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1. JOHDANTO 

Ympäristöongelmien hallinta vaatii systeemistä ajattelua eli kykyä ymmärtää ympäristön ja 

yhteiskunnan moniulotteisia vuorovaikutussuhteita. Tutkimukset osoittavat, että 

osallistamalla kansalaisia ja erityisesti nuoria yhteiskunnalliseen ympäristötoimintaan, 

edistetään systeemistä ajattelua sekä kykyjä johtaa yhteiskunnallista ympäristömuutosta. 

(mm. Riemer ym. 2014; Paloniemi & Koskinen 2005; Schusler ym. 2009). 

Tähän teemaan kytkeytyy myös tämä pro gradu -tutkielma. Systeeminen muutos kohti 

ekologisesti kestävää yhteiskuntaa tarvitsee toteutuakseen tiedostavan ja kantaaottavan 

kansalaisyhteiskunnan, joka osallistuu aktiivisesti päätöksentekoon. Yhteiskunnalliseen 

ympäristötoimintaan osallistaminen vaatii myös taustalleen tutkimusta, jonka avulla voimme 

löytää optimaaliset keinot kehittää ja arvioida toimintaa (Chana 2007; Jensen & Schnack 

1997; Schusler ym. 2009; Riemer ym. 2014). 

Maailmaa koskettavat ympäristökysymykset vaikuttavat viimekädessä kaikkiin ja myös 

niiden ratkaisemiseen tarvitaan kaikkia ihmisryhmiä. Yhä enemmän onkin alettu puhumaan 

kansalaisten ja etenkin nuorten osallistamisesta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 

Esimerkiksi valtakunnallisen nuorisotyön ja –politiikan 2017–2019 ohjelman yhtenä 

keskeisenä tavoitteena on lisätä nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017). 

Kansalaisten mahdollisuudet osallistumiseen on määrätty myös lainsäädännössä. 

Esimerkiksi nuorisolain 24 §:n mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua 

paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn ja nuoria 

on kuultava heitä koskevissa asioissa (1285/2016, Finlex). Kuntalain 22 §:n mukaan 

kuntalaisilla ja palvelun käyttäjillä tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kunnan 

toimintaan (410/2015, Finlex).  

Osallistamistavoitteista huolimatta erityisesti nuorten vaikutusmahdollisuudet 

yhteiskunnassa eivät ole itsestäänselvyys. THL:n 2015 osallisuutta koskevan koosteen 

mukaan kansalaisten osallistuminen, erityisesti lasten ja nuorten kohdalla, on varsin vähäistä.  
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Myös monien nuorten aikuisten on vaikea saada äänensä kuuluviin, eikä yhteiskunnasta ja 

poliittisesta päätöksenteosta löydy aina riittävästi tilaa nuorille vaikuttajille.  Esimerkiksi 

politiikassa nuoret ikäpolvet ovat varsin aliedustettuja. Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa läpi 

päässeissä oli 14 (7 %) alle 30-vuotiaita, joista vain yksi oli alle 25-vuotias. (Yle 2015; 

Eduskunta 2019.) Vuoden 2017 kuntavaalien ehdokkaistakin alle 25- vuotiaita oli vain 4,2 

prosenttia (Tilastokeskus 2017).  

Nuorten aikuisten yhteiskunnallinen rooli sekä tulevaisuuden mahdollisuudet korostuvat 

erityisesti ympäristökysymyksissä. Maailmamme tulevaisuus ja kasvavat ympäristöhaasteet 

ovat pian nuorten sukupolvien käsissä ja siksi erityisesti nuoria on tärkeää osallistaa mukaan 

yhteiskunnalliseen ympäristövaikuttamiseen. Tutkimukset osoittavatkin, että nuoret aikuiset 

ovat valmiimpia sitoutumaan ja johtamaan kestävän kulttuurin edistämistä ja he ovat 

vaikuttava kohderyhmä osallistamishankkeille. Nuoret voivat toimia hyvinä viestinviejinä 

esimerkiksi muille nuorille ja perheenjäsenille ja heidän identiteettiään on helpompi muovata 

aktiivisiksi ympäristökansalaisiksi. Lisäksi nuoret ovat uskaliaampia ottamaan riskejä, sillä 

heidän uransa ei ole niin suuressa vaarassa. (Riemer ym. 2014.) 

Moni nuori tuntee kuitenkin voimattomuutta ja epäilee omia vaikutusmahdollisuuksia 

yhteiskuntamme viheliäisten ja monimutkaisten ympäristöhaasteiden äärellä. THL:n 2015 

vuoden kouluterveyskyselyn mukaan kaikki nuoret eivät koe osallisuutta kasvu- ja 

kehitysympäristöissään ja osallisuuden vahvistaminen palvelujen suunnittelussa, 

toteuttamisessa ja kehittämisessä vaatisi toimintakäytäntöjen muuttamista (Halme ym. 

2016). 

Nuoria sukupolvia varjostaa huoli yhteiskunnan tulevaisuudesta. Vuoden 2016 

nuorisobarometrin mukaan 15–29-vuotiaiden usko hyvinvointiyhteiskuntaan ja ympäristön 

tilan paranemiseen oli heikentynyt. Myös huoli ympäristöongelmista on kasvanut. Vuoden 

2018 nuorisobarometrissa liki 70 % 15–29-vuotiaista nuorista oli melko tai erittäin 

huolissaan ilmastonmuutoksesta, kun vastaava luku kymmenen vuotta aiemmin oli vain 40 

%. 2016 Nuorisobarometrin mukaan noin 86 % nuorista koki, että tulevat sukupolvet joutuvat 

kärsimään, mikäli nykyinen ympäristön tuhoaminen jatkuu. Kasvanut huolestuneisuus näkyy 
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myös kulutustottumuksissa. 2018 nuorisobarometrin mukaan nuoret pyrkivät yhä enemmän 

vaikuttamaan ympäristöön omien kulutusvalintojen kautta.  

Ympäristötoimijuuden painottumista omiin kulutustottumuksiin on kuitenkin kritisoitu viime 

vuosina ja yksilökeskeisyyden sijaan on alettu puhumaan yhä enemmän yhteiskunnallisesta 

osallistumisesta. Omaehtoinen osallistuminen yhteiskunnalliseen ympäristövaikuttamiseen 

vaatii tuekseen usein sosiaalisen toimintaympäristön, joka edesauttaa ympäristötoimijuuteen 

valtautumista ja voimaantumista (Paloniemi & Koskinen 2005). Pelkkä huoli ympäristöstä 

ei siis välttämättä johda yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Keskeistä on voimaantumisen ja 

lamaantumisen kokemukset eli se, miten kokee pystyvänsä vaikuttaa, ja toisaalta millaiset 

edellytykset yhteiskunta mahdollistaa vaikuttamiseen (Kollmus & Agyeman 2002; Åkerman 

2014).  

Nuorten valtautumista, voimaantumista ja osallisuutta ympäristöteemoissa on pyritty 

edistämään, paitsi virallisissa oppilaitoksissa, mutta myös oppilaitosten ulkopuolella, 

erilaisissa nuorisoon keskittyvissä hankkeissa. Monilla hankkeilla on onnistuttu saamaan 

positiivisia tuloksia. (Riemer ym. 2014.). Nuorten osallistamishankkeissa pyritään 

edistämään ympäristökansalaisuutta. Hankkeet tavoittelevat nuorten sosiaalisen vastuun 

tunnetta, joka kestää aikuisuuteen. Ohjelmat pyrkivät tavoitteisiin tarjoamalla 

mahdollisuuksia valmiuksien kehittämiseen ja johtamiseen sekä kannustamalla nuoria 

kehittämään itsetuntemusta. (Shen ym. 2006.) Hankkeet voivat sisältää esimerkiksi 

ympäristökonferensseja, vapaaehtoistyötä ympäristöjärjestöissä, ”after-school-

aktiviteettejä”, tapahtumien järjestämistä sekä poliittista osallistumista (Riemer ym. 2014). 

Myös vapaaehtoistoiminnalla on keskeinen rooli erityisesti nuorten yhteiskunnallisessa 

aktivoinnissa ja osallistumisessa. Vapaaehtoistoiminnassa kohtaavat yksilöiden arvot sekä 

yhteinen osallisuus. Sen voima piilee siinä, että se mahdollistaa yksilöille ja yhteisöille 

merkityksellisyyttä sekä elämyksiä antamisesta ja saamisesta. (Yeung & Nylund 2005.) 

