kuvaisi parhaiten ilmaston 

vääristymä, silloin kun se johtuu ihmisen toiminnasta. Kysymykseen 2.4 oppilas vastasi 

olevansa eri mieltä siitä, että ihmisillä olisi riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta glo-

baalisti. Thaimaalainen oppilas haluaisi opiskella ryhmässä ja oli aikaisemmin opiskel-

lut joskus projektiluontoisen tutkivan oppimisen avulla. Kohdassa 3.3 hän vastasi oppi-

vansa ilmastonmuutoksesta helposti projektityön suorittamisen kautta. Tämä oppilas oli 

erittäin huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista maapallolle. Kohtaan 3.5 oppilas ei 

ottanut kantaa ja valitsi neutraalin vastausvaihtoehdon. 3.6 kysymykseen hän vastasi 

olevansa vahvasti samaa mieltä siitä, että haluaa saada lisää tietoa ilmastonmuutoksesta. 

Viimeisessä kohdassa 3.7 thaimaalainen vastasi, että oli oppinut leirin aikana ilmaston-

muutoksesta.  

 

Oppilas numero 21 oli Taiwanista. Naispuolinen 17-vuotias oppilas oli uusiutuvat luon-

nonvarat -projektityön jäsen. Kysymyksiin 2.1 ja 2.2 oppilas ilmoitti, että ilmastonmuu-

tos on luonnon normaalista syklistä johtuvaa mutta myös ihmisen toiminnasta johtuvaa. 

Kohdan 2.3 väittämään hän vastasi olevansa samaa mieltä siitä, että ilmastonmuutosta 

kuvaisi parhaiten käsite ilmaston vääristymä, silloin kun se johtuu ihmisen toiminnasta. 

Kysymykseen 2.4 taiwanilainen vastasi olevansa eri mieltä siitä, että ihmisillä olisi riit-

tävästi tietoa ilmastonmuutoksesta. Tämä oppilas haluaisi opiskella itsenäisesti ja oli ai-

kaisemmin opiskellut melkein aina projektiluontoisen tutkivan oppimisen avulla. Koh-

dassa 3.3 hän vastasi väittämään olevansa eri mieltä siitä, että oppisi ilmastonmuutok-

sesta helposti projektityön suorittamisen kautta. Kysymyksen 3.4 väittämään oppilas 

vastasi olevansa eri mieltä eli ei ollut huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista maa-

pallolle. Kohdan 3.5 väittämän kanssa oppilas oli vahvasti eri mieltä siitä, että olisi saa-

nut riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta koulussa. Kysymykseen 3.6 hän vastasikin 

olevansa vahvasti samaa mieltä siitä, että haluaa saada lisää tietoa ilmastonmuutoksesta. 



 48 

Viimeisessä kohdassa 3.7 taiwanilainen ilmaisi oppineensa leirin aikana ilmastonmuu-

toksesta.  

 

Oppilas numero 22 oli USA:sta. Tämä miespuolinen 17-vuotias oppilas oli ilmaston-

muutos -projektityön jäsen. Kohdassa 2.1 oppilas vastasi olevansa vahvasti eri mieltä 

siitä, että ilmastonmuutos on luonnon normaali sykli. Kysymykseen 2.2 oppilas ilmoitti 

olevansa vahvasti sitä mieltä, että se johtuu ihmisen toiminnasta. Kohtaan 2.3 yhdysval-

talainen vastasi olevansa erittäin samaa mieltä siitä, että ilmaston vääristymä kuvaa par-

haiten ihmisen toiminnasta seuraavaa ilmaston lämpenemistä. Kysymyksessä 2.4 oppi-

las vastasi väittämään olevansa vahvasti eri mieltä siitä, että ihmisillä olisi globaalisti 

riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta. Tämä oppilas haluaa opiskella itsenäisesti ja oli 

opiskellut vain harvoin projektiluontoisen tutkivan oppimisen kautta. Kohdassa 3.3 op-

pilas oli erittäin vahvasti sitä mieltä, että hän oppisi ilmastonmuutoksesta helposti pro-

jektityötä tehden. Yhdysvaltalainen oppilas vastasi kysymyksen 3.4 väittämään olevan-

sa vahvasti samaa mieltä eli oli huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista maapallol-

le. Kohtiin 3.5 ja 3.6 hän vastasi molempiin olevansa vahvasti samaa mieltä eli oli saa-

nut koulusta riittävät tiedot ilmastonmuutoksesta ja haluaa saada lisää tietoa ilmaston-

muutoksesta. Viimeisessä kysymyksessä 3.7 hän koki oppineensa leirin aikana ilmas-

tonmuutoksesta.  

 

Oppilas numero 23 oli kotoisin Uudesta-Seelannista. Tämä oli miespuolinen 17-vuotias 

oppilas ilmastonmuutos -projektityöryhmässä. Kohtaan 2.1 oppilas ei ottanut kantaa. 

Kysymyksessä 2.2 oppilas ilmoitti, että ilmastonmuutos johtuu ihmisen toiminnasta. 

Kohtiin 2.3 ja 2.4 oppilas ei ottanut kantaa. Tämä oppilas haluaa opiskella mieluiten it-

senäisesti ja oli opiskellut joskus projektiluontoisen tutkivan oppimisen kautta. Kohdas-

sa 3.3 oppilas kertoi olevansa samaa mieltä siitä, että hän oppisi ilmastonmuutoksesta 

helposti projektityön avulla. Uusiseelantilainen ei ottanut kantaa kohtaan 3.4. Kysy-

myksessä 3.5 oppilas koki, että ei ollut saanut koulussa riittävästi tiedot ilmastonmuu-

toksesta. Kohdassa 3.6 hän vastasi haluavansa saada lisää tietoa ilmastonmuutoksesta. 

Kohdassa 3.7 oppilas valitsi neutraalin vastausvaihtoehdon.  

 

Oppilas numero 24 oli suomalainen, naispuolinen, 19-vuotias ilmastonmuutos-

projektityöryhmän jäsen. Kohdissa 2.1 ja 2.2 hän vastasi väittämiin olevansa samaa 

mieltä siitä, että ilmastonmuutos johtuu luonnon normaalista syklistä ja että se aiheutuu 
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ihmisen toiminnasta. Hän oli myös merkinnyt kohdan 2.2 vastauksensa viereen suluissa 

”Global Warming”. 2.3 kohtaan oppilas ei ottanut kantaa ja valitsi neutraalin vastaus-

vaihtoehdon. Kysymyksessä 2.4 oppilaan mielestään ihmisillä ei ole riittävästi tietoa il-

mastonmuutoksesta. Suomalainen oppilas opiskelisi mieluiten itsenäisesti ja oli joskus 

opiskellut projektiluontoisen tutkivan oppimisen avulla. Kohdassa 3.3 tämä oppilas vas-

tasi väittämään olevansa vahvasti samaa mieltä eli oppisi ilmastonmuutoksesta helposti 

projektityön kautta. Suomalainen vastasi kohdan 3.4 väittämään olevansa vahvasti sa-

maa mieltä eli oli huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista.  Kysymyksessä 3.5 op-

pilas vastasi, että koulun oppitunnit eivät olleet antaneet riittävästi tietoa ilmastonmuu-

toksesta. Kohdassa 3.6 hän ilmaisi haluavansa lisää tietoa ilmastonmuutoksesta. Viimei-

seen kysymykseen oppilas vastasi olevansa samaa mieltä eli oppineensa leirin aikana 

ilmastonmuutoksesta.  

 

Oppilas numero 25 oli Etelä-Afrikasta. Miespuolinen 17-vuotias oppilas kuului ilmas-

tonmuutos -projektityöryhmään. Kysymyksiin 2.1 ja 2.2 oppilas ilmoitti, että ilmaston-

muutos ei johdu luonnon normaalista syklistä, vaan se johtuu ihmisen toiminnasta. Koh-

taan 2.3 oppilas ei ottanut kantaa. Kysymykseen 2.4 eteläafrikkalainen vastasi olevansa 

vahvasti erimieltä siitä, että ihmisillä olisi riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta. Oppi-

las haluaisi opiskella ennen kaikkea ryhmässä ja oli aikaisemmin opiskellut melkein ai-

na projektiluontoisen tutkivan oppimisen avulla. Kohdassa 3.3 hän vastasi väittämään 

olevansa vahvasti samaa mieltä siitä, että oppisi ilmastonmuutoksesta helposti projekti-

työn suorittamisen kautta. Kysymyksen 3.4 väittämään hän vastasi olevansa vahvasti 

samaa mieltä eli oli huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista maapallolle. Kohdassa 

3.5 oppilas vastasi saaneensa riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta koulussa ja 3.6 ky-

symykseen hän vastasi haluavansa saada lisää tietoa ilmastonmuutoksesta. Viimeisessä 

kohdassa 3.7 eteläafrikkalainen koki oppineensa leirin aikana ilmastonmuutoksesta.  

 

Oppilas numero 26 oli romanialainen, naispuolinen, 18-vuotias ja oli ilmastonmuutos -

projektityöryhmässä. Kohdissa 2.1 ja 2.2 hän vastasi, että ilmastonmuutos johtuu luon-

non normaalista syklistä ja ihmisen toiminnasta. 2.3 kohtaan oppilas vastasi neutraalin 

vaihtoehdon mukaan. Kohdassa 2.4 romanialainen oli vahvasti sitä mieltä, että ihmisillä 

maailmanlaajuisesti ei ole riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta. Hän opiskelisi mielui-

ten itsenäisesti ja oli harvoin opiskellut projektiluontoisen tutkivan oppimisen avulla. 

Kysymyksessä 3.3 oppilas vastasi oppivansa ilmastonmuutoksesta helposti projektityötä 
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avulla. Hän oli myös huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista kohdassa 3.4. Koh-

dassa 3.5 oppilas vastasi väittämään olevansa vahvasti eri mieltä siitä, että on saanut 

riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta koulussa. 3.6 kysymykseen romanialainen vastasi, 

että haluaa saada lisää tietoa ilmastonmuutoksesta. Hän koki myös vahvasti, että on op-

pinut leirin aikana ilmastonmuutoksesta.  

 

Oppilas numero 27 oli Suomesta. Oppilas oli naispuolinen, 19-vuotias ilmastonmuutos-

projektityöryhmän jäsen. Kohdassa 2.1 hän vastasi väittämään olevansa vahvasti eri 

mieltä siitä, että ilmastonmuutos johtuu luonnon normaalista syklistä. Kysymyksessä 

2.2 oppilas vastasi olevansa samaa mieltä siitä, että ilmastomuutos aiheutuu ihmisen 

toiminnasta. Kohtaan 2.3 oppilas otti kantaa olevansa samaa mieltä väittämän kanssa eli 

ilmastonmuutosta kuvaa parhaiten termi ilmaston vääristymä, silloin kun on kyseessä 

ihmisen toiminnasta johtuva ilmaston lämpeneminen. Kysymyksessä 2.4 oppilaan mie-

lestään ihmisillä ei ole riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta. Tämä oppilas opiskelisi 

mieluiten itsenäisesti ja oli joskus opiskellut projektiluontoisen tutkivan oppimisen 

avulla. Kohdassa 3.3 tämä oppilas vastasi väittämään oppivansa ilmastonmuutoksesta 

helposti projektityön kautta. Suomalainen vastasi kohdan 3.4 väittämään olevansa vah-

vasti samaa mieltä eli oli huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista.  Kohdassa 3.5 

oppilas koki, että koulun oppitunnit eivät olleet antaneet riittävästi tietoa ilmastonmuu-

toksesta ja kysymyksessä 3.6 hän ilmaisi haluavansa lisää tietoa ilmastonmuutoksesta. 

Viimeiseen kysymykseen oppilas vastasi olevansa vahvasti samaa mieltä eli oppineensa 

leirin aikana ilmastonmuutoksesta.  

 

5.3 Oppilaiden esittämät kysymykset ilmastonmuutoksesta 

 

Hakemuksen Millennium 2010- leirille täytti noin 900 oppilasta kautta maailman. Il-

mastonmuutostiimiin hakemuksia tuli yhteensä 250 oppilasta. Ilmastonmuutos-ryhmään 

hakeneiden kysymykset koskivat ilmastonmuutosta (katso liite 2). E-lomakkeeseen täy-

tettiin leirille haettaessa kolmeen kohtaan kysymyksiä ilmastonmuutoksesta. Hakemuk-

seen täytetyistä kysymyksistä vain ilmastonmuutosta koskeneet kysymykset käsiteltiin. 

Näitä kysymyksiä esittäneitä oppilaita oli yhteensä 215. Ensimmäisestä kysymysosiosta 

hylättiin 10 kysymystä. Toisesta osiosta kysymyksiä hylättiin 34. Kolmannesta osiosta 

hylättiin kysymyksiä 56. Syyt olivat seuraavat: 
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 Kysymys ei koskenut ilmastonmuutosta. Kysymykset liittyivät esim. Suo-

meen ja Millennium-leirin toimintaan. Kysymys ei ollut asiallinen. Esimerk-

keinä epäasiallisista kysymyksistä ovat: Mitä teemme, jos kohtaamme ava-

ruusolion? Miksi koulussa pitää opiskella matematiikkaa?  

 Kysymyskohtaan oli jätetty kokonaan vastaamatta. 

 Kysymys ei ollut englanninkielinen. 

 Vastaaja oli luonut tietonsa kahteen kohtaan, joista vain toinen käsiteltiin. 

Ensimmäinen osio tuotti 215 oppilaan ryhmästä kysymyksiä ilmastonmuutoksesta 205 

kpl. Toinen osio tuotti kaiken kaikkiaan 181 kysymystä. Viimeinen osio tuotti yhteensä 

159 kysymystä. Usealla oppilaalla oli alakysymyksiä liitettynä yhteen pääkysymyksensä 

kanssa. Kysymyksiä ilmastonmuutoksesta esitettiin yhteensä 545 kpl.  215 vastaajaa 

kohden tämä teki noin 2,5 kysymystä vastaajaa kohden. Oppilaiden esittämistä kysy-

myksistä muodostettiin aihealueita kysymyksen sisällön mukaan. Aihealueista muodos-

tui aiheryhmät A, B, C ja D (kuva 12). Kysymykset ilmastonmuutoksesta liittyivät vah-

vasti kolmeen aihealueeseen. Kysymyksiä esitettiin joko itse ilmiöstä ja sen tutkimisesta 

(aihealue C) tai ilmastonmuutoksen vaikutuksista (aihealue A) tai ilmastonmuutoksen 

aiheuttamien ongelmien ratkaisukeinoista (aihealue B). Ilmastonmuutoksen hyötynäkö-

kulma muodosti aihealueen D. Kaikki aihealueet jakautuivat vielä alaryhmiin.  

 

Kuva 12: Esijärjestin, joka muodostui lahjakkaiden oppilaiden esittämien kysymysten 

perusteella. Esijärjestin kuvaa niitä kiinnostuksen aihealueita ilmastonmuutoksesta, 

mitkä esiintyivät tutkimuksen kohderyhmän keskuudessa. 
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Nuoret täyttivät netissä olevaan e-lomakkeeseen kolmeen kohtaan kysymyksensä ilmas-

tonmuutoksesta. Ensimmäisessä kohdassa kysymyksiä esitettiin eniten ilmastonmuutok-

sen ratkaisukeinoista. 39 maasta lähetetyistä kysymyksistä yli 47 % koski ilmastonmuu-

toksen ratkaisukeinoja. Ilmastonmuutoksen tutkimus ja ilmiön syyt tuottivat yli 30 % 

kysymyksistä. Ilmastonmuutoksen vaikutukset kiinnostivat yli 20 % kyselyyn osallistu-

neista.  

 

Kysymyksiä ilmastonmuutoksen vaikutuksista tuli yhteensä 43 kpl. Eniten oppilaita 

kiinnosti se, miten ilmastonmuutos vaikuttaa eläimiin ja luontoon (13 kpl) sekä maapal-

loomme (11 kpl). Yleisiä kysymyksiä esitettiin 10 kpl ja ne sisälsivät halua ymmärtää 

ilmiön kokonaisvaikutuksia. Vähiten oppilaista kiinnosti se, miten ilmastonmuutos vai-

kuttaa ihmisiin (9 kpl).  

 

Kaikkein eniten lahjakkaita oppilaita kiinnosti se, miten ilmastonmuutoksen ongelmat ja 

vaikutukset olisivat ratkaistavissa. Ratkaisukeinoista esitettiin yhteensä 98 kysymystä. 

Nämä 98 kysymystä painottuivat lähinnä ilmastonmuutoksen yleisiin ratkaisukeinoihin. 

29 oppilasta kysyi, miten ilmastonmuutosta voidaan estää, hillitä tai poistaa. 16 kysy-

mystä keskittyi siihen, miten teknologiasta olisi apua. 10 vastaajaa painotti kysymyksis-

sään kansainvälisen politiikan merkitystä. Nämä nuoret halusivat tietää, miten globaalis-

ti ilmastonmuutoksen ongelma olisi ratkaistavissa. 10 lahjakasta nuorta halusi tietää, 

mitä he itse tai nuoret yleensä voisivat tehdä ilmastonmuutoksen estämiseksi tai sen 

vaikutuksien ratkaisemiseksi. Saman verran oli kysymyksiä siitä, miten ihmiset voisivat 

toiminnallaan ratkaista ilmastonmuutoksesta aiheutuvia ongelmia. 10 kysymystä koski 

päästöjen rajoittamista yhtenä keinona hillitä ilmastonmuutosta.  

 

63 kysymystä liittyi ilmastonmuutoksen tutkimukseen. Oppilaat halusivat tietää, mikä 

aiheuttaa ilmastonmuutoksen ja mitkä ovat ilmiön syyt. Tämä kysyjäryhmä ajoi takaa 

ilmastonmuutoksen tarkkaa määritelmää ja ilmiön kuvaamista. Näistä 22 oppilasta kes-

kittyivät siihen, mikä tuottaa ilmastonmuutoksen. 13 vastaajaa halusi tietää, miten il-

mastonmuutosta ilmiönä tutkitaan ja miten sen muutoksia voidaan ennustaa. He olivat 

myös kiinnostuneita ilmastonmuutoksen mallintamisesta. Yli 6 % eli 13 vastaajaa sen 

sijaan kysyi, onko ilmastonmuutos ongelma ja onko sitä olemassa. Epäilijöistä osa esitti 

myös kysymyksissään selkeän kannan siitä, että ilmastonmuutos kuuluu heidän mieles-
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tään luonnolliseen sykliin. Osa vastanneista esitti, että ilmastonmuutos ei ole globaali 

ongelma lainkaan.  

 

 

 

Kuva 13: 215 lahjakkaan nuoren esittämät kysymykset saapuivat 39 maasta. Eniten ky-

symyksiä kohdistui ilmastonmuutoksen ongelmien ratkaisemiseen. 

 

 

Toisessa kohdassa ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä tehtiin e-lomakkeeseen en-

simmäistä kohtaa vähemmän. Ilmastonmuutoksen vaikutukset tai sen tutkiminen yhdes-

sä tuottivat vähemmän kysymyksiä kuin ilmastonmuutoksen aiheuttamien ongelmien 

ratkaisuihin liittyvät kysymykset. Tässä vaiheessa sai vähiten kysymyksiä ilmastonmuu-

toksen tutkimus sekä ilmiön syyt ja aiheuttajat. 

Nuorista 101 kpl eli yli 55 % halusi tietää ratkaisuja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja 

sen aiheuttamiin ongelmiin. Toisessa kohdassa poliittiset näkökulmat nousivat esiin lo-

makkeen täyttäjien kysyessä ratkaisuvaihtoehtoja ilmastonmuutokseen. 19 kpl eli yli 10 

% esittivät kysymyksiä liittyen kansainväliseen politiikkaan ja sen vaikutusmahdolli-

suuksiin ratkaista ilmastonmuutos. Kysymyksiä herätti mm. hiilidioksidikauppa. Myös 
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tiettyjen valtioiden hiilipäästöt ja niiden rajoittaminen aiheutti kysymyksiä. Oppilaita 

kiinnostivat kehittyneiden rikkaiden ja köyhien kehittymässä olevien maiden roolit il-

mastonmuutoksen ratkaisussa.  

 

E-lomakkeen toisessa osassa ilmastonmuutoksen vaikutukset askarruttivat reilua 24 %:a 

oppilaista. Ilmastonmuutoksen vaikutukset maapalloomme, ihmisille ja luontoon sekä 

eläimiin saivat kaikki samassa suhteessa kysymyksiä. Eläinten sukupuutto ja ihmisen 

selviytyminen ilmastonmuutoksesta herättivät kysymyksiä. Maapalloon kohdistuvat 

sään ääri-ilmiöt ja meren pinnan kohoaminen myös arveluttivat lahjakkaita oppilaita. 

 

Ilmastonmuutoksen tutkiminen ja ilmiön määrittäminen sai toisessa kyselyvaiheessa 

enää vain 34 kpl kysymyksiä. Tämä 18 % ryhmä sisälsi eniten kysymyksiä koskien il-

mastonmuutoksen syitä ja sen aiheuttajia. Epäilijöitä oli vielä 8 kpl, jotka halusivat tie-

tää, onko ilmastonmuutos ongelma ja juuri ihmisen aiheuttamaa.  

 

 

 

Kuva 14: Toiseksi esitettyjen kysymysten jakautuminen osa-alueiden kesken osoittaa, 

miten oppilaat halusivat tietoa ilmastonmuutoksen ratkaisukeinoista. Poliittiset näkö-

kulmat olivat hyvin edustettuina. 
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Kolmannesta e-lomakkeen kohdasta jouduttiin hylkäämään eniten lahjakkaiden oppilai-

den kysymyksiä. Syy oli se, että moni oli jättänyt viimeisen osan täyttämättä tai kysy-

mykset koskivat muuta leirin aihepiiriä. Erot kysymysten kappalemäärissä eri osa-

alueiden välillä kasvoivat kolmannessa e-lomakkeen vaiheessa.  

 

Nuorista yli 66 % halusi tietää eniten, miten ilmastonmuutoksen ongelmat voidaan rat-

kaista ja miten ilmiön vaikutukset saataisiin estettyä. Poliittisista taustoista haluttiin 

myös tietää Kioton ja Kööpenhaminan tapaamisten onnistuminen ilmastonmuutoksen 

rajoittamisen kannalta. Eniten kuitenkin lahjakkaat oppilaat esittivät yleisiä kysymyksiä 

keinoista ratkaista ilmastonmuutos (yli 19 %). Teknologiaan liittyvät kysymykset nou-

sivat toiseksi merkittävimmäksi ryhmäksi. Yli 12 % oppilaista esitti kysymyksiä koski-

en nykyistä sekä tulevaisuuden teknologiaa ja sitä, miten teknologia voisi auttaa ilmas-

tonmuutosongelman ratkaisemisessa.  

 

Toiseksi eniten kysymyksiä kolmannen vaiheen kaikista kysymyksistä saivat ilmaston-

muutoksen vaikutukset (yli 15 %) sekä ilmastonmuutoksen syyt ja ilmiön ennusteet (yli 

15 %). Ilmastonmuutoksen tutkimus ja ilmiön määrittäminen saivat viimeisessä kohdas-

sa vain 25 kysymystä. 9 näistä oli suunnattu ilmiön syiden ja aiheuttajien selvittämi-

seen. Oppilaita askarrutti mm. se, mitkä ovat viimeisimmät tiedot, joita tutkimus voi tar-

jota. Lisäksi kysyttiin, miksi ilmastonmuutos vaikuttaa näin nopeaan tahtiin ja mikä il-

mastonmuutoksen aiheuttaa. 7 vastaajaa halusi tietää enemmän ilmastonmuutoksen mal-

lintamisesta ja sen ennustamisesta sekä siitä, miten ilmasto on muuttunut ajan saatossa. 

Epäilijöiltä tuli vain 4 kysymystä. Kysyttiin todisteita siihen, että juuri ihminen on ai-

kaansaanut ilmastonmuutoksen. Kysyttiin myös, onko ilmastonmuutos todella katastro-

fi, jos muutos on luonnollinen. Muutamat esittivät, että ilmastonmuutos ei olisi vakava 

asia, koska maapallo kokee vuoroin lämpimiä ja kylmiä kausia.  

 

Erilaisena näkökulmana olivat ilmastonmuutoksen edut (3 kpl). Esitettiin, että Ison-

Britannian parlamentti olisi todennut Kioto-raportissaan, että ilmastonmuutoksen hyviä 

puolia on vähätelty. Oppilas kysyikin ilmastonmuutoksen positiivisista puolista.  
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Kuva 15: Kolmannessa e-lomakkeen kohdassa oppilaat halusivat tietoa ilmastonmuu-

toksen ratkaisukeinoista. Varsinkin teknologian osa-alueelta etsittiin vastauksia ilmas-

tonmuutosongelman ratkaisemiseksi.  

 

Ilmastonmuutos herätti esiin yhteensä 545 erilaista kysymystä lahjakkaissa oppilaissa. 

Kysymyksistä nousi esiin yhtenevä trendi, kun kaikista e-lomakkeen kysymyksistä 

muodostetaan tulokset. Eniten oppilaat esittivät kysymyksiä siitä, miten ilmastonmuutos 

tulisi ratkaista ja miten sen aiheuttamat ongelmat voitaisiin korjata. 56 % halusi vasta-

uksia tähän aihealueeseen. Joukossa oli myös lahjakkaita oppilaita, jotka halusivat ym-

märtää ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Vaikutuksiin kohdistuvista kysymyksistä ha-

jontaa eri alakäsitteiden suhteen ei syntynyt samassa määrin kuin kysymyksissä, joissa 

etsittiin vastauksia ratkaisukeinoista. 21 % oppilaista esitti kysymyksiä tähän aihealuee-

seen liittyen. Lahjakaista nuorista melkein yhtä suuri osa kaipasi tietoa siitä, mitä ilmas-

tonmuutos on ja miten sitä tutkitaan. 22 % lahjakkaista oppilaista halusi vastauksia tä-

hän aihealueeseen. Hyvin pieni osa, alle 1 %, lahjakkaista oppilaista kaipasi vastauksia 

siihen, olisiko ilmastonmuutoksesta hyötyä tai etuja.  
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Taulukko 1. Oheisessa taulukossa on esitetty kaikkien aihealueiden frekvenssit ja suh-

teelliset frekvenssit. 

 

A. Ilmastonmuutoksen vaikutukset: yhteensä  f nro.1 1f % f nro.2 2f %  f nro.3 3f % 

Yleiset kysymykset:  10 4,87 % 11 6,07 % 7 4,40 % 

Maapallolle kohdistuvat vaikutukset:  11 5,36 % 12 6,62 % 2 1,25 % 

Ihmisille ja valtioille kohdistuvat vaikutukset:  9 4,39 % 11 6,07 % 11 6,91 % 

Eläimille ja luonnolle kohdistuvat vaikutukset:  13 6,34 % 11 6,07 % 5 3,14 % 

yhteensä: 43 20,96 % 45 24,83 % 25 15,70 % 

B. Ilmastonmuutoksen ratkaisukeinot:  f nro.1 1f % f nro.2 2f %  f nro.3 3f % 

Yleiset ratkaisut:  29 14,14 % 31 17,12 % 31 19,49 % 

Ihmisten toiminta yleisenä ratkaisuna:  10 4,87 % 6 3,31 % 11 6,91 % 

Nuoret, itse ongelman ratkaisijana:  10 4,87 % 8 4,41 % 7 4,40 % 

Kierrätys ratkaisuna:  2 0,97 % 0 0,00 % 2 1,25 % 

Päästöjen, kasvihuonekaasujen rajoittaminen: 10 4,87 % 7 3,86 % 8 5,03 % 

Jätteiden lajittelu ratkaisuna:  1 0,48 % 0 0,00 % 1 0,62 % 

Tutkijat ongelman ratkaisijoina:  3 1,46 % 7 3,86 % 9 5,66 % 

Teknologia, innovaatiot ongelman ratkaisijoina:  16 7,80 % 12 6,62 % 20 12,57 % 

Kansainvälinen politiikka ongelman ratkaisuna:  10 4,87 % 19 10,49 % 12 7,54 % 

Valtion sisäpolitiikka ratkaisuna:  7 3,41 % 11 6,07 % 5 3,14 % 

yhteensä: 98 47,74 % 101 55,74 % 106 66,61 % 

C. Tutkimus ja määrittäminen:  f nro.1 1f % f nro.2 2f %  f nro.3 3f % 

Yleisiä kysymyksiä:  15 7,31 % 6 3,31 % 5 3,14 % 

Ilmastonmuutoksen syyt ja sen aiheuttajat:  22 10,73 % 13 7,18 % 9 5,66 % 

Mallintaminen ja ennustaminen: 13 6,34 % 7 3,86 % 7 4,40 % 

Epäily ilmastonmuutoksen tapahtumisesta:  13 6,34 % 8 4,41 % 4 2,51 % 

yhteensä: 63 30,72 % 34 18,76 % 25 15,71 % 

D. Edut, hyödyntäminen: f nro.1 1f % f nro.2 2f %  f nro.3 3f % 
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yhteensä: 1 0,48 % 1 0,55 % 3 1,88 % 

yhteensä: 205 100,00 % 181 100,00 % 159 100,00 % 

 

 

Kun tuloksia tarkastellaan kansallisuuksien mukaan, havaitaan että ilmastonmuutoksen 

yleisistä vaikutuksista kiinnostuneimpia olivat Uudesta-Seelannista kotoisin olevat tytöt 

(29 %). Toiseksi kiinnostuneimpia yleisistä vaikutuksista olivat thaimaalaiset (11 %) ja 

slovenialaiset (11 %) tytöt. Tuloksista tulee ilmi, että pääsääntöisesti yleiset ilmaston-

muutoksen vaikutukset kiinnostavat eniten tyttöjä ympäri maailman. Pojista eniten 

thaimaalaiset (7 %) halusivat tieto siitä, mitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia tulemme 

kokemaan. Myös yhdysvaltalaiset tytöt (7 %) olivat kiinnostuneita, siitä miten vaiku-

tuksia ilmastonmuutos saa aikaan. 

 

 

 

Romanialaiset tytöt (12 %) halusivat tietää eniten, miten ilmastonmuutos muuttaa maa-

palloamme. Uusi-Seelantilaiset ja bulgarialaiset tytöt sekä suomalaiset, thaimaalaiset ja 

yhdysvaltalaiset pojat olivat keskenään yhtä kiinnostuneita maapalloa kohtaavista muu-

toksista. Yhdysvaltalaiset pojat (8 %) olivat yhdysvaltalaisia tyttöjä (4 %) kiinnos-

tuneempia siitä, miten maapallo muuttuu ilmastonmuutoksen takia.  
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Romanialaiset (10 %) ja Uusi-Seelantilaiset (10 %) tytöt sekä romanialaiset pojat (10 

%) esittivät eniten kysymyksiä siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa meihin ihmisiin. 