Taloustutkimus oy:n 2018 julkaistun tutkimuksen mukaan vuonna 2017 erityisesti 

koululaiset ja opiskelijat sekä 15–24-vuotiaat tekivät eniten vapaaehtoistöitä. Liki 40 % 15–

24-vuotiaista nuorista oli tehnyt vapaaehtoistöitä viimeisen vuoden aikana. 

Nuorisobarometrin mukaan taas kaikkiaan 20 prosenttia 15–29-vuotiaista nuorista sanoo 
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osallistuvansa jonkin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tähtäävän järjestön tai 

kansalaisliikkeen toimintaan. 13 prosenttia arvioi osallistuvansa satunnaisesti ja 7 prosenttia 

aktiivisesti.  

Erityisesti ympäristöliikkeessä vapaaehtoistyöllä on suuri painoarvo (Ryan ym. 2001). 

Ympäristöjärjestöt ovat merkittävimpiä kanavia vapaaehtoistoiminnalle (Liarakou ym. 

2011). Ympäristöjärjestöt ovat organisaatioita, jotka toimivat yhteiskunnassa itsenäisinä 

valtiosta riippumattomina organisaatioina. Vapaaehtoistyötä mahdollistavia 

ympäristöjärjestöjä ovat Suomessa mm. Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF, 

Dodo ry, Maan ystävät ry, 350 Suomi ry, Change Maker sekä Greenpeace. Vaikka lähes 

kaikki ympäristöjärjestöjen vapaaehtoistoiminta edistää yhteiskunnallista osallistumista, se 

ei kuitenkaan ole aina toiminnan päätavoite. Suoraan yhteiskunnalliseen osallistamiseen ja 

osallistumiseen tähtäävää toimintaa on harjoitettu erilaisten hankkeiden ja toimintaryhmien 

muodossa kouluympäristössä sekä sen ulkopuolella. Yhtenä esimerkkinä onkin tämän pro 

gradu tutkielman tutkimuskohteena toimiva WWF:n nuorten tiimi.  

Vaikka osallistaminen on tunnistettu tärkeäksi keinoksi edistää aktiivista 

ympäristökansalaisuutta, on erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten osallistuvan 

ympäristökasvatuksen hankkeista ja -ohjelmista melko vähän tutkimusta. Tarve erityisesti 

koulumaailman ulkopuolisille epäformaalin oppimisen hankkeiden tutkimuksille on 

tunnistettu. (Hickman 2012 sit. Riemer ym 2014.)  

Tässä tutkielmassa arvioidaan nuorten ja nuorten aikuisten osallistamista yhteiskunnalliseen 

ympäristövaikuttamiseen WWF:llä. Aihetta lähestytään arvioimalla ja tutkimalla WWF:n 

nuorille tarkoitettuja vapaaehtoisryhmiä, joiden keskeisimpinä tavoitteina on innostaa ja 

sitouttaa 16–25-vuotiaita nuoria aktiiviseen ympäristökansalaisuuteen, osallistamalla nuoret 

ohjattuun vapaaehtoistoimintaan.   

Arvioinnin työkaluna toimii Koskisen ja Paloniemen malli ympäristövastuullisesta 

oppimisesta eli spiraalimalli (2005), joka on kehitetty vastaavanlaisen 

ympäristökasvatustoiminnan arvioinnin työkaluksi. Spiraalimallin mukaan positiiviset 

kokemukset osallistamisesta voivat parhaimmillaan kartuttaa ympäristöosaamista sekä 

valtauttaa ja voimauttaa osallistujia aktiiviseen omaehtoiseen ympäristövastuulliseen 
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toimintaan. Tutkielman tärkeimpänä tavoitteena onkin arvioida, onko WWF:n osallistava 

ympäristökasvatustoiminta onnistunut valtauttamaan, voimauttamaan ja lisäämään 

yhteiskunnallista ympäristötoimijuutta eli aktivoimaan nuoria ympäristökansalaisina. 

Ympäristöosaaminen on yhtenä niin spiraalimallin kuin ylipäänsä ympäristötoimijuuden 

sekä ympäristökansalaisuuden lähtökohtana (Paloniemi & Koskinen 2005). Siksi 

tutkielmassa on myös tarkasteltu minkälaisia ympäristökansalaisuutta tukevia taitoja 

osallistujat ovat oppineet. 

Spiraalimallin mukaan ympäristövastuullisen toimijuuden määrittävät konteksti eli 

toimintaympäristö sekä olosuhteet. Positiiviseksi koettu toimintaympäristö ja olosuhteet 

määrittelevät muuttuuko yksilön halu toimia ympäristövastuullisempaan suuntaan. Yksilön 

halu toimia liittyy taas motivaatioon. Motivaatio herättää yksilön kiinnostuksen ja saa hänet 

mukaan toimintaan sekä asennoitumaan sen jatkamiseen (Ruohotie 1998). Vain sisäinen 

motivaatio toimintaan voi varmistaa ympäristövastuullisen toimintaan sitoutumisen ja 

ulkoinen motivaatio voi innostaa lannistuneen kohti ympäristövastuullista toimintaa. 

(Paloniemi & Kosinen 2005). Toimintaympäristöllä ja -tavoilla onkin siis keskeinen rooli 

toiminnan vaikuttavuuden kannalta, ja siksi tutkielmassa on arvioitu myös, mitkä tekijät 

toimintaympäristössä vaikuttavat osallistujien motivaatioon ja sitoutumiseen. Ymmärtämällä 

mikä on mahdollisimman houkutteleva, motivoiva ja sitouttava toimintaympäristö 

vapaaehtoistyöhön perustuvassa osallistuvassa ympäristökasvatustoiminnassa, voidaan 

osallistamistoimintaa kehittää entistä vaikuttavammaksi.  

Koska WWF:n toiminnan tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaa toimintaympäristö, 

selvitetään työssä minkälaiset toimintatavat innostavat ja sitouttavat itse toimintaan sekä 

luovat parhaat edellytykset osallistujien voimaantumiseen, valtautumiseen ja 

yhteiskunnalliseen aktivoitumiseen.  

Jotta voidaan tarkastella, onko WWF:n toiminta vaikuttanut osallistujien 

ympäristökansalaisuuteen, vertaillaan tutkielmassa toiminnan keskeyttäneitä ja toiminnassa 

loppuun asti mukana olleita. Lisäksi vertaillaan, miten aiempi kokemus ympäristöalalta 

vaikuttaa ympäristökansalaisuuteen. 
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Tutkimuskysymykset: 

1) Onko WWF:n osallistamistoiminta onnistunut valtauttamaan, voimauttamaan ja edistämään 

osallistujien aktiivista ympäristökansalaisuutta ja siihen tarvittavia taitoja?  

2) Miten osallistamishankkeen toimintaympäristö on vaikuttanut edellä mainittuihin asioihin ja 

mitkä tekijät ovat vaikuttaneet motivaatioon olla mukana ja sitoutua tutkittuun 

osallistamistoimintaan?  

Tutkielman aineistona on 30:n vapaaehtoisryhmiin osallistuneen vapaaehtoisen 

kyselylomakkeet. Tutkimusaineisto on analysoitu teoriaohjaavasti 

monimenetelmätutkimuksena yhdistellen kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia 

tutkimusmenetelmiä. Kvalitatiivinen tutkimus on tehty laadullisena sisällönanalyysina 

teemoitellen ja tyypitellen aineistoa. Lisäksi kyselyaineiston pohjalta on muodostettu 

tarinatyyppi, piirtämään kokonaisvaltaista kuvaa osallistujista. 

Luvussa kaksi on esitelty tarkemmin tutkielman teoreettinen tausta käsitteineen. Luvussa 

kolme esitellään tutkielman aineistoa, kuten tutkimusjoukkoa, aineiston keruuta ja kyselyn 

laatimista. Luvussa kolme esitellään myös aineiston analyysimenetelmät. Luku neljä esittelee 

tulokset ja niiden tulkinnan ja lopussa kappaleessa viisi esitetään johtopäätöksen ja 

viimeisenä kappaleessa pohdinta. 

 

 

2. TUTKIELMAN TEOREETTINEN TAUSTA 

Tässä kappaleessa esitellään tutkielman käsitteet sekä keskeisimmät aiheeseen liittyvät 

tutkimukset ja teoriatausta. Luku 2.3 avaa tutkielman arvioinnin pohjana käytetyn teorian. 