Slovakialaiset, saksalaiset, puolalaiset ja venäläiset tytöt sekä thaimaalaiset ja etelä-

afrikkalaiset pojat olivat keskenään yhtä kiinnostuneita tietämään, mitä vaikutuksia il-

mastonmuutoksella on ihmisiin. 

 

  

Ilmastonmuutoksen vaikutuksista luonnolle, eläimille ja ekosysteemeille askarruttivat 

tyttöjä hieman enemmän kuin poikia. Kaikkein eniten luontoon kohdistuvista muutok-

sista halusivat tietää Uudesta-Seelannista kotoisin olevat tytöt (20 %). Toiseksi eniten 
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luonnossa tapahtuvat muutokset kiinnostivat japanilaisia poikia ja puolalaisia tyttöjä (10 

%). Thaimaalaiset pojat ja slovenialaiset tytöt olivat myös halukkaita saamaan vastauk-

sia siihen, miten ilmastonmuutos vaikuttaa eläimiin ja ekosysteemeihin sekä lajien su-

kupuuttoon.  

 

 

 

Ilmastonmuutoksen ongelmat herättivät hyvin monessa lahjakkaassa nuoressa kysy-

myksiä. Lahjakkaat nuoret kautta maailman halusivat saada vastauksia siihen, mitä tälle 

ongelmalle olisi nyt tehtävä. Eniten kysymyksiä tähän aihealueeseen kuitenkin esittivät 

romanialaiset tytöt (13 %). Myös thaimaalaiset pojat ja slovenialaiset tytöt nousivat ti-

lastossa muista esiin 8 %. Yhtäläistä näille lahjakkaiden nuorten esittämille kysymyksil-

le oli se, että niissä ei osattu kohdentaa kysymystä johonkin tiettyyn ratkaisukeinoon 

vaan kaikki kysymykset olivat hyvin yleisessä muodossa. Eniten eri maista tuli kysy-

myksiä juuri siitä, miten ilmastonmuutos voidaan estää, hillitä tai ratkaista.  
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Ihmisten toimintatapojen muutosta pidettiin yhtenä ratkaisukeinona. Lahjakkaat oppi-

laat esittivät kysymyksiä siitä, mitä ihmisten tulisi tehdä ja miten toimia arkipäivän elä-

mässään, jotta ilmastonmuutoksesta aiheutuvat ongelmat saataisiin ratkaistuksi. Eniten 

ihmisten vastuunottamista toimintatavoistaan ja valinnoistaan perään kuuluttivat roma-

nialaiset tytöt (11 %) ja pojat (11 %). Mauritiukselta ja Sloveniasta kotoisin olevat pojat 

sekä Uudesta-Seelannista ja Sloveniasta olevat tytöt halusivat myös tietää, mitä ihmis-

ten tulisi tehdä jotta ilmastonmuutos ongelma voitaisiin ratkaista.  
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Osa lahjakkaista nuorista näki oman toimintansa auttavan ilmastonmuutosongelmaa rat-

kottaessa. He halusivat tietää, miten he voisivat toiminnallaan auttaa tämän maapalloa 

kohtaavan haasteen selvittämisessä. Aktiivisimmin kysymyksiä esittivät romanialaiset 

tytöt (16 %). Intialaiset (12 %) ja slovenialaiset tytöt (12 %) halusivat myös tietää, mitä 

he itse voisivat tehdä pysäyttääkseen ilmastonmuutoksen. Myös filippiiniläiset (8 %) ja 

thaimaalaiset (8 %) pojat halusivat tietää, mitä he voivat tehdä pelastaakseen maapallon 

ilmastonmuutokselta. 

 

 

 

Kasvihuonekaasujen rajoittamista koskevia kysymyksiä saapui eniten Uudesta-

Seelannista tytöiltä (32 %). Suomalaiset (8 %) ja yhdysvaltalaiset (8 %) tytöt sekä etelä-

afrikkalaiset pojat (8 %) näkivät kaikki että, hiilidioksidipäästöjä ja kasvihuonekaasu-

päästöjä tulisi rajoittaa. Heidän kysymyksensä liittyivät siihen, miten päästöjen rajoit-

tamisessa onnistutaan.  
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Tutkijoiden tuomaan apuun luottivat eniten romanialaiset tytöt (16 %) ja thaimaalaiset 

pojat (16 %). Kysyttiin yleisellä tasolla, mitä tutkijat voivat tehdä tai ovat tekemässä il-

mastonmuutoksen ratkaisemiseksi. Uusi-Seelantilaiset tytöt (11 %) halusivat myös tie-

tää, miten tutkijat voivat tämän ongelman ratkaista.  
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Teknologia ja innovaatiot herättivät monessa lahjakkaassa nuoressa kysymyksiä liittyen 

ilmastonmuutokseen. Nuoret uskoivat teknologian olevan yksi ratkaisukeino. Kysymyk-

siä esitettiin kautta maailman, mutta eniten teknologian voimaan uskoivat Uudesta-

Seelannista kotoisin olevat tytöt (6 %). Kysyttiin esim. mikä uusi teknologia voisi auttaa 

ilmastonmuutoksesta aiheutuvien ongelmien ratkaisussa. Haluttiin myös tietää, minkä-

laista teknologiaa on nyt käytetty ja mitä tulevaisuudessa käytettäisiin. Lukuun ottamat-

ta yhtä kysymystä jossa mainittiin nanoteknologia, yksikään kysymyksen esittäjä ei 

määritellyt tarkemmin, millaisesta ja minkälaisesta teknologianalasta he halusivat tietää.  

 

 

 

Kansainvälisen politiikan vaikutuskeinot nähtiin yhtenä ratkaisuna ilmastonmuutoson-

gelmaan. Eniten globaalin politiikan vaikutuskeinoista halusivat tietää Uusi-

Seelantilaiset pojat (10 %) ja romanialaiset tytöt (10 %). Myös yhdysvaltalaiset pojat (7 

%) ja saksalaiset (7 %) sekä slovenialaiset tytöt (7 %) esittivät kysymyksiä siitä, miten 

kansainvälisen politiikan avulla voidaan ilmastonmuutos hillitä. Oppilaat esittivät ky-

symyksiä liittyen kehittyvien ja kehittyneiden maiden rooleihin. Esiin nostettiin myös 

USA:n, Kiinan ja Intian ilmastopolitiikan vaikutuksen globaaliin ilmastonmuutospoli-

tiikkaan. 
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Valtioiden sisäisen politiikan uskottiin myös vaikuttavan ilmastonmuutoksen vastaises-

sa taistelussa. Eniten valtion sisäisistä päätöksistä kiinnostuneita olivat slovenialaiset ty-

töt (22 %). Myös japanilaiset (9 %) ja Uusi-Seelantilaiset pojat (9 %) esittivät kysymyk-

siä siiten, miten jonkin tietty valtio voi omilla ratkaisuillaan pysäyttää ilmastonmuutok-

sen. 
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6. Johtopäätökset ja pohdinta 

 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksesta saatuja tuloksia tutkimuskysymysten valossa. 

Tutkimuksen osa-alueina olivat: 1. Lahjakkaiden oppilaiden käsitykset ilmastonmuutos-

ta kohtaan monikulttuurisella tasolla. 2. Miten ilmastonmuutosta opetettaisiin globaalisti 

ja miten oppilaat haluaisivat tätä aihetta opiskella? 3. Minkälaiset asiat oppilaita ympäri 

maailman ilmastonmuutoksessa kiinnostavat?  Aluksi käsitellään kyselylomaketutki-

muksesta saadut johtopäätökset 27 oppilaan tutkimuksesta. Tämän jälkeen käsitellään 

johtopäätökset laajemmasta tutkimuksesta, johon osallistui 215 oppilasta 39 maasta.  

 

6.1 Lahjakkaiden oppilaiden käsitykset ilmastonmuutoksesta 

 

Kysymyksillä 2.1 ja 2.2 mitattiin oppilaiden mahdollisia vaihtoehtoisia käsityksiä ilmas-

tonmuutoksesta ja sitä, sekoittavatko oppilaat ilmastonmuutoksen kasvihuoneilmiöön. 

Yhtenä tutkimuskysymyksenä oli: ” Sekoittavatko lahjakkaatkin oppilaat ilmastonmuu-

toksen luonnolliseen kasvihuoneilmiöön?” Lahjakkaista nuorista 25,9 % piti ilmaston-

muutosta osana maapallon luonnollista sykliä. Kasvihuoneilmiö on maapallolla luonnol-

lisesti esiintyvä ilmaston lämpenemistä aikaansaava ilmiö ja noin kolmannes vastan-

neista valitsi virheellisen vastauksen kysymykseen 2.1. Melkein kaikki oppilaat olivat 

kuitenkin sitä mieltä, että ilmastonmuutos on ihmisen toiminnan seurausta. Lahjakkaista 

oppilaista 96,3 % oli väittämän kanssa samaa mieltä siitä, että ilmastonmuutos on ihmi-

sen toiminnan seurausta. Eri mieltä 2.2 kysymyksen väittämän kanssa oli virheellisesti 

vain 3,7 %. Useiden tutkimusten mukaan ihmisen toiminta on johtanut ilmastonmuutok-

seen, joka on nostanut maapallon keskilämpötilaa yli normaalin ennusteen. Vain yksi 

miespuolinen oppilas omasi vaihtoehtoisen käsityksen, jonka mukaan ilmastonmuutos 

ei johdu ihmisen toiminnasta. Viikon kestävän leirin aikana ei siis päästy poistamaan 

kaikkia vaihtoehtoisia käsityksiä, mutta voitiin vahvistaa sitä kantaa, että maapallon il-

mastonmuutoksen aikaansaa ihmisen toiminta. Voidaan olettaa, että vaihtoehtoiset käsi-

tykset ovat nuorilla juurtuneet niin syvään, että tarvitaan pidempi aika sekä intensiivi-

sempää opetusta, jotta kaikkien oppilaiden vaihtoehtoiset käsitykset ilmastonmuutok-

sesta voitaisiin muuttaa. Tässä tutkimuksessa saadut tulokset vaihtoehtoisten käsityksien 

osalta ovat kuitenkin paremmat kuin aikaisemmin tehtyjen tutkimusten tulokset. Tästä 

voidaan vetää se johtopäätös, että lahjakkaat oppilaat tunnistavat ilmastonmuutoksen ja 

kasvihuoneilmiön erot keskiverto-oppilaita paremmin.  
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Tämän tutkimuksen kautta haluttiin selvittää, onko tarvetta päivitetylle ilmastonmuutos 

-termille. Tutkimuskysymyksenä oli: ”Onko oppilaiden mielestä selkeämpää, että jat-

kossa puhuttaisiin ilmastonmuutoksen sijaan ilmaston vääristymästä?”. Yli puolet vas-

tanneista oppilaista oli sitä mieltä, että ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta kuvaa 

parhaiten uusi käsite: ilmaston vääristymä. Jopa 55,5 % vastasi väittämään 2.3 samaa 

mieltä tai vahvasti samaa mieltä. Alle puolet eli 40,7 % oppilaista ei ottanut kantaa tä-

hän kysymykseen. Taustalla saattaa olla kieliongelma ja se, että englanninkielistä termiä 

tai sen merkitystä ei ymmärretty. Vain yksi oppilas 27 oppilaan joukosta oli sitä mieltä, 

että ilmaston vääristymä ei kuvaa parhaiten ihmisen aiheuttamaa ilmatonmuutosilmiötä. 

Suurin osa piti uutta käsitettä vanhaa käsitettä parempana. Tämän tuloksen perusteella 

voidaan olettaa, että oppilaiden mielestä ilmastonmuutosta olisi selkeämpää kutsua jat-

kossa ilmaston vääristymäksi. Tulos on erittäin positiivinen uuden käsitteen kannalta. 

Melkein kaikki oppilaat kokivat, että ihmisillä ei ole maailmanlaajuisesti riittävästi tie-

toa ilmastonmuutoksesta. Kysymyksen 2.4 väittämään vastasi jopa 88,9 % eri mieltä tai 

vahvasti eri mieltä. Lahjakkaat oppilaat ovat sitä mieltä, että ihmisillä ei ole tarpeeksi 

tietoa ilmastonmuutoksesta maailmanlaajuisesti. Huomioitavaa tähän kysymykseen vas-

taamisessa oli se, että kukaan ei ollut väittämän kanssa samaa mieltä. Neutraaliin vaih-

toehtoon päätyi 11,1 %. 

 

Tutkimuskysymyksenä tässä monikulttuurisessa tutkimuksessa oli myös: ”Ovatko lah-

jakkaat oppilaat omasta mielestään saaneet riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta oman 

koulunsa opetuksen kautta?” Kysymyksen 3.5 väittämän kanssa peräti 51,8 % oli eri 

mieltä. Vain 33,3 % koki saaneensa koulunsa opetuksen kautta riittävästi tietoa ilmas-

tonmuutoksesta. Pojista yli puolet koki, että ei ole saanut riittävästi tietoa ilmastonmuu-

toksesta koulussa oppitunneilla opettajaltaan. Tytöistä melkein kaikki kokivat, että eivät 

ole saaneet riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta koulussaan. Tulosten perusteella voi-

daan vetää se johtopäätös, että lahjakkaat oppilaat ovat tyytymättömiä tiedon määrään 

maassaan annettavassa opetuksessa. Neutraalin vaihtoehdon mukaan vastasi 14,8 %. 

Tämä vastaajaryhmä koostui kahdesta suomalaisesta, yhdestä japanilaisesta sekä yhdes-

tä thaimaalaisesta. Aasialaisten vastaajien kohdalla kyseessä saattaa olla kulttuurisidon-

nainen käyttäytymiskoodi, jolloin ei haluta arvostella maan opetusta tai opettajan toi-

mintaa 8,9,10. Tutkimuksessa kartoitettiin lahjakkaiden oppilaiden asenteiden osalta myös 

mielipidettä ihmisten ilmastonmuutos-tietoudesta tutkimuskysymyksellä: ”Kokevatko 
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oppilaat, että ihmisillä yleisesti ottaen ei ole riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta?”. 

Oppilaat ilmoittivat lomakkeen kohdassa 2.4 kokevansa, että ihmisten tietotaso globaa-

listi on myös heikko. Kohdassa 3.5 yli puolet lahjakkaista oppilaista ilmoitti, että eivät 

ole saaneet koulusta riittävästi tietoa. Voidaan olettaa, että oppilaat peilaavat globaalia 

tilannetta omien kokemustensa kautta. Toisin sanoen, jos he itse kokevat omaavansa 

riittämättömät tiedot, he myös uskovat, että muillakaan ei ole tarpeeksi tietoa ilmaston-

muutoksesta.  

 

Tässä tutkimuksessa etsittiin vastausta tutkimuskysymykseen: ”Haluavatko oppilaat 

saada lisää tietoa ilmastonmuutoksesta?”. Tarve lisätiedon saamiseen ilmastonmuutok-

sesta on suuri. Lahjakkaista oppilaista suurin osa, 85,2 %, haluaisi saada lisää tietoa il-

mastonmuutoksesta. Tämä vastausprosentti pitää sisällään sellaisia lahjakkaita oppilaita, 

jotka kokevat, että ovat saaneet tarpeeksi tietoa oman koulunsa opetuksen kautta, mutta 

siitä huolimatta ovat halukkaita oppimaan lisää. Syynä motivaatioon oppia lisää ilmas-

tonmuutoksesta voidaan pitää sitä, että oppilaat ovat huolestuneita ilmastonmuutoksen 

aiheuttamista vaikutuksista maapallolle. Asenteiden osalta tutkimuksessa haluttiin sel-

vittää myös, ovatko oppilaat huolissaan ilmastonmuutoksen aiheuttamista seuraamuk-

sista. Kysymykseen 3.4 vastasi 88,9 % oppilaista samaa mieltä tai vahvasti sama mieltä. 

Nuoret ovat tämän tuloksen valossa erittäin huolestuneita ilmastonmuutoksen vaikutuk-

sista ja siitä, mitä globaali ilmastonlämpeneminen aiheuttaa maapallollemme. Vain yksi 

tyttö ja yksi poika eivät olleet huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Oppilailla 

on suuri motivaatio saada lisää tietoa ilmastonmuutosilmiöstä ja he ovat pettyneitä saa-

maansa kouluopetukseen. He ovat huolissaan maapallon tulevaisuudesta ja ovat sitä 

mieltä, että ihmisten tietotaso ilmastonmuutoksesta ei ole riittävä. Oppilaat ovat valmii-

ta opiskelemaan lisää ilmastonmuutoksesta ja ovat sitä mieltä, että ilmastonmuutoksesta 

kannattaa jatkossa puhua viitaten käsitteellä ilmaston vääristymä. 

 

Halu oppia lisää oli tässä tutkimuksessa merkille pantavaa. Eräänä tutkimuskysymykse-

nä oli voidaanko tutkimuksellista opiskelua hyödyntää ilmastonmuutoksen opettamises-

sa. Ovatko oppilaat globaalisti opiskelleet aikaisemmin tutkimuksellisen opiskelun avul-

la ja voisiko oppilaiden mielestä ilmastonmuutosta opettaa kouluissa tutkivaa oppimista 

käyttäen? Tämän tutkimuskysymyksen taustaa selvitettäessä kävi ilmi, että 7,4 % oppi-

laista ei ollut koskaan aikaisemmin opiskellut projektiluontoisen tutkivan oppimisen 

avulla. 25,9 % ilmoittivat käyttäneensä tätä oppimistapaa vain harvoin. Nämä kaksi 
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ryhmää (yhteensä 33,3 %) voidaan tulkita tutkivan oppimisen noviisiryhmäksi, eli ryh-

mäksi, jolle tällainen opiskelutapa on uudenlaista ja harvoin käytössä ollutta. Suurin osa 

oppilaista oli aikaisemmin opiskellut tutkivan oppimisen avulla melko usein. Oppilasta 

11,1 % ilmoitti, että oli aikaisemmin opiskellut tutkivan oppimisen avulla silloin tällöin 

ja peräti 40,7 % oli ilmoittamansa mukaan opiskellut näin joskus. Oppilaista vain neljä 

ilmoitti, että heillä on ollut aina käytössä projektiluontoinen opiskelu. Nämä oppilaat 

olivat Japanista, Etelä-Afrikasta, Thaimaasta sekä Filippiineiltä. Tulosten perusteella 

voidaan arvioida, että suurimmalle osalle tutkimuksellinen opiskelu oli entuudestaan 

tuttu asia. Tämä antaa luotettavuutta kysymyksen 3.3 tulosten arviointiin, koska oppilaat 

selkeästikin ymmärtävät, millaisesta oppimistavasta on kyse. Kysymykseen 3.3 vastasi 

88,9 % lahjakkaista oppilaista myöntävästi. Vastaajien mielestä melkein kaikki oppisi-

vat My Camp -leirillä käytetyn tutkivan oppimisen avulla helposti ilmastonmuutoksesta.  

 

Ilmastonmuutoksen opetuksen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon tämä oppilaita moti-

voiva opetusmetodi. Tämän tutkimuksen mukaan oppilaat ovat halukkaita oppimaan 

tutkivan oppimisen avulla työskentelemällä projektityöryhmässä. Kun kysyttiin mielipi-

dettä siitä, opiskeleeko oppilas mieluiten itsenäisesti vai ryhmässä, mielipiteet jakautui-

vat kahtia. Arviolta noin puolet haluaa opiskella itsenäisesti ja toinen osa haluaa opis-

kella ryhmässä. Leirillä käytetty konsepti oli lahjakkaiden oppilaiden mielestä kuitenkin 

hyvä ja se tekisi oppimisen helpoksi. Kohderyhmässä oli eri tieteenaloista kiinnostunei-

ta oppilaita. Vain kuusi oppilasta kuului varsinaiseen ilmastonmuutos-ryhmään. Muut 

oppilaat olivat matematiikan, ATK:n, uusiutuvan energian tai uusiutuvien luonnonvaro-

jen ryhmäläisiä. Ilmastonmuutos ei siis ollut kaikkien oppilaiden tehtävälistalla. Kaikki 

nämä oppilaat kokivat, että he voisivat helposti oppia ilmastonmuutoksesta My Camp -

leirin oppimiskonseptia käyttäen. Tämä kertoo siitä, että tutkimuksellinen opiskelu on 

mielekäs tapa opiskella ilmastonmuutokseen liittyviä asioita. 

 

Tulokset viittaavat siihen, että ilmastonmuutoksen opettamisessa oppilaille tulisi tarjota 

sekä itsenäistä työskentelyä että ryhmätyönä suoritettavia tehtäviä. Leirin projektityö-

hön käytettiin Moodle-verkko-oppimisympäristöä ennen leirikeskukseen ja Suomeen 

saapumista. Moodlen käyttö mahdollisti sekä itsenäisen, omasta kotimaasta tapahtuvan 

työskentelyn että ryhmätyöskentelyn. Tätä voisi verrata koulusta saatujen kotitehtävien 

tekoon. Ehkä tästä syystä melkein kaikki leiriläiset pitivät leirin projektityöoppimista-

vasta, koska se mahdollisti opiskelun itsenäisesti sekä ryhmässä internetin kautta. Leirin 
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aikana leirikeskuksessa oppilailla oli myös mahdollisuus toimia itsenäisesti sekä ryh-

mässä. Lopullisen projektityön esittäminen edellytti kuitenkin ryhmän kokoontumista ja 

ryhmässä työskentelyä, mitä voidaan verrata koulussa luokkahuoneessa tapahtuvaan 

oppimistoimintaan. Merkille pantavaa on, että leirin opetuskielenä oli englanti ja osal-

listujia oli useasta eri maasta. Jos My Camp -leirin konsepti vietäisiin tavalliseen koulu-

ympäristöön, voitaisiin tätä oppimisympäristöä jäljitellä yhteistyön kautta globaaliutta 

hakien verkko-oppimisympäristön avulla.  

 

6.2 Lahjakkaiden oppilaiden mielenkiinnonkohteet ilmastonmuutoksesta 

 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 215 lahjakasta nuorta kautta maailman. Tutkimuksen 

kiinnostusta mittaavaan osaan saatiin vastauksia yhteensä 39 maasta. Nämä nuoret esit-

tivät kysymyksiä liittyen ilmastonmuutokseen yhteensä 545 kpl. Kaikkein eniten oppi-

laita kiinnosti ilmastonmuutoksessa sen aiheuttamien ongelmien ratkaisu. Oppilaat ha-

lusivat tietää, miten ilmastonmuutos korjataan. Yleisten kysymysten osuus kertoo siitä, 

että oppilaat eivät tunne tarkoin eri keinoja, joilla ilmastonmuutos voitaisiin ratkaista. 

Hyvin marginaaliseksi osuudeksi jäi kierrätykseen, jätteiden lajitteluun ja sen määrän 

pienentämiseen, kasvihuonekaasujen päästöjen rajoittamiseen tai ympäristöpoliittisiin 

ratkaisuihin liittyvät kysymykset. Vain muutamat osasivat nimetä metaanin kasvihuo-

nekaasuksi. Suurin osa oppilaista keskittyi hiilidioksidipäästöihin. Yksikään oppilaista 

ei maininnut kasvihuonekaasuista typpioksiduulia. Kysymyksiä sävytti julkisessa medi-

assa käydyt keskustelut Kioton sopimuksesta ja ilmastopäästökaupasta. Samalla asetet-

tiin kaksi ihmisryhmää vastakkain; kehittyvät maat ja kehittyneet maat. Huolestuttavan 

pieni osa oppilaista esitti kysymyksiä siitä, mitä he voivat tehdä ilmastonmuutoksen hil-

litsemiseksi. Oppilaita ei juuri kiinnostanut omat vaikutusmahdollisuudet tämän ongel-

man ratkaisuna. Johtopäätöksenä tästä tutkimuksesta saadaan se, että lahjakkaat oppilaat 

ympäri maailman eivät näe itseään ilmastonmuutoksen ratkaisijoina. Nuoret kääntävät 

katseensa kohti tulevaa teknologiaa, hakien apua ongelmaan innovaatiosta, jonka tulee 

pelastaa koko planeetta. Kuinka realistinen ongelman ratkaisija teknologiasta tulee, se 

jää tulevaisuudessa nähtäväksi. Tämän hetken toimet ilmastonmuutosta vastaan edellyt-

tävät tekoja ja toimia. Kasvihuonekaasujen määrään pienentäminen on tämän päivän 

ratkaisumahdollisuus ilmastonmuutos ongelmaan, oli kyseessä sitten kehittyvä tai kehit-

tynyt maa. Se, että moni toivoi politiikasta tai poliittisista keinoista löytyvän ratkaisut 

globaalisti vaikuttavaan ongelmaan, luo uskoa näitä tulevaisuuden päättäjiä kohtaan.  
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Nuorista löytyy uskoa ja tahtoa siihen, ilmastonmuutos olisi ratkaistavissa globaalin ja 

paikallisen politiikan keinoin. Ilman tällaista yhteistä halua toimia ei ole mahdollista 

löytää ilmastonmuutokseen ratkaisua. Toivoa tuo se, että näillä lahjakkailla nuorilla 

ympäri maailman löytyy yhdessä vaikuttamisen halu. Mitä ilmastonmuutoksen tutki-

mukseen ja ilmastonmuutoksen syiden selvittämiseen tulee, nuoret tarvitsevat lisää tie-

toa ilmastonmuutoksen syistä. Monet kysyivät, mitä ilmastonmuutos oikeastaan on ja 

mikä sen aiheuttaa. Suomi ja monet muut maat ovat tehneet EU:ssa poliittisia linjauksia 

koskien koulutuspolitiikkaa. Ilmastonmuutos liittyy koulujen opetussuunnitelmiin kaut-

ta Euroopan. Kuitenkin tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että nuoret eri puolilta 

maailmaa eivät tiedä, mikä aiheuttaa ilmastonmuutoksen. Huolestuttavan piirteen tämä 

aihe saa siitä, että tutkimuksessa moni oppilaista uskoi ilmastonmuutoksen aiheuttavan 

jokin muu kuin ihmisen toiminta. Osa piti ilmiötä jopa luonnollisena ja asiaan kuuluva-

na. Tutkimus kuvastaa sitä, että maailmassa on olemassa vielä ihmisiä, jotka eivät usko 

ilmastonmuutoksen vakavuuteen. Koulutusta tarvitsee tehostaa kautta maailman, jotta 

jokainen kansalainen saa riittävät tiedot ilmastomuutoksen aiheuttamista ongelmista ja 

jotta jokainen tulevaisuudessa ymmärtäisi tilanteen vakavuuden.  

 

Nuorten usko ilmastonmuutoksen tutkijoihin ei ollut imartelevaa. Todella pieni osa tä-

hän tutkimukseen osallistuneista ajatteli, että tutkijat voisivat ratkaista ongelmat koskien 

ilmastonmuutosta. Juuri tutkijoiden ansiosta meillä on tällä hetkellä tietoa ja ymmärrys-

tä liittyen ilmastonmuutokseen. Lahjakkaat nuoret eivät tätä yhteyttä nähneet. Tutki-

muksen tekemisestä ja saatavista tiedoista oltiin kiinnostuneita, mutta niiden ei nähty 

olevan ratkaisevia tekijöitä ilmastonmuutoksen vaikutusten ratkaisijoina. Yhtä kaikki 

nuorten kysymyksistä kuulsi huoli siitä, mitä meidän tulisi nyt tehdä ongelmalle nimeltä 

ilmastonmuutos.  

 

Globaalia opetusta ajatellen tulisi jatkossa keskittyä selittämään oppilaille luonnontie-

teellisillä tunneilla kaikista kasvihuonekaasuista. Lisäksi oppilaille tulisi tarkemmin 

esittää tietoa siitä, mitkä ihmisen toimet aiheuttavat kasvihuonepäästöjä. Ilmastonmuu-

tos tulisi määritellä tarkoin, jotta sitä ei jatkossa sekoitettaisi luonnollisiin maapallon 

lämpenemisilmiöihin. Niin kauan kuin ihminen uskoo, että hän ei ole tämän ongelman 

aiheuttaja, niin kauan emme muuta toimintaamme emmekä ratkaise tätä ongelmaa. Yh-

teiskunnallisia asioita käsittelevillä tunneilla tulisi jatkossa keskittyä kansainvälisen po-
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litiikan vaikutusmahdollisuuksiin ja eri keinoihin, joita politiikassa voidaan käyttää. 

Eettinen keskustelu kehittyvien ja kehittyneiden maiden rooleista liittyen ilmastonmuu-

tokseen kiinnostaa kansainvälisesti nuoria paljon. Tunneilla voisi hyvinkin pohtia, miksi 

poliittinen vaikuttaminen on niin vaikeaa. Teknologia kiinnosti oppilaita suuresti, mutta 

toiveet tekniikan suhteen olivat kohtuuttoman suuret. Uuden teknologian toivottiin 

mahdollistavan jopa kuussa asumisen maapallon pilaannuttua elinkelvottomaksi ilmas-

tonmuutoksen johdosta. Nuorten kiinnostuksen aiheeseen voisi täyttää antamalla viime-

aikaisinta tietoa tutkijoiden tekemistä kokeista. Ehkä tieto siitä, mitä innovaatioita on 

olemassa, auttaisi lahjakkaita nuoria laittamaan odotuksilleen oikeat mitta- suhteet. Tä-

män tutkimuksen johtopäätöksenä on, että ilmastonmuutoksen opetuksessa olisi ensin 

lähdettävä liikkeelle ilmiön syistä kemian ja fysiikan tunneilla, jonka jälkeen voitaisiin 

siirtyä ilmastonmuutoksen seuraamuksiin biologian ja maantiedon tunneilla. Tämän jäl-

keen oppilaille voitaisiin kertoa eri ratkaisuvaihtoehdoista eri aineiden tunneilla.   
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Liite 1: 

Questionnaire 

With this questionnaire I am studying talented pupil’s attitudes towards Climate Change and learning 

process in My Camp 2010. I request you to fill up this form as accurately and truly as possible. Thank 

you for taking part in this study and thank you for your answers.  

Miss Sanna Westerberg, University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Chemistry, 12
th

 of 

June 2010   

I. General 

1. Gender:    Ο   male   Ο   female                 2.  Age: _____ 

3. Country:  ___________________________________   4. Citizenship:  

______________________________________ 

5. Millennium Youth Camp group:   Ο   Applied mathematics    Ο   Climate Change      Ο   ICT     Ο   

Renewable energy                                        Ο   Renewable natural resources     Ο   Water 

II. Climate Change:  

1. Climate Change is caused by Earth´s natural cycle. 

 

2. Climate Change is caused by human activities. 

       

3. Climate Distortion is the most descriptive way to determine global warming, when it is caused by hu-

man activities. 
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4. People have enough information of Climate Change (globally). 