Ennen tutkielman keskeisimmän teorian esittelyä sivutaan lyhyesti myös muita 

samankaltaisia teorioita. 
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2.1 Tutkielman käsitteet 

2.1.1 Ympäristövastuullinen toiminta ja ympäristökansalaisuus 

Ympäristövastuullinen toiminta tarkoittaa, joko suoraa tai epäsuoraa toimintaa, jolla yksilö 

tai yhteisö pyrkii toimimaan ympäristöä ajatellen parhaalla mahdollisella tavalla, omien 

kykyjensä mukaan. Ympäristövastuullisuuden määritelmä riippuu aina toimijan tiedoista, 

taidoista ja pystyvyydestä. Kukin toimii ja asettaa toiminnalleen raamit, niin kuin uskoo 

parhaiten pystyvänsä vaikuttamaan, mikä tekee ympäristövastuullisuuden määrittelemisestä 

täysin subjektiivista ja kontekstuaalista. (Paloniemi & Koskinen 2005.) 

Ihminen voi myös tiedostamattaan toimia ympäristövastuullisesti esimerkiksi arjen 

valinnoissaan, mutta tässä yhteydessä ympäristövastuullisella toiminnalla tarkoitetaan 

tietoista toimintaa, jonka pyrkimyksenä on edistää ympäristön tilaa. 

Ympäristövastuullinen toiminta on arvosidonnaista ja edellyttää ympäristöarvoja. 

Ympäristöarvot eivät kuitenkaan aina suoraan johda ympäristövastuulliseen toimintaan 

(Kollmus & Agyeman 2002). Ympäristövastuullista toimintaa on etenkin 

ympäristökasvattajien keskuudessa kutsuttu myös ympäristötoimijuudeksi, joka on hyvin 

läheinen käsite ympäristökansalaisuuden kanssa.  

Slucher ym. (2009) määrittelivät, että ympäristövastuullinen toiminta voi olla esimerkiksi 

suoraa luonnonympäristöön vaikuttamista, kuten elinympäristöjen ennallistamistoimia, tai 

epäsuoraa vaikuttamista, kuten poliittisen muutoksen edistämistä, ympäristöaiheisten 

tilaisuuksien järjestämistä tai viestintää. 

Ympäristökansalaisuus on yleensä yhdistetty julkiseen keskusteluun, toimintaan, 

protestointiin ja mielenosoituksiin. Ympäristökansalainen paitsi osallistuu julkiseen 

toimintaan, mutta myös tietää, että omilla yksityiselämän valinnoilla voi vaikuttaa 

laajemmallakin tasolla.  (Dobson 2007.) Ympäristökansalaisuus nähdään yhtenä keinona 

muuttaa yhteiskuntaa kestävämmäksi (Gough & Scott 2006). Se voidaan nähdä 

demokraattista osallistumista ja päätöksentekoa tukevana (Santaoja 2013, 66). 

Ympäristökansalaisen oikeus ja vastuu koskevat ihmisen lisäksi myös luontoa ja tulevia 
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sukupolvia. Siihen kuuluvat tietoisuus, sisäinen motivaatio, sitoutuminen, vastuullisuus, 

huolenpito, yhteisöllisyys ja osallistuminen. (Koskinen 2010, 22–23.)  

 

2.1.2 Osallisuus ja osallistaminen 

Osallisuuden käsitteestä on alettu laajemmin puhua 2000-luvun vaiheessa. Se ymmärretään 

laaja-alaiseksi sosiaalipedagogiseksi käsitteeksi, joka kuvaa ihmisen ja yhteiskunnan sekä 

ihmisen ja yhteisöjen välistä suhdetta. Käsitteeseen on yhdistetty erilaisia ja toisistaan 

poikkeavia merkityksiä, eikä sille ole vielä onnistuttu määrittelemään täsmällistä ja yleisesti 

hyväksyttyä määritelmää, useista yrityksistä huolimatta. (Nivala & Ryynänen 2013.) 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisun määritelmän mukaan osallisuus on 

kuulumista sellaiseen kokonaisuuteen, jossa pystyy olemaan mukana elämän 

merkityksellisyyttä lisäävissä vuorovaikutussuhteissa sekä erilaisissa hyvinvoinnin lähteissä 

(Isola ym. 2017). Osallisuus on paitsi vaikuttamista oman elämän kulkuun, mahdollisuuksiin, 

toimintoihin ja palveluihin, mutta myös vaikuttamista yhteisiin asioihin. Osallisuuden 

voidaan ajatella olevan osa ihmisen hyvinvoinnin perusrakennetta, jossa keskeisessä roolissa 

ovat kuulumisen tunne ja kokemus omasta merkityksestä, osana jotain yhteisöä ja 

yhteiskuntaa (Nivala & Ryynänen 2013).  

Osallisuus on keskeinen osa demokratiaa ja demokratian elinvoimaisuutta (Nivala & 

Ryynänen 2013). Kansalaisosallistuminen mielletään esimerkiksi deliberatiivisen 

demokratian kulmakiveksi, jonka ideologiana on kansalaisten tasavertainen osallistaminen 

päätöksentekoon. Deliberatiivisen demokratian keskustelun tavoitteena on tuoda esiin 

erilaisia näkemyksiä, joita osallistujat reflektoivat käydyn keskustelun, uuden tiedon ja 

esitettyjen väitteiden valossa. (Chambers 2003.) 

Osallisuuden käsite on noussut julkiseen keskusteluun Suomessa juuri 

kansalaisosallistumisen edistämisen myötä. Julkinen hallinto on pyrkinyt noin 70-luvun 

lopulta lähtien edistämään kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia erilaisin 

mietinnöin, lakiuudistuksin ja kehittämishankkein. Osallisuuden käsite liitettiin mukaan 
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yhteiskunnallisiin tavoitteisiin 90-luvulla, jonka jälkeen vuonna 95 syntynyt kuntalaki 

edellytti kansalaisten osallisuutta päätöksenteossa. (Nivala & Ryynänen 2013.)  

Erityisesti lasten ja nuorten osalta on keskusteltu paljon osallisuudesta. Esimerkiksi Lapsi- ja 

nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2007–2011 sekä Lasten, nuorten ja perheiden 

hyvinvoinnin politiikkaohjelma ovat korostaneet osallisuuden merkitystä.  Nuorten 

osallisuus onkin tärkeää, sillä siinä päästään hyödyntämään nuorten omaa asiantuntemusta, 

annetaan heille mahdollisuus harjoittaa kansalaisoikeuksia sekä vaikuttaa 

demokraattisempaan yhteiskuntaan. Se myös edistää nuorten henkilökohtaista kehitystä ja 

tarjoaa substanssitietoa ja käytännön osaamista. (Checkoway 2011.) 

Yhteisöllisyys ja yhdessä toimiminen liittyvät vahvasti osallisuuteen. Yhteisöllisyys on 

liitetty usein osallisuuden käsitepariksi, mikä korostaa itseä suuremmassa mukana olemisen 

tunnetta, yhdessä tekemistä sekä luottamusta ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan 

(Honkasalo & Laukkanen 2015). Monet tutkijat ovat korostaneet yhteisöllisen osallistumisen 

merkitystä myös oppimisessa. Esimerkiksi Etienne Wenger (1998) on korostanut, että 

yhteisöllinen oppiminen on tehokas oppimisen muoto, joka tarjoaa uusia näkemyksiä ja 

merkityksiä sekä muovaa identiteettiä osana yhteisöä.  

Vaikka osallisuus on erittäin sosiaalinen kysymys, liittyy se vahvasti myös ympäristöön. Eri 

määritelmät painottavatkin, että osallisuus on vaikuttamista yhteisiin asioihin, joten se 

linkittyy myös yhteiseen ympäristöömme ja siihen vaikuttamiseen. Suomessa ja muualla 

maailmalla kansalaisten osallisuutta yhteiskunnallisessa ympäristövaikuttamisessa on pyritty 

edistämään julkishallinnossa mm. erilaisin kansalaisraatien ja palautteenannon keinoin. 

Esimerkiksi suomalaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) kansalaisten 

tiedonsaanti ja osallistuminen ovat keskeisiä tavoitteita ympäristövaikutuksiltaan 

merkittävissä hankkeissa. YVA-menettelyissä pyritään tuomaan kansalaisten näkemykset, 

huolet ja toiveet mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon jo varhaisessa vaiheessa. 