                    

III. Learning and studying: 

1. I feel the best way for me to learn is to study (mark only one option):     Ο   independently          Ο   as 

a group 

2. Before My Camp 2010, I have studied by using The Project Orientated Problem Based Learning strat-

egy. 

A Project Orientated Problem Based Learning strategy of learning is based on the development of a 

project. A project is mainly a singular task, which is specified in aim and time frame. A task is based 

on real and more complex operations, for which there is initially a multitude of possible solutions and 

the outcome is unknown to the participants. 

 

3. I would learn about Climate Change easily through a project work (like used in My Camp). 

     

4. I am worried about Climate Change because its effects on Earth. 
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5. I have gained enough information about Climate Change in my school science lessons from my teach-

ers. 

 

 

 

6. I would like to have more information from Climate Change. 

 

7. I learned about Climate Change during My Camp (lecture and visit to resource group at Helsinki Uni-

versity). 
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Liite 2: 

 

Lahjakkaiden oppilaiden esittämät 500 yleisintä kysymystä ilmastonmuutoksesta: 

 

1. Mitkä ovat ennalta nähtävät ilmastonmuutoksen vaikutukset? Kuinka teknologialla voitaisiin 

ratkaista tai estää ilmastonmuutos ihmisten ja muiden lajien vuoksi?  

2. Vaikuttaako ilmastonmuutos ihmisten tai muiden organismien evoluutioon planeetallamme? 

3. Miksi ilmastonmuutoksella, vaikka olisi vain muutaman asteen nousu, on niin suuri vaikutus me-

ren ekosysteemiin? 

4. Kumpi toiminta tapa olisi parempi, tuottaa ei kierrätettävää muovia vähemmällä hiilipäästöllä 

vai tuottaa kierrätettävää muovia suuremmilla hiilipäästöillä? 

5. Missä mittakaavassa ilmastonmuutos tällä hetkellä vaikuttaa ihmisten ja eläinten normaaliin 

elinympäristöön? 

6. Miten voimme pelastaa planeettamme ilmastonmuutokselta? 

7. Mitä olemme tekemässä säilyttääksemme maailmamme ja onko nämä toimet riittävät? 

8. Tapahtuuko ilmastonmuutos todella? Mitä tiedemiehet sanovat ilmastonmuutoksen toteutumises-

ta? 

9. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa elinympäristöömme tulevaisuudessa? Mitä toimia on tehty il-

mastonmuutoksen pysäyttämiseksi? 

10. Miten ilmastonmuutos on vaikuttaa nykyisin jos sitä vertaa aikaisempaan? Mitä muutoksia on 

ennustettavissa tulevaisuudessa? 

11. Miten ilmastonmuutos oikeasti vahingoittaa maapalloa? 

12. Miksi 400 000 vuotta sitten oli kohonnut hiilidioksidimäärä ja mikä aiheutti silloin sen? 

13. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa tulevaisuudessa? 

14. Miten voimme vähentää ilmansaasteita tekemällä henkilökohtaisia muutoksia ja toimia joilla oli-

si suurempi vaikutus? 

15. Jos hiilipäästöt voitaisiin vähentää heti, olisiko mahdollista silloin saada ilmastonmuutos kään-

tymään? Vai onko tilanne edennyt jo liian pitkälle, että ilmastonmuutosta ei voida pysäyttää? 

16. Mitä suunnitelmia on pelastaa ihmiskunta, jos emme kykene elämään lämpimämmällä planeetal-

la? 

17. Mitä luovia ratkaisuja olisi ilmastonmuutokselle? 

18. Mikä yhteys ilmastonmuutoksella on ihmiseen ja erityisesti energian lähteisiin ja energian tuo-

tantoon? 

19. Miten teknologian avulla ihmiskunta voisi elää luonnon kanssa tasapainossa heikentämättä kum-

paakaan? 

20. Miten ilmastonmuutos esiintyy? Miten ihmiset voisivat estää ilmaston lämpenemisen? 

21. Miksi ilmastonmuutos on niin iso?` 

22. Onko ilmastonmuutos joka maassa samanlainen? 

23. Mikä olisi yksilölle tahokkain tapa kontrolloida ilmastonmuutosta? Mitä minä voisin tehdä? 
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24. Miten teknologia voisi auttaa ilmastonmuutokseen? 

25. Mitä isot organisaatiot tekevät hillitäkseen ilmastonmuutosta (YK, EU)? 

26. Voiko ilmastonmuutosta hillitä tai estää, jos sen on luonnollinen prosessi ja on tapahtunut aikai-

semminkin? 

27. Miten ilmastonmuutos voidaan pysäyttää? 

28. Missä mittakaavassa ilmastonmuutos vaikuttaa evoluutioon ja mitkä seuraamukset tällä on? 

29. Millainen maailman on 20 vuoden kuluttua? 

30. Mitkä ovat teknologian käytön riskit lyhyellä aikajänteellä ja pitkällä aikajänteellä? 

31. Mitä ilmastonmuutos on ja miten se vaikuttaa planeettaamme? 

32. Miksi ilmastonmuutos on niin iso asia, vaikka se on tapahtunut aikaisemminkin useita kertoja? 

33. Mitä voimme tehdä ilmastonmuutokselle? 

34. Mikä on kansainvälinen kanta kierrätykseen ja mitä ihmiset voivat tehdä paikallisella tasolla? 

35. Kuinka voidaan ennustaa ilmastonmuutosta? Miten sitä voidaan mallintaa? 

36. Johtuuko ilmastonmuutos auringon pisteistä, ihmisen tuottamasta hiilidioksidista vai muista ym-

päristöllisistä seikoista (luonnollinen CO2)? 

37. Mitä voin tehdä hillitäkseni tai estääkseni ilmastonmuutosta pienessä ja suuressa mittakaavassa? 

38. Kuinka voimme suostutella kaikki ihmiset lajittelemaan jätteensä? 

39. Miten ihmisten toiminta voi vaikuttaa ympäristöön niin paljon? 

40. Maapallon lämpötila nousee ja laskee luonnollisen syklin takia, miten voimme ennustaa ”ilmas-

tonmuutoksen” piikin ja maapallon kylmenemisen alkamisen? 

41. Voiko maapallon kallistuminen aiheuttaa uuden jääkauden tai vaikuttaa ilmastoon? 

42. Missä määrin ihmisen toiminta on aikaansaanut ilmastonmuutoksen? 

43. Mikä olisi paras määritelmä ilmastonmuutokselle? 

44. Miten ilmastonmuutoksen kehitystä määritellä (evolutinoida)? 

45. Miten eri-ikäiset voivat auttaa ilmastonmuutos ongelmassa? 

46. Miten voimme vakuutta ihmisille, että ilmastonmuutos on vakava ongelma? Miten ihmiset saa-

daan ratkaisemaan ilmastonmuutos ongelma? 

47. Tapahtuuko ilmastonmuutos oikeasti? 

48. Mitä välineitä ja teknologiaa käytetään ilmastonmuutoksen havaitsemiseen ja ilmaston muuttu-

misen tutkimiseen? 

49. Mitkä ovat viimeisimmät teknologiset aikaansaannokset vaihtoehtoiselle energialle? 

50. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa Baltian maihin? 

51. Mitä tavallinen asukas voi tehdä ilmastonmuutoksen estämiseksi? 

52. Mitä me Etelä-Afrikassa voimme tehdä ilmastonmuutokselle ja sen vaikutuksille ympäristöön? 

53. Mitä oikeastaan aiheuttaa ilmastonmuutoksen? 
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54. Miten paljon ilmasto muuttuu seuraavan 10–15 vuoden aikana, jos mikään ei muutu? 

55. Mitä toimia ihmisten pitäisi tehdä ilmastonmuutoksen estämiseksi ja mitä seuraamuksia ilmas-

tonmuutoksesta aiheutuu? 

56. Miten paljon ilmastonmuutos vaikuttaa kansainvälisiin vesivarantoihin? 

57. Aiheutuuko ilmaston muutoksista maanjäristyksiä? 

58. Miten teknologia voi auttaa tai vahingoittaa ympäristöä? 

59. Mitä ympäristölle tapahtuu seuraavan 50 vuoden aikana ilmastonmuutoksen takia? 

60. Mitkä mahdollisuudet ovat ilmastonmuutoksen parantamiseen? 

61. Onko bioautojen käyttö maailmanlaajuisesti ratkaisu ilmastonmuutokselle? 

62. Tekevätkö tutkijat riittävästi ilmansaasteiden ja kasvihuonekaasujen vähentämiseksi, vai keskit-

tyvätkö he enemmän tutkimuksien tekoon? 

63. Mikä on kaikkein kustannustehokkain tapa hillitä ilmastonmuutosta? 

64. Onko mahdollista taistella ilmastonmuutosta vastaan tietotekniikan avulla? 

65. Miten saimme ilmastonmuutoksen? 

66. Mitkä ovat yhteisöjen todelliset toimet ja niiden tulokset ilmastonmuutoksen estämiseksi? 

67. Mitä keinoja on estää maailma tuholta ilmastonmuutos? 

68. Tuleeko maailma olemaan kuin elokuva ”2012”? 

69. Mitkä ovat ilmastonmuutokset vaikutukset Venäjälle ja sen maanviljelykselle? Mitä taloudellisia 

ja sosiaalisia muutoksia tästä syntyy? 

70. Mitä tapahtuu jos ilmastonmuutosta ei estetä tapahtumasta? 

71. Mitä voimme tehdä? 

72. Voiko EU ja yksittäiset valtion taata, että on riittävästi rahaa korjata ilmastonmuutoksen vauriot, 

koska näyttää siltä että ratkaisut eivät riitä vähentämään ilmansaasteita? 

73. Mikä olisi ympäristöystävällisin ja tehokkain ratkaisutapa ilmastonmuutokseen? 

74. Miten kasvihuonekaasut estävät lämmön pois siirtymisen maapallolta? 

75. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa maailmaamme juuri tällä hetkellä? 

76. Miten luotettavia ovat ilmastonmuutosennusteet? 

77. Miten voimme tietää että nykyinen ilmastonmuutos johtuu ihmisen toiminnasta? 

78. Miten voidaan vertailla elämistä ilmastonmuutoksessa tai pelastetussa ja muuttumattomassa il-

mastossa? 

79. Miten ilmastonmuutos voidaan pysäyttää? Onko tehty tutkimuksia siitä, miten teknologia tai vä-

liintulo voi sen toteuttaa? 

80. Miten voimme soveltaa tiedettä, teknologiaa ja tietotekniikkaa kehittyvissä maissa, joissa ei ole 

riittävästi tietoa ilmastonmuutoksesta? 

81. Mikä saa ilmaston muuttumaan? 

82. Onko mahdollista luoda tehtaita, mitkä eivät uhkaa luontoa? 
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83. Miten kasvihuonekaasuja voidaan vähentää? 

84. Olemme saavuttamassa kriittisen pisteen ja onko olemassa ratkaisua ilmastonmuutokseen? 

85. Miten ilmastonmuutos muuttaa koko maailmaa ja mistä puhutaan? 

86. Miten minä voin auttaa maapalloa olemaan puhdas ja kaunis? 

87. Voimme pysäyttää ilmastonmuutoksen? 

88. Voiko sähköenergian ja sähköautojen käytön leviäminen estää ilmastonmuutoksen? 

89. Miten voimme minimoida ilmastonmuutoksen vaikutukset? 

90. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa Suomen luontoon? 

91. Miten ilmastonmuutosta voidaan hillitä? Tai miten ainakin muuttaa sitä niin, että sillä ei ole niin 

tuhoisaa vaikutusta? 

92. Mitä ilmastonmuutoksella oikeasti tarkoitetaan?  

93. Ilmassa on aikaisempaa enemmän hiilidioksidia. Johtuuko se luonnollisesta syklistä, koska näin 

on tapahtunut aikaisemminkin? Kuinka paljon ihmiset ovat vaikuttaneet CO2 lisääntymiseen? 

Mitä epävarmuuksia nykyisissä teorioissa ja ilmastonmalleissa on? Onko tarjolla mittauksia tai 

malleja ilmastonmuutokseen liittyen? 

94. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisiin? 

95. Voiko ilmastonmuutos olla luonnollinen prosessi? Miksi tutkijat uskovat että nykyinen ilmaston 

lämpeneminen on katastrofi? 

96. Onko mahdollista luoda väliaikainen tai pysyvä elinympäristö jääkarhuille, joiden elinolot vai-

keutuvat jäätiköiden huvetessa? 

97. Onko olemassa uusia ratkaisuja, joilla voidaan vähentää hiilipäästöjä, kuten biopolttoaineet tai 

hybridiautot? Jos on, niin kuinka pitkäaikaisia ratkaisuja nämä olisivat? 

98. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa pohjoiseen ja eteläiseen pallonpuoliskoon? Miten pohjoisen pal-

lonpuoliskon muutokset vaikuttaisivat eteläiseen pallonpuoliskoon? 

99. Tehoavatko toimet ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi todella? 

100. Miten ilmatonmuutos tapahtuu? 

101. Miten maanviljelyksen tuottamia metaanipäästöjä voidaan mitata? 

102. Mitä Kioton sopimus on toistaiseksi saanut aikaan kasvihuonekaasujen vähentämiseksi? 

103. Miten voimme pysäyttää lämpenemisen? Miten jokainen yksilö voi auttaa tässä asiassa jokapäi-

väisessä elämässään? 

104. Mitä todisteita on siitä, että ilmastonmuutos vaarantaa maailmamme (luonto ja ihmiset)? 

105. Voiko ilmastonmuutos vaikuttaa Golf virtaan? Voiko Golf virran heikentyminen aikaan saada 

pienen jääkauden Eurooppaan tai Pohjois- Amerikkaan? Millä aikavälillä nämä muutokset voi 

tapahtua ja mikä sen oikeasti aiheuttaisi? 

106. Tuottaako Itä-Eurooppaa paljon vai vähän kasvihuonekaasuja? Onko Itä-Euroopalla positiivinen 

vai negatiivinen vaikutus ilmastonmuutokseen? 

107. Keinotekoisella suojalla voitaisiin estää auringon säteilyenergian tulo maapallolle. Miten näitä 

suojia saisi? Mistä materiaalista ne olisivat?  

108. Miten Golf virta oikeasti muuttaisi suuntaansa? 
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109. Miten voimme vähentää hiilidioksidi päästöjä? 

110. Voidaanko tuottaa energiaa riittävästi koko ihmiskunnalle ilman hiilidioksidi päästöjä? Mitä lu-

paavia teknologia ratkaisuja olisi tämän tavoitteen saavuttamiseksi? 

111. Miksi ihmiskunnan toiminta aiheuttaa ilmastonmuutoksen? 

112. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa uhanalaisten lajien populaation määrään ja niiden elinympäris-

tön kokoon tai ekosysteemien tasapainoon? 

113. Aiheuttako ilmastonmuutos lämpötilan kohoamisen vai sen laskun? 

114. Miten ilmastonmuutos on suhteessa eliöihin? Esimerkkejä? 

115. Ilmastonmuutoksen tiede? Mitä tiedämme ilmastonmuutoksen kemiasta ja fysiikasta? 

116. Miten paljon saasteilla tai kasvihuonekaasuilla on vaikutusta maapallon ilmastoon? 

117. Miten ilmasto on muuttunut aikaisemmin? 

118. Miten nykyisen teollisuuden ympäristölle ja ilmastolle aiheuttamat negatiiviset vaikutukset voi-

daan minimoida? 

119. Miten uusi teknologia voi auttaa ympäristön suojelussa? 

120. Mitä ympäristöongelmia on maapallolla ja miten ne voidaan ratkaista? 

121. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisten terveyteen yleisesti? 

122. Ovatko vaihtoehtoiset energian lähteet ilmastonmuutoksen kannalta parempia kuin ydinvoima? 

123. Mikä on nykyinen tila ilmastonmuutoksen suhteen tietyillä alueilla? 

124. Mitä poliittisia toimia on tehty saastumisen ja ympäristön tuhoutumisen estämiseksi? 

125. Mitä tavallinen ihminen kuten minä voin tehdä suojellakseen planeettaa ja minimoida ilmaston-

muutos? 

126. Mitä varteenotettavia ratkaisuja on erityisesti nuorille ihmisille elää ympäristöystävällisellä ta-

valla? 

127. Missä mittakaavassa ihmisten koulutus ekoystävällisiin elintapoihin toisi tuloksia? Miten voim-

me muuttaa ihmisten toimintatapoja kouluttamisen avulla? 

128. Pitääkö paikkansa se, että jos maapallo lämpenee lisää 2 tai yli 2 astetta, niin maapallo alkaa 

lämmittää itseään enemmän ja enemmän? 

129. Kuka tai ketkä auttaisivat nuoria kehittämään itselleen ekologista tietämystä? Miten saadaan EU 

mukaan tähän? 

130. Miten saada USA allekirjoittamaan Kioton sopimus ja mitkä mahdollisuudet tähän olisivat? 

131. Mitä havaintoja viimeaikoina on saatu ilmastonmuutoksesta? 

132. Mitkä ovat pysyvät vaikutukset ilmastonmuutoksella? 

133. Aiheutuuko ilmastonmuutos ihmisen toiminnasta vai on se luonnollinen ilmiö? 

134. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa kasvistoon ja ihmisiin ja mitä ilmastonmuutos malleja on? 

135. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa arkeemme ja voimmeko pysäyttää ilmastonmuutoksen? 

136. Mitä voimme tehdä tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen vähentämiseksi? 
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137. Mitkä ovat tehokkaita keinoja hillitä ilmastonmuutos ja kuinka toteutettavia nämä keinot ovat? 

138. Missä tilassa Eurooppa on 2050 vuonna ilmastonmuutoksen suhteen? 

139. Alkaako maapallo viiletä, jos tuotamme liikaa kasvihuonekaasuja? Kuinka paljon näitä olisi tuo-

tettava? 

140. Mitä Suomi ja Euroopan muut maat tekevät hiilipäästöjen vähentämiseksi? 

141. Mitkä ovat tärkeimmät kysymykset ilmastonmuutokseen liittyen tällä hetkellä? Onko meillä rat-

kaisuja näihin? Onko meillä uusia tärkeitä tuloksia ilmastonmuutoksesta? 

142. Miten ratkaisemme ilmastonmuutoksen ongelman A luomatta uutta ongelmaa B? 

143. Miten tutkijat ja valtioiden johtajat kokoontuvat yhteen löytääkseen ratkaisun ilmastonmuutok-

seen? Kuinka voi liittyä tähän? 

144. Voimmeko heittää hiilidioksidi päästöt pois ja siten hillitä ilmastonmuutosta? 

145. Onko ilmastonmuutokselle luonnollisia syitä vai aiheutuuko se vain ihmisen toiminnasta? 

146. Tapahtuuko ilmastonmuutos hitaasti vai nopeasti? Jos muutos on nopeaa, miten sitä voidaan hi-

dastaa? 

147. Miten voimme lisätä kehittyvien maiden tietämystä ilmastonmuutoksesta? 

148. Vaikuttaako ihmisen toiminta ilmastonmuutokseen ja miten? 

149.  Mitkä ovat ilmastonmuutoksen aiheuttamat päällimmäiset ongelmat?  

150. Voinko osallistua maapallon pelastamiseen ja vaikuttaa ilmastonmuutos kriisiin? 

151. Mitä tapahtuu, jos pohjoisen jäätiköt sulavat? 

152. Mitkä ovat tarkalleen ottaen syyt tulviin, korkeisiin lämpötiloihin ja lumisateeseen sille epätaval-

lisilla alueilla? 

153. Miten Suomi käsittelee ilmastonmuutos ongelmia? 

154. Mikä todennäköisyys on sille, että uudella teknologialla kuten nanoteknologialla, voidaan rat-

kaista ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat? 

155. Mitkä muut seikat kuin kasvihuonekaasut aiheuttavat ilmastonmuutoksen? 

156. Miksi ja miten viimeisin jääkausi tapahtui? 

157.  Voiko autot saada liikkumaan vedellä, jos niin miten? 

158. Miten napajäätikön sulaminen voidaan estää? 

159. Mikä aiheuttaa ilmastonmuutoksen? 

160. Mitä ihmiset voivat yksilöinä tehdä arkielämässään, että ilmansaasteiden vapautuminen ilmake-

hään vähenisi? 

161. Miten maamme nuoriso voi estää taifuunien synnyn? 

162. Miten ihmiset saadaan ymmärtämään planeettamme pelastamisen tärkeys? 

163. Kuinka todennäköistä on, että Pohjois-Siperian metaani vapautuu ilmakehään? Mitkä olisivat sen 

seuraamukset?   

164. Mitkä muut asiat vaikuttavat luonnon tasapainon järkkymiseen ihmisen toiminnan lisäksi? 
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165. Mikä vaikutus ilmastonmuutoksella on matkija eläimiin? 

166. Mitä tiede oikeastaan tekee pelastaakseen planeettamme? 

167. Johtuvatko viimeaikaiset sään ääriolot ilmastonmuutoksesta? 

168. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa luontoon ja sen lajistoon, sopeutumiseen tai fysiologiseen so-

peutumiseen? 

169. Miksi ilmaston muuttuu? 

170. Millaisia muutoksia ilmastoon on tulossa? 

171. Miksi ympäristö menee huonommaksi nyt? 

172. Miten ihmisrotu on haavoittuvainen ilmastonmuutokselle? 

173. Onko ilmastonmuutos pysäytettävissä vai ovatko hiilidioksidi päästöt liian korkeat siihen? 

174. Mitä suunnitelmia on olemassa ilmastonmuutoksen seuraamuksille ja miten Etelä-Afrikka pys-

tyy kohtaamaan nämä ongelmat? 

175. Aiheutuuko ilmastonmuutos ihmisen toiminnasta vai onko se luonnon normaali prosessi? 

176. Mikä otsoni kerroksen nykyinen tilanne on? 

177. Onko ilmastonmuutos luonnollinen prosessi missä luonto muuttuu vai johtuu se ihmisen toimin-

nasta? Voidaanko ilmastonmuutos pysäyttää jos painotetaan vähemmän vihreää asumista? 

178. Miten Slovenian ympäristöpolitiikka eroaa Suomesta? 

179. Kuinka paljon hiilidioksidipäästöt vaikuttavat maapallon lämpenemiseen? 

180. Onko yhteyttä päästöillä ja puidenhakkuulla ilmastonmuutokseen? 

181. Haluan saada vastauksia ilmastonmuutokseen ja kasvihuonekaasuihin liittyviin kysymyksiin. 

182. Miten voin taistella ilmastonmuutosta vastaan henkilökohtaisella tasolla? 

183. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa Balkanin niemimaahan? 

184. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa maailmanlaajuisesti muihin lajeihin? 

185. Mitä ilmastonmuutos tarkoittaa maapallolle? 

186. Miten paljon ihmisen toiminta oikeastaan saa aikaan ilmastonmuutoksen? 

187.  Milloin aavikoituminen alkaa Euroopassa ilmastonmuutoksesta johtuen? 

188. Voimmeko kääntää ilmastonmuutoksen? 

189. Miten pitkällä tutkimukset ovat hiilidioksidia vähentävän levän suhteen? 

190. Mikä aiheuttaa jatkuvan ilmastonmuutoksen, mitä nyt koemme? 

191. Miten hiilidioksidikauppa auttaa hillitsemään päästöjä? 

192. Mitä minä voin tehdä, jotta ilmastonmuutosta ei tapahdu? 

193. Mitkä syyt johtavat ilmastonmuutokseen? 

194.  Voiko ilmastonmuutoksesta johtuvan lämpötilan nousun valjastaa höytykäyttöön uusiutuvilla 

energioille? 



 86 

195. Onko olemassa merkittävä yhteys hiilidioksidin ja hiilimonoksidin sekä kohonneen lämpötilan 

välillä? 

196. Miten koralliriuttojen eliöyhteisön käy, jos ilmastonmuutos muuttaa niiden elinolosuhteita? So-

peutuuko koralliriutan ekosysteemi muutoksiin vai kuoleeko sen ekosysteemin eliöt sukupuut-

toon? 

197. Mitkä vaikutukset ilmastonmuutokselle on tuleville sukupolville, jos sitä ratkaista? 

198. Miten maailma noudattaa Kioton sopumusta? 

199. Kumpi on todennäköisempää maapallon lämpeneminen vai himmeneminen? 

200. Mitä ilmastonmuutokselle pitää tehdä? Olen kuullut että ilmastonmuutos on normaalia, mutta 

ihmiset vain nopeuttavat sitä. 

201. Onko ilmastonmuutos suurin uhka ympäristöllemme? 

202. Mitä on tehty ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi tai estämiseksi? Miten käytetyt menetelmät 

ovat parantuneet? 

203. Millainen teknologia auttaisi ihmisiä taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan? 

204. Tarvitaanko todella Malediivit, jotta saadaan huomio siihen että napajäätikkö on sulamassa? 

205. Mitä tutkijat tekevät, jotta löydetään mahdollinen ratkaisu ilmastonmuutoksen vaikutuksien vä-

hentämiseksi? 

206. Miksi ei käytetä kaikkia resursseja planeettamme lämpötilan laskemiseksi? 

207. Onko totta että maapallolle on haitallisempaa pysäyttää ilmastonmuutos heti kuin että se pysäy-

tettäisiin pikkuhiljaa? 

208. Mitä toimia tulisi tehdä, jotta hiilijalanjälkemme ja myrkylliset yhdisteet saataisiin vähennettyä? 

209. Miten luotettavia ovat ennusteet ilmastonmuutoksesta? 

210. Haluan oppia enemmän ilmastonmuutoksesta. 

211. Ovatko ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset joka maassa samanlaiset? 

212. Miten nuoret saadaan tiedostamaan ilmastonmuutos? Miten nuoret tulisi kasvattaa, jotta heillä 

olisi tahtoa ja innovaatioita taistella ilmastonmuutosta vastaan? 

213. Mitä vaikutuksia ilmastonmuutoksella on planeetallemme nyt ja tulevaisuudessa? 

214. Mitä tieteellisiä keinoja olisi ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa? 

215. Pitäisikö kehittyvien ja köyhien Afrikan maiden vähentää hiilipäästöjen määrää samassa suh-

teessa kuin rikkaiden ja kehittyneiden maiden? Jos näin on niin, eikö näiden maiden välinen tek-

nologian kuiluero vain suurenisi? 

216. Millainen ilmasto meillä on 25 vuoden kuluttua? 

217. Miten Suomi rajoittaa ilmastonmuutosta? 

218. Mikä aiheuttaa ilmastonmuutoksen? 

219. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa eläimiin? 

220. Millä tavalla teknologia on pahentanut tilannetta? 

221. Onko ilmastonmuutos luonnollinen asia ja ekosysteemit voivat sopeutuvat siihen? 



 87 

222. Nopeuttavatko itse asiassa ihmiset ilmastonmuutosta? 

223. Miksi ei nähty tämän tulevan? 

224. Onko muilla planeetoilla tapahtunut merkittäviä ilmastonmuutoksia? 

225. Kuinka pysäytämme ilmastonmuutoksen? 

226. Miten saisin ihmiset tiedostamaan paremmin nykyisen ilmastomme tilanteen? 

227. Onko olemassa mitään oikeaa ratkaisua tähän? 

228. Mitä muita keinoja rajoittaa ilmastonmuutosta kansainvälisesti on kuin hiilipäästökauppa? 

229. Miten saadaan USA:n ja Kiinan hiilidioksidipäästöt laskemaan? 

230. Miten teknologia voidaan nivoa yhteen ympäristön kanssa? 

231. Mitkä ovat keinot suojella tai parantaa maapallo kun ilmastonmuutos aiheuttaa niin monia on-

gelmia? 

232. Mitä toimia tulisi tehdä jotta ilmastonmuutosongelma voitaisiin ratkaista? 

233. Valtioni on maanviljelysmaa, miten voimme vähentää tämän ympäristövaikutuksia? 

234. Mitkä aiheuttavat sään ääri-ilmiöt? Miten otsoni aukko ja ilmastonmuutos liittyvät tähän? 

235. Mitä spesialistit esittävät ratkaisuksi ilmastonmuutokselle? 

236. Miten eläimet ja kasvit sopeutuvat ilmastonmuutokseen? 

237. Miten metsien hakkuuta voidaan hillitä niin, että se ei vaikuta ihmisten elämään joiden elintavat 

ovat riippuvaisia puusta? 

238. Mitkä ovat tehokkaimpia toimia ilmastonmuutoksen ongelmien vähentämiseksi? 

239. Mitkä ovat mahdolliset ratkaisut ilmastonmuutos ongelmaan? 

240. Vaikuttaako ilmastonmuutos lajien sukupuuttoon ja muuttako sen lajien geneettistä perimää? 

241. Kuinka suuri osuus kasvihuonekaasuista johtuu ihmisestä, maanviljelystä ja teollisuudesta? 

242. Haluan saada tietoa otsonikadosta. 

243. Missä mittakaavassa ilmastonmuutos vaikuttaisi kansainvälisiin suhteisiin? 

244. Pitäisikö ihmisten varautua ilmaston lämpenemiseen vai sen viilenemiseen? 

245. Miten teini-ikäiset voivat parantaa ympäristöä? 

246. Mitkä tuottavat saasteita ja miten näitä tuottajia voidaan tutkia? 

247. Mikä rooli ja vastuu kehittyvillä mailla on ilmastonmuutosta vastaan taistelussa? 

248. Miten ilmastonmuutos on vaikuttanut tähän mennessä? 

249. Voidaanko tehdä otsonia ja tuhota CFC yhdisteet? 

250. Mikä vaikutus ihmiskuntaan ilmastonmuutoksella on? 

251. Miksi ilmastonmuutos on niin vaikea pysäyttää? 

252. Mitkä ovat tehokkaimmat keinot yksittäisille valtioille ilmansaasteen vähentämiseksi? 
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253. Onko ydinvoima paras ratkaisu vai uhka? 

254. Keksivätkö tutkijat mitään ratkaisuja ilmastonmuutoksen vähentämiseen? 

255. Miten suuret maat saataisiin ymmärtämään että ilmastonmuutos olisi vakavasti ottaen ratkaistava 

ongelma? 

256. Miten pitkälle meren kohonnut vesi nousisi ja miten voitaisiin suojella jäljelle jääviä alueita? 

257. Onko uusiutuvien energioiden käyttäminen riittävä keino ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi? 

258. Mitä muutoksia voidaan ennustaa ja miten luotettavia nämä ennusteet ovat? 

259. Kuinka pitkään menee että ilmastonmuutos pysäytetään? 

260. Millaiseksi maapallo muuttuu jos jatkamme tähän tapaan? 

261. Mitä on tehtävissä, jotta ilmastonmuutos voitaisiin minimoida? 

262. Mitkä ovat tämän päivän seuraukset ilmastonmuutoksesta? 

263. Voiko teknologia auttaa ratkaisemaan ympäristönmuutokset? 

264. Voivatko ihmiset vähentää ilmansaasteiden määrää ja käyttää puhdasta teknologiaa? 

265. Mikä uusista teknologioista voi parantaa ilmastomme? 

266. Ihmisten tulee sopeutua ilmastonmuutokseen, miten voisimme elää mahdollisimman helposti 

lämpimämmällä maapallolla? 