(Hokkanen 2008.)  

Ympäri maailmaa osallisuutta on pyritty edistämään erilaisin osallistamishankkein. 

Osallistamisesta on kyse, kun yksilöitä ja yhteisöjä kannustetaan tai kehotetaan 

osallistumaan toimintaan tai hankkeisiin (Paloniemi & Koskinen 2005). Osallistamisesssa 
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tarve osallistumiseen on siis syntynyt muulla kuin osallistujan omassa mielessä (Koskinen 

2010).   

 

2.1.3 Voimaantuminen ja valtautuminen 

Voimaantuminen on laajasti käytetty käsite erityisesti kasvatustieteilijöiden, politiikan 

tutkijoiden, sosiologien ja psykologien keskuudessa (O'Brien & Whitmore 1989).   

O'Brien ja Whitmoren mukaan voimaantuminen on prosessi, jossa ihmiset kokevat 

pystyvänsä vaikuttaa heidän elämäänsä vaikuttaviin organisaatioihin ja toimintoihin. 

Perinteinen käsitys voimaantumisesta on, että esimerkiksi päätöksenteon ulkopuolella ja 

heikommassa asemassa olevat saavat lisää itseluottamusta sekä kasvattavat yhteiskunnallista 

asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia. Voimaantumisessa ihminen tulee myös tietoisiksi 

omista eduistaan ja miten niihin tulisi vaikuttaa päätöksenteossa. (Rowlands 1995.)   

Rowlandsin määritelmän mukaan voimaantuminen on aina muutos suhteessa itseen, 

ihmissuhteisiin sekä yhteisöön. Suhteessa itseen voimaantuminen tarkoittaa henkilökohtaista 

prosessia, jossa henkilöiden oma voiman tunne kasvaa itsetunnon ja -luottamuksen 

vahvistuessa. Ihmissuhteiden osalta voimaantuminen taas tarkoittaa, että kyvyt neuvotella ja 

vaikuttaa ihmissuhteisiin, ja niihin liittyviin päätöksiin vahvistuvat.  

Muutos suhteessa yhteisöön taas tarkoittaa Rowlandsin määritelmässä, että henkilö on saanut 

edellytyksiä ja valtaa toimia yhteisössä. Tätä prosessia kutsutaankin suomen kielessä myös 

valtautumiseksi. Valtautuminen tarkoittaa toimijan näkökulmasta vallan ja 

toimintamahdollisuuksien saamista, kun taas vallanpitäjän näkökulmasta vallan jakamista tai 

pois antamista (Koskinen 2010, 29). Voimaantuminen ja valtautuminen linkittyvät toisiinsa, 

ja sanotaankin, että ilman toista ei olisi toista. 

Voimaantuminen ja valtautuminen kytkeytyvät myös ympäristötoimijuuteen ja 

ympäristökansalaisuuteen. Paloniemen ja Koskisen (2005), mukaan voimaantunut yksilö 

luottaa omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa, kokee oman roolin merkitykselliseksi ja haluaa 

toimia ympäristön puolesta. Hungerford ja Volk (1990) korostavat, että tieto ja taidot toimia 

ympäristön puolesta luovat uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Jotta halu toimia 
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ympäristövastuullisesti syntyy, henkilön on luotettava omiin kykyihin ja taitoihinsa 

ympäristömuutoksen ratkaisijana.  

Yhteiskunnallisella osallistamisella voidaan edistää voimaantumista ja valtautumista. 

Nuorten valtautumista, voimaantumista ja osallisuutta ympäristöteemoissa on pyritty 

edistämään, paitsi virallisissa oppilaitoksissa, mutta myös oppilaitosten ulkopuolella 

erilaisissa nuorisoon keskittyvissä hankkeissa (Riemer ym. 2014; ks. myös kappale 4.4.). 

Paloniemen ja Koskisen (2005) mukaan juuri positiiviset kokemukset osallistamishankkeista 

ja niiden vaikutuksista, ovat avainasemassa voimaantumiselle. 

 

2.1.4 Ympäristökasvatus ja osallistuva ympäristökasvatus 

Ympäristövastuulliseen toimintaan johtavia tekijöitä on tutkittu jo pitkään. Onkin havaittu, 

että pelkkä tieto ympäristöasioista ei johda automaattisesti ympäristövastuulliseen 

toimintaan (Blake 1999). Kollmuss ja Agyeman (2002) koostivat eri tutkimusten ja 

teorioiden pohjalta ympäristötiedon ja ympäristövastuullisen toiminnan välistä kuilua 

selittävät tekijät ja jakoivat ne sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Ulkoisiin tekijöihin kuuluvat 

instituutionaaliset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät. Sisäisiin taas motivaatio, 

tieto ympäristövastuullisista toimintatavoista, tietoisuus ympäristöasioista, arvot, tunteet, 

hallintakäsitys (engl. Locus of control) sekä vastuuntuntoisuus ja priorisointi. 

Ympäristökasvatuksen tavoitteita ja toimintatapoja voidaankin peilata juuri Kollmuss ja 

Agyemanin luokittelemiin sisäisiin tekijöihin. Ympäristökasvatuksen tavoitteena on 

muovata käyttäytymistä ympäristövastuulliseksi, vaikuttamalla arvoihin, tunteisiin ja 

motivaatioon sekä tietoisuuteen ympäristöongelmien ratkaisumahdollisuuksista.    

William Stapp määritteli ympäristökasvatuksen 1969-vuonna siten, että sen tavoitteena on 

kansalainen, joka tiedostaa ympäristöongelmat ja niiden ratkaisumahdollisuudet sekä haluaa 

myös toimia ongelmien ratkaisemiseksi. Virallisemmin ympäristökasvatuksen tavoitteet 

kirjattiin ensimmäistä kertaa Unescon järjestämässä ympäristökasvatuskonferenssissa 

Tbilisissä 1977. Tbilisin tavoitteet toimivat yhä ympäristökasvatuksen kulmakivenä. 

Tavoitteita asetettiin kaikkiaan viisi (Cantell & Koskinen 2004): 
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• Tietoisuus: tavoite auttaa yksilöitä ja ryhmiä tiedostamaan ympäristö kokonaisuutena 

ja herkistymään sen ongelmille. 

• Tieto: tavoite auttaa yksilöitä ja ryhmiä hankkimaan tietoja ympäristöstä ja sen 

ongelmista. Erilaiset kokemukset ja elämykset auttavat syvällisen ymmärryksen 

saavuttamisessa. 

• Asenteet: tavoite auttaa yksilöitä ja ryhmiä selkiyttämään arvojaan ja tunteitaan 

suhteessa ympäristöön ja motivoida heitä aktiivisesti osallistumaan ympäristön 

parantamiseen ja suojeluun.  

• Taidot: tavoite auttaa yksilöitä ja ryhmiä hankkimaan taitoja ja tunnistaa ja ratkaista 

ympäristöongelmia. 

• Osallistuminen: tavoite tarjota sosiaalisille ryhmille ja yksilöille mahdollisuus 

aktiiviseen ja vastuulliseen työskentelyyn ympäristöongelmien ratkaisemiseksi.  

Ympäristökasvattajasta ja -kasvatusmallista riippuen, ympäristökasvatuksessa on painotettu 

eri tavoitteita, oppimiskäsityksiä ja tapoja toimia (Cantell & Koskinen 2004). Osallistuminen 

on yksi keskeinen UNESCO:n 1977 määrittelemistä ympäristökasvatuksen tavoitteista sekä 

myös UNESCO:n 2005 määrittelemissä kestävän kehityksen kasvatuksen tavoitteista. 

Tavoitteista huolimatta ympäristökasvatusta on kritisoitu keskittymisestä ekologiseen 

ympäristöön ja ympäristöongelmiin (Cantell & Koskinen 2004; Hudson 2001; Haigh 2006). 

Esimerkiksi Hudson (2001) kirjoittaa, että ympäristöongelmiin painottuvassa 

ympäristökasvatuksessa opitaan vain, mitä haittoja olemme tehneet sen sijaan, että 

opettelisimme, mitä tehdä niiden ratkaisemiseksi. Hudson kuvaa, että ympäristökasvatuksen 

keskittyessä vain ympäristöhaittoihin, on vaarana toivottomuus tulevaisuudesta ja tunne siitä, 

että yksilöt eivät voi vaikuttaa. 