267. Miten minä voin tuottaa ilmastonmuutoksen? 

268. Miten voimme suojella merenranta-alueita tulvilta, kun meren pinta kohoaa? 

269. Miten voimme pysäyttää ilmastonmuutoksen? 

270. Mitä muutoksia on esiintynyt ilmastonmuutoksesta ja ilmansaasteista johtuen Suomen järvissä ja 

metsissä? 

271. Onko ilmastonmuutos normaali vaihe maan ja ihmisen evoluutiossa? 

272. Mitä toimia Suomessa tehdään ilmastonmuutoksen suhteen? 

273. Onko ilmastonmuutos luonnollinen sykli vai ihmisen toimista aiheutuva? 

274. Mitkä eläimet ja lajit olisivat vaarassa kuolla sukupuuttoon jos koko napajäätikkö sulaisi? 

275. Mikä rooli pilvillä on ilmastonmuutoksen tapahtuessa?  

276. Onko mitään tehtävissä vai onko ilmastonmuutos vain normaali vaihe maapallon historiassa? 

277. Voisivatko vahvemmat eliölajit selvitä ja sopeutua ilmastonmuutokseen ja heikommat hävitä, jos 

emme tee mitään ilmastonmuutokselle? 

278. Mitä teknologia kehittää avaruuteen tulevaisuudessa, jotta estettäisiin kasvihuonekaasujen vaiku-

tus ja saadaan niiden määrä pienenemään ilmakehässämme? 

279. Mitä lukio ja yliopisto-opiskelijat voivat tehdä parantaakseen ympäristön tilaa? Mitä mahdolli-

suuksia Suomessa on tähän? 

280. Mitä suunnitelmia ja toimia kaavaillaan, jotta ilmastonmuutos voidaan pysäyttää niin että sillä ei 

olisi niin dramaattisia vaikutuksia planeetallemme tulevaisuudessa? 
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281. Miten pitää tehdä, jotta voimme suojella itseämme ja ympäristöämme ennen kuin ilmaston muut-

tuu? 

282. Vaikuttaako perimä eläinten metaanin tuotantoon? 

283. Mitä toimia kehittyneet maat kuten USA ja EU tekevät ilmastonmuutoksen suhteen? 

284. Miten paljon varmaa tietoa on olemassa ilmastonmuutoksesta, mikä on todistettua? Miten paljon 

on tietoa median ja rahaa tekevien ihmisten tuottamana, jotta ihmiset tuhlaisivat enemmän rahaa 

ekologisiin tuotteisiin? Miten paljon poliitikot vaikuttavat mediaan? 

285. Miten paljon ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisiin ja ympäristöön tulevaisuudessa? 

286. Mitkä ovat negatiiviset puolet tässä muutoksessa? 

287. Onko mahdollista korjata otsoniaukko? 

288. Onko todennäköistä että ilmastonmuutoksesta johtuvista pyörremyrskyistä tulee ongelmia Poh-

jois-Eurooppaan? 

289. Vaikuttaako ilmastonmuutos ainoastaan vai onko kyse maapallon syklistä lämmetä ja viiletä? Jos 

kyse on normaalista syklistä, miten ihminen voisi vaikuttaa planeettaa muuttumasta? 

290. Onko yhteyttä otsoniaukolla ja maapallon lämpenemisellä? 

291. Miksi on niin vaikeaa pysäyttää ilmastonmuutos kansainvälisesti? 

292. Mitä tapahtuu jos ihmiset eivät piittaa seuraamuksista? 

293. Miten kehittyvät maat aikovat vähentää ilmansaasteitaan (Kiina, Intia), mutta siltä tarjota kansa-

laisilleen riittävästi? 

294. Mikä nykyinen vaihtoehto olisi tehokas ratkaisu ilmastonmuutoksen hidastamiseen? 

295. Mikä aiheuttaa ilmaston lämpenemisen? Jos ilmaston lämpeneminen jatkuu, voivatko ihmiset 

selvitä hengissä siitä? 

296. Mitä ideoita on hiilidioksidin kemialliseen sitomiseen? CCS teknologia tulevaisuudessa? 

297. Onko aurinko muuttumassa ja tällä vaikutus ilmastonmuutokseen? Jos, niin mitä vaikutuksilla 

sillä on maapallolle ja mitkä ovat ihmiskunnan mahdollisuudet silloin? 

298. Mikä sai aikaan ilmastonmuutoksen aikaisemmin? 

299. Mitkä tekijät vaikuttavat ihmisen toiminnoista eniten ilmastonmuutokseen? Miten vaikutusta 

voidaan pienentää ilman että tekijää kokonaan poistetaan? 

300. Mitä minä voin tehdä maassani ilmastonmuutokselle? 

301. Mitkä ovat todelliset mahdollisuudet hidastaa tai pysäyttää ilmastonmuutos? Mitä nuoret voisi-

vat tehdä? 

302. Kuinka paljon on ympäristöystävällisiä yrityksiä ja mitä ne ovat saaneet aikaan? 

303. Mitä toimia voidaan tehdä kaikkien ihmisten ja valtioiden toimesta tilanteen parantamiseksi? 

304. Mitä vaikutuksia ilmastonmuutoksella on luonnon monimuotoisuuteen ja ihmiskuntaan? 

305. Mitä kampanjoita on EU:ssa suoritettu ilmastonmuutosta vastaan taistelussa? Mitkä ovat loppu-

tulokset tälle? Mitä näistä voitaisiin soveltaa yhteiskuntaamme? 

306. Miten teknologia ja ympäristötiede voidaan yhdistää? Mitä hyötyä siitä olisi? 

307. Voimmeko estää ilmastonmuutoksen? 
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308. Voisivatko kansainväliset kampanjat saada aikaan muutosta, jos ilmastonmuutos on yksi suu-

rimmista ongelmista? 

309. Miten maapallon himmenemisestä johtuva lämpötilan nousu voidaan estää? 

310. Mitä vaikutuksia ilmastonmuutoksella on ihmisten terveyteen? 

311. Kuinka voimme suojella kaikkia ilmastonmuutoksen vaikutuksilta? 

312. Voiko ATK-teknologialla estää tai vähentää ilmastonmuutos? 

313. Miksi ilmaston syklit ovat muuttuneet (rankkasateet)? Onko toimia joilla voidaan estää tämä? 

314. Voiko ilmastonmuutos todella vaikutta meren lämpötilaan ja Golf-virtaan? Mitä tapahtuu, jos 

merenalainen metaani vapautuu? 

315. Voimme koskaan sopeutua näihin muutoksiin? Jos muutoksia on odotettavissa, miten sopeu-

dumme niihin? 

316. Miten ilmastonmuutosta kontrolloivat toimet voidaan laittaa toteen tehokkaasti? 

317. Mitä suuria muutoksia voimme tehdä, jotta planeetan ilmasto parantuisi? 

318. Onko mahdollista pienentää tai poistaa otsoniaukko? Voimmeko lisätä otsonia ilmakehään? 

319. Mihin ilmastonmuutos johtaa maailman? 

320. Mikä on paras ja nopein keino estää ilmastonmuutosta tapahtumasta? 

321. Mikä olisi hyvä ihmisten vastine nykyiseen ilmastonmuutokseen? 

322. Miten saadaan eri ihmiset toimimaan yhdessä yhteisen ongelman ratkaisemiseksi? 

323. Voidaanko (kohonnutta) merivettä käyttää hyväksi energian tuotannossa, jos estämme ilmas-

tonmuutoksen? 

324. Miten saamme ympäristöystävällisen teknologian saataville sekä kehittyville että kehittyneille 

maille? Miten saamme sen käyttöön myös tavallisille ihmisille? 

325. Vaikuttaako ilmastonmuutos kaikille alueille tasapuolisesti? Jos niin miksi, jos ei niin miksi? 

326. Mitä opimme Kööpenhaminan kokouksesta ja miten se auttaa meitä kansainvälisesti taistele-

maan ilmastonmuutosta vastaan? 

327. Miten muut maat suhtautuvat ilmastonmuutokseen? Mitä haasteita Suomi kohtaa? Miten ilmas-

tonmuutos vaikuttaa ihmisten toimintaan Suomessa? 

328. Miten voin osallistua tulevaisuudessa pelastamaan maailman ilmastonmuutos kriisissä? 

329. Miten voimme suojella asumuksiamme tulvilta? 

330. Onko oikeasti olemassa keino kääntää kasvihuoneilmiön vaikutuksia? Voimmeko paeta ilmas-

tonmuutokselta ennen kuin se alkaa? 

331. Kuinka vakava ilmastonmuutos ongelma on, kun lehdistössä siitä kirjoitetaan niin synkästi? 

332. Monia lajeja esiintyy ilmastonmuutoksen takia, mutta mitkä ovat sen todelliset vaikutuksen ih-

misiin? Eikö tästä seuraa vain vähemmän geneettistä monimuotoisuutta? 

333. Miten voimme vähentää luonnonvarojen käyttöä, mitkä aikaansaavat ilmastonmuutoksen? 

334. Mitä vaikutuksia ilmastonmuutoksella on? 
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335. Mitä vaikutuksia ilmastonmuutoksella on eri uskontoihin (esim. kristinuskoon epäsuoralla taval-

la)? 

336. Mitä keksintöjä tarvitaan ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi? Mitä innovatiiviset oppilaat voisi-

vat kehittää, jotta ilmastonmuutos ongelma saadaan pysäytettyä? 

337. Mikä todennäköisyys on sille että Pohjois-Atlantin virtaukset muuttuvat ja mitä seuraamuksia 

virtauksien muutoksella olisi? 

338. Miten tutkijat yhdistävät yrityksensä pysäyttää ilmastonmuutos? 

339. Miten ilmastonmuutoksesta aiheutuva UV-säteily vaikuttaa geenisekvensoiviin mikro-

organismeihin? 

340. Milloin oikeastaan tämä suuri ilmastonsaastuminen oikein alkoi, jos nämä saasteet ovat ihmisten 

aikaansaannosta? 

341. Voimmeko sanoa että YK:n 15:stä ilmastonmuutos kokous oli menestys? 

342. Miten minä voin vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia? 

343. Millaisia ilmastonmuutoksia voimme odottaa tulevaisuudessa? 

344. Mitä voimme tehdä muuttavalla ilmastolle? 

345. Onko mitään keinoja estää ilmastonmuutoksesta aiheutuvia ongelmia? 

346. Mitkä ovat kolme keskeisintä tekijää ilmastonmuutoksessa? 

347. Mikä on ilmastonmuutoksen vaikutus köyhien maiden talouteen? 

348. Tapahtuuko todella maailman loppu, kuten elokuvassa 2010 muutaman vuoden kuluttua ilmas-

tonmuutoksen takia?  

349. Mitkä ovat suurimmat vaarat joita ilmastonmuutos aiheuttaa Unkarille ja maailmanlaajuisesti? 

350. Mitä ratkaisuja tutkijat ovat ehdottaneet tilanteen korjaamiseksi tai sen pysäyttämiseksi? 

351. Ihmiset uskovat että tutkijat liioittelevat ongelmaa, miten kääntää ihmisten mielipiteet? 

352. Voidaanko ilmastonmuutos todistaa mittaamalla päästöjen määrää ja puiden kasvattamista suh-

teessa toisiinsa? 

353. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa elämäämme? Mitä voimme tehdä, jotta tulevaisuuden katastrofi 

voitaisiin pyyhkiä pois? 

354. Mikä on paras tieto tällä hetkellä ilmastonmuutoksen vaikutuksista? Miten paljon meillä on ai-

kaa reagoida näihin muutoksiin? 

355.  Miten voimme vähentää lietteen vaikutusta ilmastonmuutokseen isoissa kaupungeissa? 

356. Miksi keskitymme metsien hakkuun estämiseen emmekä teollisuuden päästöjen rajoittamiseen? 

357. Voidaanko ilmastonmuutoksen lisäävää lämpöä hyödyntää pullottamaan vettä? 

358. Mitä aikaisemmat tapahtumat voivat kertoa meille nykyisestä ilmastonmuutoksesta? 

359. Onko muoville vaihtoehtoista materiaalia, joka olisi ympäristöystävällinen ja käytännöllinen? 

360. Mitkä ovat ilmastonmuutoksen vaikutukset? Tuleeko maailmaloppu vai ei? Voimme estää ilmas-

tonmuutosta tapahtumasta? 

361. Mitkä ovat ilmastonmuutoksen syyt ja miten pitkään ne ovat olleet olemassa? 
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362. Miksi sää muuttuu ja on ääri-ilmiöitä ilmastonmuutoksesta johtuen? Miksi näin tapahtuu? 

363. Onko tapaa, jolla ilmastonmuutoksesta voisi levittää tietoa? 

364. Miten voimme suostutella kehittyviä maita ymmärtämään että lisääntyvä teollisuus ja energian 

kulutus (kuten kehittyneissä maissa) ei ole hyväksi kehittyville maille tai planeetalle? 

365. Mikä on maailmalaajuisen yhteistyön taustat? 

366. Tuottavatko ihmisen toimenpiteet ilmastonmuutoksen? 

367. Mitä pitäisi tehdä tämän ongelman ratkaisemiseksi? 

368. Mikä olisi edullisin ja tehokkain projekti opiskelijalle taistella ilmastonmuutosta vastaan? 

369. Miten nuoret voivat tehdä, jotta globaali ekosysteemi olisi parempi tulevaisuudessa? 

370. Mitkä ovat tällä hetkellä viimeisimmän tiedot ilmastonmuutoksesta ympäristötutkijoilla? 

371. Mitä tutkivat tekevät kaikkialla maailmassa hidastaakseen ilmastonmuutosta? Mitä tutkimusta 

tehdään? 

372. Onko mahdollista estää ilmastonmuutos katastrofi? 

373. Miten ilmaston lämpeneminen vaikuttaa luonnon ekosysteemeihin kaikkialla maailmassa? 

374. Mitkä olisivat taloudelliset toimintatavat köyhille maille taistella ilmastonmuutosta vastaan? 

375. Näyttääkö tulevaisuus huonolta maapallon ihmisille? 

376. Katoavatko ihmiset maapallolta? 

377. Onko meillä todisteita siitä, että ihmisen toiminta aiheuttaa ilmakehään kasvihuonekaasuja tai 

muita kaasuja jotka ovat haitallisia otsonikehälle? 

378. Jos pienennämme hiilijalanjälkeä, kääntääkö se ilmastonmuutoksen, hidastaako se sitä, vai te-

keekö se yhtään mitään muutosta? 

379. Miten tiede ja teknologia voivat auttaa tämänhetkisessä tilanteessa planeettaamme? 

380. Miten voimme hallita ilmastonmuutosta tai jääkautta? 

381. Mikä on tulevaisuudessa energian lähde ja miten se saadaan sovitettua nykyiseen järjestelmään 

niin että maksimoidaan voimavarat ja taistellaan ilmastonmuutosta vastaan? 

382. Voimme tehdä, jotta planeettaamme elpyisi? 

383. Mitkä ovat ilmastonmuutoksen todelliset syyt? Miten voimme ratkaista nämä ongelmat? 

384. Mitkä ovat ympäristöystävälliset keinot vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä? 

385. Millainen teknologia mahdollistaa globalisaation? Miten hiilidioksidi saadaan käytettyä loppuun 

typellä?  