 Schusler ja kumppanit (2009) kritisoivat, että ympäristökasvatuksessa ei ole aina painotettu 

tarpeeksi demokratiakasvatusta, joka tähtää osallisuuteen ja toimintaan. Heidän mukaansa 

esimerkiksi USA:ssa ympäristökasvatus on painottunut paljolti moraaliseen kasvatukseen, 

joka pyrkii muuttamaan lähinnä oppijoiden elämäntapoja ja kulutuskäyttäytymistä.  

Koska ympäristöongelmat ovat pohjimmiltaan yhteiskunnallisia ja elintapoihin kytkeytyviä 

ongelmia, on tarpeen löytää niihin ratkaisuja sekä yhteiskunnallisella, että yksilöllisellä 
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tasolla. Siksi myös ympäristökasvatuksen on tuettava kansalaisten kykyä toimia, paitsi 

vastuullisina kuluttajina, myös yhteiskunnallisina toimijoina. (Schusler 2009; Jensen & 

Schnack 1997, 164) 

Omien arjen valintojen sekä ekologisten ongelmien ymmärtämisen ohella kansalaisten 

tuleekin pystyä myös oppia ympäristöratkaisuista sekä pyrkiä osallistumaan ja vaikuttamaan 

demokraattisiin päätöksiin. Aktiivinen kansalainen on avainasemassa yhteiskunnallisen 

muutoksen rattaissa ja siksi ympäristökasvatuksen on myös tuettava osallistumisen tavoitetta 

(Paloniemi & Koskinen 2005; Schusler ym. 2009; Haigh 2006). Haighin (2006) mukaan 

onnistunut ympäristökasvatus vaikuttaa oppijaan niin, että hän todella toimii aktiivisesti 

ympäristövastuullisemman maailman puolesta.  

Kansalaisosallistumiseen tähtäävää ympäristökasvatusta on kutsuttu osallistuvaksi 

ympäristökasvatukseksi. Suomenkielisen termin lanseerasi Koskisen (1999) Osallistuvan 

ympäristökasvatuksen mallin myötä. Osallistuva ympäristökasvatus kulkee käsi kädessä 

kansalais- ja demokratiakasvatuksen kanssa ja sen painopiste on yhteiskunnallisessa 

vaikuttamisessa ja siihen osallistamisessa. Ideana on, että vaikuttava osallistuminen voi 

voimauttaa ja vahvistaa luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiin. 

Kun peilataan osallistuvan ympäristökasvatuksen tavoitteita Kollmuss ja Agyemanin (2002) 

luokituksiin ympäristövastuullisen toiminnan esteistä, voidaan ajatella, että osallistamalla ja 

osallistumalla pyritään rikkomaan hallintakäsityksen esteitä. Hallintakäsitys kuvaa yksilön 

käsitystä siitä, kokeeko yksilö kykenevänsä muuttaa omaa toimintaansa sekä vaikuttaa 

toiminnalla yhteiskuntaan. Osa ympäristötietoisista ihmisistä, jotka eivät toimi 

ympäristövastuullisesti, kokevat että eivät pysty vaikuttamaan ympäristöasioiden tilaan 

omalla toiminnallaan. (Kollmuss ja Agyemanin 2002.)  Osallistuvalla 

ympäristökasvatuksella voidaan siis valtauttaa ja voimauttaa ympäristövastuulliseen 

toimijuuteen.  Yhteiskunnalliseen ympäristötoimintaan ja päätöksentekoon osallistuminen 

edellyttää tietoja ja taitoja, jotka auttavat oppimisen prosessissa (Paloniemi & Koskinen 

2005). Siksi myös osallistuvan ympäristökasvatuksen tavoitteena on lisätä 

kansalaisvaikuttamistaitoja aktiivisen oppimisen myötä. Aktiivisella oppimisella voidaan 
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myös luoda syvempi ymmärrys opittavaan aihealueeseen, eli tässä tapauksessa ympäristöön, 

kuin mitä passiivisella oppimisella (Ramsden 1991).  

 

2.2 Osallistuvan ympäristökasvatuksen teoreettinen tausta 

Ympäristökasvatuksen tutkijat ja teoreetikot ovat kehittäneet erilaisia malleja, joissa on 

painotettu erilaisia oppimistapoja ja tavoitteita. Tämä tutkielma tukeutuu Koskisen ja 

Paloniemen (2005) spiraalimalliin eli malliin ympäristövastuullisesta osallistumisesta 

oppimisprosessina, joka on esitelty kokonaisuudessaan seuraavassa kappaleessa.  

Spiraalimalli on kehitetty Koskisen (1999) osallistuvan ympäristökasvatusmallin pohjalta. 

Koskisen mallissa painottuu osallisuus, voimaantuminen ja yhteiskunnallinen toimijuus. Sen 

tavoitteena on aktiivinen ympäristökansalainen, johon kuuluu muun muassa ekologinen 

ymmärrys sekä aktiivinen toimijuus ympäristöongelmien ratkaisijana, niin yksilötasolla kuin 

yhteiskunnallisella tasolla.  

Ymmärtääksemme osallistuvan ympäristökasvatuksen juuria, on hyvä luoda katsaus myös 

sitä pohjustaviin ympäristökasvatuksen teorioihin. Harold Hungerfoldin ja Trudi Volkin 

(1990) mallia ympäristövastuullisesta käyttäytymisestä pidetään yhtenä merkittävimpinä ja 

käytetyimpinä ympäristökasvatuksen malleista (Cantell & Koskinen, 61 2004). Malli luo 

osittain pohjaa myös osallistuvalle ympäristökasvatukselle. 

Hungerfordin ja Volkin malli on jaettu kolmeen toisiinsa kytkeytyneeseen tasoon, jotka 

toimivat ympäristötoimijuuden perustana. Mallin ensimmäisellä eli lähtötasolla 

ympäristötoimijuuden syntyä ohjaa ennen kaikkea ympäristöherkkyys, johon vaikuttaa mm. 

lapsuuden positiiviset kokemukset luonnosta. Tieto ympäristöasioista sekä asenteet saasteita, 

teknologiaa ja taloutta kohtaan ovat myös ensimmäisen tason muuttujia, mutta pienemmässä 

roolissa. Toisella ympäristötoimijuutta ohjaavalla tasolla eli henkilökohtaisten merkitysten 

tasolla painottuu erityisesti ympäristöasioiden syvällinen tuntemus sekä henkilökohtaisen 

merkityksen muodostaminen ympäristöasioihin. Vähemmän merkittäviä ovat myös tieto 

oman toiminnan positiivisista ja negatiivisista ympäristövaikutuksista. Kolmannella tasolla 
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ovat taas voimaantumisen muuttujat, joita ovat tieto ja taidot toimia ympäristön puolesta, 

hallintakäsityksen vahvistuminen sekä motivaatio toimia. (Hungerford & Volk 1990.) 

Hungerfordin ja Volkin ohella myös muut teoreetikot ovat korostaneet voimaantumista, 

mutta ehdotetuissa menetelmissä on eroja osallistuvan ympäristökasvatuksen kanssa. Myös 

Palmerin (1998) mukaan ympäristökasvatuksessa on kysymys voimaantumisesta sekä myös 

henkilökohtaisen merkityksen muodostumisesta. (Cantell & Koskinen, 68 2004.) 

Painopisteistä voidaan kuitenkin huomata, että ns. perinteisemmät ympäristökasvatusmallit 

painottavat oppimista ja kokemuksia luonnon ympäristössä. Palmerin puumalli on myös yksi 

käytetyimmistä ympäristökasvatusmalleista. Malli jakautuu pääpiirteittäin kolmeen osaan, 

jotka ovat toimiminen ympäristön puolesta, oppiminen ympäristössä ja oppiminen 

ympäristöstä. Mallissa korostuvat kokemukset ja toiminta. Toiminta on myös osallistuvan 

ympäristökasvatuksen ytimessä, mutta Palmerin puumalli painottuu pitkälti ekologiseen 

ympäristöön ja siellä toimimiseen, kun taas osallistuvassa ympäristökasvatuksessa painottuu 

yhteiskunnallinen toimijuus. 

Koskisen (1999) Osallistuvan ympäristökasvatuksen mallissa tunteet ja arvot liittyvät 

toisiinsa ja ohjaavat halua toimia ympäristövastuullisesti. Pyrkimyksenä on, että arvot ja 

tunteet kohdistuvat sekä luontoon, että yhteiskuntaan.  Olennaista on käsitys itsestä osana 

yhteiskuntaa sekä osana luontoa. Mallissa myös tiedot ja taidot ympäristöasioista ja niiden 

ratkaisemisesta vaikuttavat haluun toimia. Tunteet, arvot, tiedot ja taidot johtavat 

ympäristövastuulliseen toimintaan, mikä taas johtaa ympäristökansalaisuuteen. (Cantell & 

Koskinen, 65 2004.)  

Osallistamisella on myös mm. Schusler ym. (2009) kumppaneiden mukaan keskeinen 

vaikutus ympäristökansalaisuuden syntymisessä. Schusler ym. korostavat yhteisön ja yksilön 

välistä vuorovaikutusta osallistumisessa. Nuorten osallistuminen ympäristötoimintaan 

edistää ympäristön ja yhteisön muuttumista vastuullisemmaksi, mikä edelleen lisää nuorten 

valmiuksia osallistua uudelleen (kuva 1.). Osallistuminen kehittää ja edesauttaa siihen 

tarvittavia ominaisuuksia. Mitä enemmän yksilöt osallistuvat sitä kyvykkäämpiä he ovat 

siihen (Pateman 1970, 42). Myös Freire (1973), on tutkinut, että demokratia opitaan parhaiten 

tekemällä ja osallistumalla demokratiaan.  
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Kuva 1. Schusler ym. (2009) kehittämä viitekehys, joka kuvaa nuorten ympäristövastuullisen 

osallistumisen sekä siitä saavutetun yhteiskunnalliseen ympäristömuutokseen suhdetta 

ympäristökansalaisuuteen. (oma suomennos)  
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2.3 Malli ympäristövastuullisesta osallistumisesta oppimisprosessina 

 

Kuva 2. Malli ympäristövastuullisesta osallistumisesta oppimisprosessina (Paloniemi & 

Koskinen 2005) 

Tämän tutkielman keskeisimpänä teoreettisena viitekehyksenä toimii Paloniemen ja 

Koskisen (2005) spiraalimalli eli malli ympäristövastuullisesta osallistumisesta 

oppimisprosessina. Malli on kehitetty ympäristökasvatuksen sekä muun 

ympäristövastuullisen toiminnan arvioinnin työkaluksi. 

Mallissa ympäristövastuullinen toiminta nähdään spiraalimaisena jatkumona, jossa 

osallistamalla ympäristövastuulliseen toimintaan voidaan kannustaa ja tukea osallistujia 

ympäristövastuullisempaan suuntaan. Malli on siis hyvin samankaltainen kuin Schuslerin ja 

kumppaneiden (2009) (kuva 1.), mutta pidemmälle viety oppimisprosessin näkökulmasta. 

Ajatuksena on, että osallistava toiminta voi parhaillaan johtaa valtautumiseen ja 

voimaantumiseen, jonka myötä henkilö aktivoituu ympäristötoimijana ja osallistuu jatkossa 

omaehtoisesti ympäristövastuulliseen toimintaan. Vastaavasti toiminta voi myös johtaa 

lannistumiseen tai torjuntaan, joka on kuitenkin mahdollista paikata uudella 
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osallistamistoiminnalla, jolloin henkilö taas valtautuu ja näin ollen liikkuu kohti omaehtoista 

osallistumista. (Paloniemi & Koskinen 2005.) 

Spiraalimallissa on eritelty osallistuminen ja osallistaminen.  Osallistumisella tarkoitetaan 

aktiivista toimintaa, joka käynnistyy yksilön tai ryhmän omasta tahdosta toimia. 

Osallistumisen lähtökohtana on sosiaalinen yhteisö, mistä syystä mallissa käsitellään 

oppimista sosiaalisen oppimisen näkökulmasta. Osallistuminen ei siis voi olla yksinäistä 

toimintaa. Osallistaminen taas tarkoittaa, että toimijoita kannustetaan ja otetaan mukaan 

toimintaan. Idea toimintaan osallistumiselle ei siis lähde toimijan omista motiiveista. 

(Koskinen 2010, 26–30.) Mallissa toimijuutta määrittelee vahvasti osallistamistoiminnan 

toimintaympäristö, joka voi joko edistää tai estää toimimista. Motivoiva ja voimauttava 

toimintaympäristö vaikuttaa yksilön haluun toimia vastaisuudessa. 

Spiraalimallissa osallistaminen ja osallistuminen luovat kokonaisuuden jatkuvalle 

oppimiselle. Mallissa oppiminen jaetaan ympäristöosaamiseen, voimaantumiseen, 

valtautumiseen, lannistumiseen ja torjuntaan. Erityisesti ympäristöosaaminen on keskiössä 

ja se tarkoittaa yksilön kykyjä ja valmiuksia toimia ympäristövastuullisesti. Ympäristöön 

liittyvät tiedot ja taidot taas ohjaavat ympäristöosaamista (Koskinen 2010, 26–30.). Reflektio 

on myös olennainen osa oppimisprosessia ja se tarkoittaa sitä, että toiminnan 

ympäristövaikutuksia sekä kokemuksia reflektoidaan ja itsearvioidaan.  

Schuslerin ym. (2009) mallin tavoin, myös spiraalimallissa osallistumistoiminnan 

positiiviset ympäristövaikutukset lisäävät omaehtoista osallistumista, positiivisten 

kokemusten ja voimaantumisen kautta. Spiraalimalli pyrkii ideologiaan, että pienetkin 

askeleet ovat merkityksellisiä. Yhteiskunnassa pienet muutokset johtavat yhdessä 

suurempaan yhteiskunnalliseen muutokseen (Paloniemi 2008). 

Spiraalimalli on jaettu kahteen kehään, joista sisempi kehä kuvaa toimijaa, joka liikkuu 

valtautumisen ja voimaantumisen kautta omaehtoiseen osallistumiseen. Sisemmän kehän 

toteutuminen edellyttää sisäisen motivaation syntymistä. Toimijan tulee olla motivoitunut 

ympäristövastuullinen toimija, joka haluaa toimia ympäristön puolesta ilman ulkoisia 

palkkioita. (Koskinen 2010, 26–30.) 
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Ulompi kehä kuvaa negatiiviseksi koettua toimintaa, joka johtaa lannistumiseen tai 

torjuntaan. Lannistuminen voi syntyä paitsi siitä, että toiminnalla ei ollut toivottuja 

vaikutuksia, mutta myös esimerkiksi osallistujan omista fyysisistä ja psyykkisistä rajoitteista 

tai yhteisön vähättelevästä suhtautumisesta (Siitonen 1999). Joskus toiminta voi johtaa myös 

torjuntaan ja haluun vetäytyä toiminnasta. Torjunta taas syntyy yleensä, mikäli toiminta 

kyseenalaistaa osallistujan minäkuvaa ja arvoja tai jos toiminnalta puuttuu yhteisön tuki 

(Koskinen 2010, 26–30). 

Vaikka sekä lannistuminen, että torjunta voivat johtaa toiminnan päättymiseen, voidaan 

ulkoisella motivaatiolla ohjata uudelleen kohti osallistumista. Ulkoinen motivaatio voi 

syntyä esimerkiksi palkkioista, kunniasta tai kiitoksesta.  Lannistumisesta ja torjunnasta 

voidaan siis liikkua uudelleen sisemmälle kehälle uusien positiivisten 

osallistumiskokemusten myötä. Kehältä kehälle liikkuminen onkin yksi spiraalimallin 

keskeisimpiä elementtejä, joka on visualisoituna kuvassa 2. (Koskinen 2010, 26–30.)  

 

2.4 Tarve kolmansien sektorien ympäristöosallistamiselle  

Kolmansien sektoreiden roolia pidetään merkittävänä yhteiskunnallisen 

ympäristötoimijuuden kannalta. Suomessa kolmansilla sektoreilla viitataan ensisijaisesti 

järjestöihin ja säätiöihin, sekä myös järjestöpohjaisiin uusosuuskuntiin (Helander & 

Laaksonen 1999). 

Varsinaisen osallistuvan ympäristökasvatuksen käytännön toteutus sekä tutkimus ovat 

kuitenkin paljolti painottuneet kouluympäristöön. Suomessa esimerkiksi FEE Suomen eli 

Suomen ympäristökasvatus seuran ylläpitämä Vihreä lippu -ohjelma, edustaa kouluissa 

toteutettavaa ympäristökasvatustoimintaa, joka tähtää ympäristövaikutusten hallintaan sekä 

lasten ja nuorten osallisuuden edistämiseen (Vartiainen 2014).   