386. Onko nanoteknologia toivo vai uhka ilmastonmuutokselle? 

387. Voivatko mikro-organismit muuttaa DNA:ta sopeutuakseen paremmin ilmastonmuutokseen? 

388. Olisiko mahdollista pysäyttää ei vain hidastaa ilmastonmuutoksen nopeutta? 

389. Jos ilmastonmuutosta ei hillitä heti, mitä muita vaikutuksia koemme? 

390. Miksi ilmastonmuutos vaikuttaa näin nopeaan tahtiin? 



 93 

391. Onko mahdollista pysäyttää ilmastonmuutos? 

392. Miten kasvihuonekaasut voivat vahingoittaa ihmisten elämistä? 

393. Onko ilmastonmuutoksella etuja? 

394. Miten tarkalleen ottaen ilmastonmuutos vaikuttaa elämäämme? 

395. Voiko maapallon lämpenemistä estää ilmastovariaatioilla? 

396. Voimmeko pysäyttää ilmastonmuutoksen ja tehdä ympäristöstä paremman sekä pelastaa planee-

tan? 

397. Mitkä ovat merkittävimmät seuraamukset ilmastonmuutoksesta? 

398. Menettääkö ihminen oman monimuotoisuuden, jos se menettää luonnon monimuotoisuuden il-

mastonmuutoksen takia? 

399. Missä mittakaavassa ihmiset ovat tietoisia vakavista seuraamuksista ja toimista sekä päätöksistä 

liittyen ilmastonmuutokseen? Mitä voimme tehdä, että kaikki olisivat tietoisia tästä akuutista on-

gelmasta? 

400. Miten voidaan motivoida nuoria käyttämään ATK:ta ilmastonmuutosta vastaan taistelussa? 

401. Mikä olisi paras tapa parantaa tämä kriisi? 

402. Miten pitkään selviämme tässä ilmastonmuutoksessa? 

403. Mitkä ovat tavat muuttaa ilmaston tasapainoisemmaksi? 

404.  Miten välttää ilmastonmuutoksen seuraamukset? 

405. Miten teknologia voisi vaikuttaa hyvällä tavalla ilmastonmuutokseen? 

406. Miten voimme estää ilmastonmuutoksen ja nauttia hyvinvoivasta planeetasta? 

407. Mitä tapahtuu tulevaisuudessa ja mitä tosiasiassa tulee tapahtumaan? 

408. Mikä olisi poispääsy tästä ongelmasta? 

409. Onko ilmastonmuutoksella mitään positiivisia vaikutuksia, kuten Iso-Britannian parlamentti to-

tesi Kioton raportista että ilmastonmuutoksen hyviä puoli on vähätelty? 

410. Voimme vielä pysäyttää ilmastonmuutoksen vai tarvitseeko sitä todella pysäyttää? 

411. Mikä on tehokkain tapa vähentää tai kääntää ilmastonmuutos? 

412. Miten pärjäämme tämän ongelman kanssa, jos se pahenee? 

413. Millaisin toimin voisimme taistella ilmastonmuutosta vastaan, mutta emme ole käyttäneet näitä 

tapoja ja jos niitä on niin miksi niitä ei ole käytetty? 

414. Mitä ilmastonmuutokselle on tehty? Miten se liittyy Richard Bransonin projektiin? 

415. Onko mitään tapaa lisätä keinotekoista otsonia ilmakehään? 

416. Olemmeko riittävästi huolissamme maailman tilasta, vai tarvitsemmeko vielä lisää tietoa? 

417. Miten nykyistä teknologiaa käytetään ympäristön pelastamiseen? 

418. Mitä minä voin tehdä? 

419. Mitkä ovat pahimmat vaikutuksen kasvihuonekaasuilla? 
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420. Mitä tekoja käytetään maapallon lämpenemistä vastaan? 

421. Milloin maapallolla eläminen ei ole enää mahdollista? Mitä ongelmia olisi ratkaista, jotta ihmiset 

voisivat asua kuussa? 

422. Miten saamme ympäristöongelmat massojen tietoisuuteen? 

423. Ilmastonmuutos tapahtuu myös Japanissa. Miten Suomi ja Japani eroavat? 

424. Mitä teemme jos ilmaston muuttuu, eikä meillä ole luonnonvaroja tai vettä? 

425. Kuinka paljon saisimme muutosta aikaan jos kierrättäisimme niin paljon kuin se on mahdollista, 

käyttäisimme julkisia kulkuneuvoja? 

426. Miten voimme vastata ilmastonmuutoksen vaikutuksiin? 

427. Onko mahdollista vähentää riisinviljelyn ja karjankasvatuksen päästöt, mutta samalla välttää ra-

vinnon puute niiltä ihmisiltä joiden ravinnon saanti riippuu näistä? 

428. Onko mahdollista lopettaa muovikassien tuotanto ja kertakäyttöesineiden niin että kaikki olisi 

kierrätettävissä? 

429. Mitkä ovat parhaimmat tavat hidastaa ilmastonmuutosta yksilötasolla ja yhteisötasolla? 

430. Onko enää mahdollista palauttaa metsiä ja jäätiköitä, jotka ovat tuhoutuneet ilmastonmuutoksen 

takia? 

431. Mitä ihmiset ajattelevat, silloin kun ilmastonmuutos tapahtuu erittäin nopeasti? 

432. Onko olemassa eliöitä, jotka vaikuttavat metaanin tuotantoon? 

433. Miten voimme vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia, jotta voimme säilyttää ympäristön ja 

suojella ihmisiä? 

434. Mitä ihmiskunta voi tehdä estääkseen planeettaamme kärsimästä ilmastonmuutoksen haitoista? 

435. Mitä voidaan tehdä otsokehän tuhon estämiseksi? 

436. Miten voimme suhtautua ilmastonmuutokseen? Kuinka voimme auttaa toisiamme sekä suojella 

planeettamme näiltä uhilta? 

437. Energia yhtiöt ehdottavat keskiratkaisuja. Onko tämä viisasta? Kuinka kauan siinä menisi, että 

planeettamme toipuisi ilmastonmuutoksesta ja ilmastonmuutoksen vaikutukset vähenisivät (ku-

ten suuret myrskyt)? 

438. Onko puiden istuttamiselle kaupunkeihin viilentävä vaikutus lämpösaarekkeisiin? 

439. Onko ilmastonmuutos todella katastrofi, vai onko se luonnollinen muutos miljoonien vuosien ai-

kana? 

440. Miten pelastaa maailma? 

441. Onko valtioilla päättäväisyyttä vähentää hiilipäästöjä Kööpenhaminan kokouksen jälkeen vai ei-

vätkö lyhytnäköiset poliitikot piittaa?  

442. Mitkä seuraamukset ovat Kiinan ja Venäjän päästöillä, jotka vaikuttavat ilmastoon? 

443. Onko teknologista ratkaisua vähentää kasvihuonekaasuja ilmakehässä? 

444. Voimmeko pienentää otsoaukon tuottamalla keinotekoisesti otsonia? Voimmeko luoda uuden 

kaasun ratkaisemaan ongelman? 

445. Millainen ilmaston on tulevaisuudessa ja mitä seuraamuksia on odotettavissa? 
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446. Miten avaruus vaikuttaa ilmastonmuutokseen?  

447. Onko mahdollista rakentaa ATK-laitetta, mikä säätelisi ilmastonmuutosta joka maassa? 

448. Miten lääketieteellinen tutkimus mukautuu ilmastonmuutoksen seuraamuksiin? 

449. Mitä tapahtuu 2012? 

450. Kuinka moni lajittelee jätteensä ja mitä siitä seuraa? 

451. Mikä uusi teknologia vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia? 

452. Voimmeko pysäyttää otsoniaukon suurentumisen? 

453. Kuinka ihmiset reagoivat ilmaston lämpenemiseen? Ovatko monet eläimet sukupuuton partaalla? 

454. Miten voimme tuhota suurimmat ilmastonmuutoksen viholliset ja mikä rooli teknologialla on 

tässä? 

455. Miten voimme kehittää ympäristöpolitiikkaa niin että kehittyneet ja kehittyvät maat ovat saman-

laiset? 

456.  Ovatko tutkijat miettineet miten muulla tavalla saadaan happea, jos sitä ei saada puista? 

457. Mitä vaikutuksia ilmastonmuutoksella on planeetallemme? 

458. Mitkä ovat olleet ilmastonmuutoksen vaikutukset tähän mennessä? 

459. Mitä Suomi tekee ilmaston parantamiseksi ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi? 

460. Miten pitkään kestäisi että maapallo palaisi alkuperäiseen tasapainoon, jos lopettaisimme kasvi-

huonepäästöt? 

461. Miksi sähköautoja ei mainosteta ja niiden käyttö edistetä, jos ne on kerran jo keksitty? 

462. Minkä suunnan ilmastonmuutoksen ratkaisuissa otetaan lähitulevaisuudessa? 

463. Miten tutkijat ja teknologian kehittäjät saadaan mukaan poliittisiin keskusteluihin? 

464. Mitä meidän tarvitsee tehdä, että tulevaisuus on turvattu? 

465. Miten voimme auttaa planeettaa elpymään ihmisen aiheuttamista vahingoista? Onko pistettä, jos-

ta ei ole paluuta ja vahingot ovat tulleet korjaamattomiksi? 

466. Mitä koulutusuudistuksia olisi tehtävä, että ihmiset tiedostaisivat ilmastonmuutoksen? 

467. Miten voimme kannustaa ihmisiä, yrityksiä ja yhteisöjä vähentämään fossiilisten polttoaineiden 

käyttöä? 

468. Mitä teknologisia innovaatioita voisi kehittää tulevaisuudessa, jotta ilmastonmuutos voidaan hi-

dastaa tai kääntää? 

469. Miten tutkijat voivat vakuuttaa poliitikot ja politiikan tekijät ilmastonmuutoksesta? 

470. Mikä muu ala voisi pelastaa maailman, jos ei tiede? 

471. Mikä aiheuttaa ilmatonmuutoksen? 

472. Tapahtuuko ilmastonmuutos äkisti, kuten elokuvassa ”Day After Tomorrow”? Vai ovatko muu-

tokset hitaita? Alkaako tornadoja esiintyä alueilla, joilla niitä ei normaalisti ole? 

473. Mitä materiaaleja tutkijat käyttävät tutkimuksissaan luodakseen tehokkaita ja ekoystävällisiä 

energian lähteitä ja kulkuneuvoja, joita voitaisiin käyttää tulevaisuudessa? 
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474. Onko ilmastonmuutos todellakin vakava asia? Eikö maapallo koe vuoroin lämpimiä ja kylmiä 

aikoja? 

475. Miten Kioton sopimus on vaikuttanut ilmastonmuutoksen taistelussa? 

476. Voidaanko ilmastonmuutos estää tai ratkaista? 

477. Onko ilmastonmuutokselle vaikutus myös ihmisiin? 

478. Miten maamme voi pysäyttää ilmastonmuutoksen ja mitä me voimme opettaa muille ilmiön on-

gelmista? 

479. Mitkä ovat tehokkaat tavat puuttua ilmastonmuutokseen yksilö, politiikan, yhteisöjen tasolla 

maailman laajuisesti? 

480. Onko ihmiskunta syypää ilmastonmuutokseen?  

481. Miten köyhät maat voivat sopeutua muuttuvaan ilmastoon? 

482. Kuinka nopeasti maapallo kohtaa luonnon katastrofin? Mitä tämä katastrofi merkitsee lajeille 

maapallolla (myös ihmisille)? 

483. Mikä suljettu ekosysteemi sopisi säätelemään ilmaston lämpenemistä? 

484. Miten Suomi kohtaa ilmastonmuutoksen? 

485. Voiko tavallinen ihminen tehdä jotain ilmastonmuutokselle? Mitä? 

486. Miten pitkään kuluu siihen, että otsoni uusiutuu? 

487. Ilmastonmuutos ja ruokapolitiikka Afrikassa? 

488. Miten voimme kannustaa ihmisiä olemaan tietoisia toimintojensa seuraamuksista? 

489. Mitkä ovat viimeisimmät tiedot ja aiheet ilmastonmuutoksesta? 

490. Mitä nuoret voivat tehdä saadakseen ihmiset tietoiseksi ilmastonmuutoksesta? 

491. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa muuttoeläimiin, tautien leviämiseen ja maanviljelyyn? 

492. Mitä on keksitty ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi uusiutuvien energioiden ja energian lähtei-

den avulla, mistä tavalliset ihmiset eivät vielä tiedä? 

493. Miten mallit ilmastoanalyyseissa toimivat? 

494. Mitä voisi itsenäisesti tehdä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi? 

495. Miten voimme ennustaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia? 

496. Mitkä ovat parhaimmat ideat ja uusi teknologia, joilla vastata ilmastonmuutokseen? 

497. Miten Liika hiilidioksidi voitaisiin käyttää loppuun typellä? 

498.  Mikä teknologia auttaa ratkaisemaan ilmastonmuutoksen? 

499.  Mitä teemme ilmastonmuutokselle? 

500.  Mitä on tehtävissä? 
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Liite 3.  

Kiinnostuksen kohteita esittävien kysymysten lukumäärät aihealueittain: 

Maa: 
Suku-
puoli: 

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 D1 

Uusi-Seelanti f 8 2 3 6 5 2 1 0 8 0 2 6 0 1 3 4 1 4 2 

Uusi-Seelanti m 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 1 4 2 1 2 2 2 0 

Slovenia f 3 1 2 2 7 2 3 0 0 1 1 1 3 5 1 3 4 1 0 

Slovenia m 1 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 1 2 2 1 0 1 

Thaimaa f 3 1 1 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 

Thaimaa m 2 2 2 2 7 0 2 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 

Unkari f 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 

Unkari m 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 

Zambia f 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Zambia m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bulgaria f 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Bulgaria m 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 

Romania f 1 3 3 2 12 3 4 0 1 0 3 3 4 1 5 5 2 1 1 

Romania m 0 0 3 1 3 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 

Vietnam f 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 3 2 1 0 1 0 1 0 

Vietnam m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 

Makedonia f 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 

Makedonia m 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Viro f 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 1 3 0 

Viro m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

USA f 2 1 1 1 3 1 0 2 2 0 0 1 2 0 0 1 3 0 0 

USA m 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 3 0 1 1 0 0 0 

Etelä-Afrikka f 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 

Etelä-Afrikka m 0 0 2 0 5 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 

Suomi f 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 

Suomi m 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Kanada f 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 

Kanada m 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

Serbia f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Serbia m 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
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Uganda f 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Uganda m 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Saksa f 0 1 2 1 3 0 1 0 1 0 0 3 3 0 2 1 0 2 1 

Saksa m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Japani f 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 1 0 

Japani m 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 

Slovakia f 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

Slovakia m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiina f 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiina m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Puola f 0 0 2 3 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 2 1 1 0 

Puola m 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Venäjä f 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Venäjä m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kongo f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kongo m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Iso-Britannia f 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Iso-Britannia m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kroatia f 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 

Kroatia m 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 

Turkki f 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Turkki m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Espanja f 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Espanja m 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Indonesia f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Indonesia m 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Liettua f 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 

Liettua m 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Latvia f 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Latvia m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Taiwan f 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Taiwan m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Filippiinit f 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Filippiinit m 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Intia f 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
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Intia m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mauritius f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mauritius m 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Uruguay f 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Uruguay m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Australia f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

Australia m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Korea f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Korea m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kamerun f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kamerun m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Nigeria f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nigeria m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Sierra Leone f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sierra Leone m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

yhteensä:   28 25 31 29 91 27 25 4 25 2 19 48 41 23 26 44 27 25 5 

 

 