Tutkimukset ovat antaneet viitteitä, että ympäristökansalaiseksi kasvaminen edellyttää myös 

kouluympäristöjen ulkopuolista ympäristötoimintaa, joka sitouttaa yhteiskunnalliseen 

ympäristötoimijuuteen ja rakentaa identiteettiä aktiiviseksi ympäristötoimijaksi (Hotelling 
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 & Schulteis 1997; Riemer ym. 2014; Fisher 2016; Liarakou ym. 2011). Esimerkiksi Fisher 

(2016) tutki ilmastoaktivistien elämänkaarta, millä hän pyrki löytämään keskeisimmät 

käännekohdat ja syyt aktivistiksi kasvamiselle. Fisher totesi tutkimuksessaan, että vaikka 

huoli ympäristöstä sekä ilmasto-ongelmien sosiaalisista vaikutuksista on kenties keskeisin 

tekijä aktivismin taustalla, on kuitenkin itse ilmastoliikkeeseen ja toimintaan osallistuminen 

lopulta rakentanut aktivisti-identiteetin. 

Myös muut tutkimukset ovat linjassa siitä, että pelkkä kouluympäristössä toteutettu 

osallistuva ympäristökasvatus ei riitä sitouttamaan aktiiviseen ympäristötoimijuuteen. 

Esimerkiksi Koskinen ja Horelli (2006) tutkivat lukion kurssilla toteutettua osallistuvan 

ympäristökasvatuksen toimintaa, jonka arvioinnin pohjana toimi Koskisen osallistuvan 

ympäristökasvatuksen malli (1999) sekä Paloniemen ja Koskisen (2005) malli 

ympäristövastuullisesta osallistumisesta oppimisprosessina. Tutkimuskohteena oli lukiossa 

toteutettu biologian kurssi, jonka tavoitteena oli tukea nuorten kasvua aktiivisiksi 

omaehtoisiksi ympäristövastuullisiksi toimijoiksi. Kurssi toteutettiin kenttätöin sekä 

tutustumalla erilaisiin vaikuttamisen tapoihin ja käytäntöihin. Kurssilla esimerkiksi 

toteutettiin liikenteeseen liittyviä katukyselyitä ja kenttäkokeita sekä järjestettiin 

asiantuntijoiden paneelikeskustelu kaupungin liikenteestä. Koskisen ja Horellin 

arviointitutkimuksen tulokset antoivat viitteitä, että yksittäinen koulun 

ympäristökasvatuskurssi ei riittänyt kuitenkaan sitouttamaan oppilaita yhteiskunnalliseen 

toimintaan, vaikka se lisäsikin mm. ympäristöosaamista sekä osallisuuden kokemuksia.  

Myös Volk ja Cheak (2003) saivat samanlaisia tuloksia tutkiessaan kouluympäristössä 

toteutettua osallistuvaa ympäristökasvatusta.  Volk ja Cheak huomasivat, että osallisuuteen 

tähtäävässä ympäristökasvatuksessa kouluympäristöt voivat tarjota ensisijaisesti 

mahdollisuuksia oppia kriittistä ajattelua, ympäristöosaamista, kansalaistaitoja, medianluku- 

ja viestintätaitoja sekä lisätä tietämystä ympäristötoiminnasta. Varsinaista yhteyttä itse 

toimijuuden lisääntymiseen ei kuitenkaan havaittu. 

Sekä Koskisen ja Horellin, että Volkin ja Cheakin tulokset tukevatkin tutkimuksia, jotka 

korostavat vapaa-ajan ja kouluympäristöjen ulkopuolisten toimintaympäristöjen merkitystä. 

Koulujen ja oppilaitosten voikin olla yksissään haastavaa tarjota sopivia edellytyksiä 
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aktiivisen ympäristökansalaisuuden harjoittamiseen, kuten myös Koskinen ja Horelli (2006) 

arvioivat. Haigh (2006) arvioi, että koulu- ja oppilaitosympäristössä tapahtuvassa 

ympäristökasvatuksessa ympäristöä tarkastellaan objektiivisesta ja ulkoisesta näkökulmasta, 

jolloin ympäristöasiat muuttuvat vain opiskelun kohteeksi, joka mielletään irralliseksi asiaksi 

luokkahuoneesta ja oppilaasta itsestään. Ympäristöasioista tulee siis sellainen asia, joka 

voidaan unohtaa, kun esseet on palautettu ja poistuttu luokkahuoneesta. Yhteiskunnallisen 

ympäristötoimijuuteen aktivoituminen, edellyttääkin mahdollisuuksia ympäristötoimijuuden 

harjoittamiseen kuten kansalaisaloitteiden tekoon, energian ja luonnonvarojen säästöön sekä 

oman elinympäristön parantamiseen (Koskinen & Horelli 2006).  

Aktiiviseksi ympäristökansalaiseksi kasvaminen edellyttää sopivan toimintaympäristön, joka 

mahdollistaa jatkumon aktiiviseen ympäristötoimijuuteen (mm. Paloniemi & Koskinen 

2005; Hotelling & Schulteis 1997; Riemer ym. 2014; Fisheer 2016; Liarakou ym. 2011). 

Ympäristökasvatus voi edistää tehokkaasti kestävää kehitystä vain, jos se on rakennettu 

prosessiksi, joka säilyy oppijan luokkahuoneen ulkopuolella ja siitä tulee elinikäinen 

oppimisprosessi (Haigh 2006). 

 

2.5 Ympäristöosallistamishankkeet kolmansissa sektoreissa 

Osallistavassa ympäristökasvatuksessa on onnistuttu saamaan positiivisia tuloksia monilla 

kolmansien sektoreiden hankkeilla (Riemer ym. 2014.) Järjestöissä tapahtuvan 

osallistamistoiminnan etuna on, että se tarjoaa konkreettisen yhteiskunnallisen osallistamisen 

mahdollisuuden vajaa-ajalla. Haigh (2006), mukaan järjestöjen etuna on, että ne ovat 

sosiaalisia ryhmiä, jotka yhdistävät ihmisiä yhteisen päämäärän avulla. Haighin mukaan 

etenkin järjestöjen harjoittama suora toimintaa, voi olla hyvin opettavaista ja kenties suurin 

ohjaaja yhteiskunnallisen ympäristöosallistumisen tiellä. 

Nuorten ympäristövastuulliseen toimintaan painottuvissa osallistamishankkeissa on aina 

pyrkimyksenä edistää ympäristökansalaisuutta, ja hankkeet tavoittelevat aikuisuuteen asti 

kestävää sosiaalista vastuuta. Ohjelmat pyrkivät tavoitteisiin tarjoamalla mahdollisuuksia 

valmiuksien kehittämiseen ja johtamiseen sekä kannustamalla nuoria kehittämään 
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itsetuntemusta. (Shen ym. 2006, sit. Riemer ym. 2014.) Hankkeet voivat sisältää esimerkiksi 

ympäristökonferensseja, vapaaehtoistyötä ympäristöjärjestöissä, ”after-school-

aktiviteettejä”, tapahtumien järjestämistä sekä poliittista osallistumista (Riemer ym. 2014). 

Usein ympäristöteemaiset osallistamishankkeet pyrkivät joko vaikuttamaan suoraan 

ympäristöön esimerkiksi konkreettisin luonnonhoitotoimenpitein tai vaikuttamaan ihmisten 

ja yhteisöjen kautta yhteiskuntaan.  

Schusler ym. (2009) listasivat, että kolmansien sektoreiden osallistamishankkeiden toiminta 

on ollut esimerkiksi: 

- Suoria ympäristöparannuksia (esim. elinympäristöjen ennallistamista). 

- Yhteisöpedagogiaa (esim. festivaalien ja tiedotustilaisuuksien järjestämistä tai 

oppimateriaalien kuten uutiskirjeiden, esitteiden tai videoiden tuottamista). 

- Kyselyjä ja kartoituksia (esim. Yhteisöarvioinnit, kyselyt ja kartoitukset; 

ympäristön seuranta; tieteelliset kokeilut, joiden tarkoituksena on tiedottaa tai 

arvioida toimintaa). 

- Julkisten toimenpiteiden analyysejä ja poliittisen muutoksen edistämistä (esim. 

paikan päällä tapahtuvan jätevedenkäsittelyn ympäristövaikutusten tutkimista ja 

analysointia sekä poliittisten suositusten esittämistä valtion 

lainsäädäntövaliokunnalle). 

- Yhteisön kehittämistä tuotteiden tai palveluiden avulla (esim. Kestävästi kasvatetun 

ruuan myyminen ja jakelu paikalliselle ruokakentälle). 

Suomessa järjestökentällä aktiiviseen kansalaisuuteen sekä ympäristötoimijuuteen tähtäävää 

kasvatustoimintaa on harjoitettu esimerkiksi WWF:n nuorten tiimissä, järjestöjen yhdessä 

järjestämillä Ympäristötoimintapäivillä sekä Vihreiden nuorten luotsaamassa Nuori vihreä 

vaikuttaja -kurssilla. Myös valtion taholta on järjestetty erilaisia nuorten 

ympäristöosallistamishankkeita ja kokeiluita. Esimerkiksi Nuorten Agenda 2030-ryhmä sekä 

erilaisia kuntien paikallisympäristön kehittämiseen tähtääviä osallistamistoimia. 

Nuorten osallistamishankkeet on usein tunnettu maailmalla myös ns. ”Positive youth 

development (PYD)” hankkeina. Niiden tärkeänä tavoitteena on myös demokratian 

vahvistaminen. Osallistamishankkeet onkin tunnistettu erityisen tärkeäksi maissa, joissa 
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demokratia ei ole pitkälle kehittynyttä (Limber & Kaufman 2002). Niissäkin järjestöillä on 

keskeinen rooli.  Esimerkiksi Laura Johnson ja hänen tutkimusryhmänsä (2007), tutkivat 

kansainvälisen Roots & Shoots -nimisen järjestön osallistamishanketta Kiinassa. Hankkeen 

tavoitteena oli voimauttaa nuoria ja rohkaista toimimaan kestävän kehityksen edistäjinä. 

Toiminta sisälsi oppitunteja, käytännön toimintaa todellisten ympäristötoimien parissa, sekä 

mm. erilaisia kyselyitä, selvityksiä ja viestimistä ympäristöongelmista paikallisille 

asukkaille. Toiminta perustui vapaaehtoistoimintaan, palveluoppimisen pedagogiaan sekä 

reflektioon ja arviointiin. Hankkeessa tavoiteltiin myös syvällistä ymmärrystä 

ympäristöongelmista ja niiden ratkaisumalleista. Yhteistyö ja yhteisöllinen toiminta olivat 

myös keskiössä.  

Tutkimus osoitti, että toiminta vaikutti myönteisesti ympäristöosaamiseen, sosiaalisiin 

taitoihin, itsevarmuuteen, itseluottamukseen ja sosiaalisen vastuutunnon muodostumiseen. 

Myös kognitiivisten taidot, kuten ympäristötieto, kriittinen ajattelu sekä suunnittelu- ja 

ongelmanratkaisutaidot kasvoivat. Toimintaan osallistumisen havaittiin myös sitouttavan 

pitkäaikaisesti yhteisöpalveluihin ja kansalaistoimintaan.  

Kiinan Roots & Shoots -toiminta on yksi esimerkeistä, joka osoittaa, että järjestöillä on 

keskeinen rooli ympäristöön liittyvän vapaaehtoistyön sekä myös osallistamistoiminnan 

toteutuksessa. Kolmansien sektoreiden, epäformaaliin oppimiseen hankkeista kaivattaisiin 

kuitenkin lisää tutkimusta (Hickman 2012 sit. Riemer ym 2014). 

 

2.6 Motivaatio ja sitoutuminen ympäristöosallistamishankkeissa 

Ympäristöosallistamishankkeissa motivaatio ja sitoutuminen ympäristötoimijuuteen ovat 

paitsi hankkeiden haluttuja tuloksia, myös itse osallistamistoiminnan rakennuspalikkoja. 

Haluttu tulos aktiivisista ympäristökansalaisista saavutetaan käytännössä silloin, kun 

osallistamistoiminta on motivoivaa ja siihen sitoudutaan. (mm. Koskinen 2010, Rose-

Krasnor 2009, Riemer ym 2014.) Tutkimukset antavat viitteitä, että oikeanlaisella 

osallistamistyön ohjauksella ja suunnittelulla on suuri painoarvo. Kun 
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ympäristöosallistamishankkeisiin sitoudutaan, sitoudutaan myös ympäristövastuulliseen 

toimijuuteen. 

Kuten jo kappaleessa 2.3. esitettiin, Koskisen ja Paloniemen (2005) spiraalimallissa 

ympäristöosallistamistoiminnassa tavoitellun ympäristötoimijuuden, määrittää konteksti eli 

toimintaympäristö sekä olosuhteet. Positiiviseksi koettu toimintaympäristö ja olosuhteet 

edistävät yksilön halua toimia ympäristövastuullisemmin ja näin ollen edesauttavat 

voimaantumisen, valtautumisen ja ympäristökansalaisuuden tavoitteiden saavuttamisessa. 

Yksilön halu toimia määräytyy henkilön motivaatiosta, joka taas on riippuvainen 

toimintaympäristöstä. Motivaatio herättää yksilön kiinnostuksen ja saa hänet mukaan 

toimintaan sekä asennoitumaan sen jatkamiseen (Ruohotie 1998).  

Paloniemen ja Koskisen (2005) mukaan vain sisäinen motivaatio toimintaan voi varmistaa 

ympäristövastuullisen toimintaan sitoutumisen ja ulkoinen motivaatio voi innostaa 

lannistuneen kohti ympäristövastuullista toimintaa.  Sisäisellä motivaatiolla tarkoitetaan, että 

toimijan tulee olla motivoitunut ympäristövastuullinen toimija, joka haluaa toimia 

ympäristön puolesta ilman ulkoisia palkkioita. Ulkoisella motivaatiolla taas tarkoitetaan 

ulkoisista tekijöistä, kuten erilaisista itselle koituvista hyödyistä johtuvaa motivaatiota. 

Ulkoinen motivaatio voi syntyä esimerkiksi palkkioista, kunniasta tai kiitoksesta. (Koskinen 

2010, 26–30.)  

Toimintaympäristöllä ja -tavoilla onkin siis keskeinen rooli ympäristöosallistamistoiminnan 

vaikuttavuuden kannalta.  Mikäli toiminta on koettu negatiiviseksi, se voi johtaa 

lannistumisen tai torjuntaan. Lannistuminen voi syntyä paitsi siitä, että toiminnalla ei ollut 

toivottuja vaikutuksia, mutta myös esimerkiksi osallistujan omista fyysisistä ja psyykkisistä 

rajoitteista tai yhteisön vähättelevästä suhtautumisesta (Siitonen 1999). Joskus toiminta voi 

johtaa myös torjuntaan ja haluun vetäytyä toiminnasta. Torjunta taas syntyy yleensä, mikäli 

toiminta kyseenalaistaa osallistujan minäkuvaa ja arvoja tai jos toiminnalta puuttuu yhteisön 

tuki (Koskinen 2010, 26-30).  

Myös Riemerin ym. (2014) mukaan sitoutuminen toimintaan voi vaihdella aktiviteeteistä ja 

ohjelmasta riippuen. Ympäristötoiminnan sitoutumisprosessissa on tekijöitä, jotka 

motivoivat jo alussa nuoria osallistumaan mukaan ympäristötoimintaan tai 
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osallistamishankkeeseen. Riemer ym. korostavat, että erilaiset tekijät, kuten varhaiset 

positiiviset oppimiskokemukset ja onnistumiset, ratkaisevat sitoutumisen 

osallistamisohjelmaan. Koskisen ja Paloniemen spiraalimallia mukaillen, onnistunut 

sitoutuminen ohjelmaan voi johtaa myönteisiin lyhyen ja pitkän aikavälin tuloksiin, paitsi 

yksittäisille nuorille itselleen, myös suhteessa muihin sekä laajemmin yhteiskuntaan.  

Riemerin ym. mukaan ympäristöosallistamishankkeiden sitouttamisprosessissa on 

ratkaisevan tärkeää toiminnan tavoitteet, rakenne ja laatu. Sitoutumisprosessiin vaikuttaa 

myös toiminnan intensiteetti, laajuus ja kesto.  Motivaation syttyminen ja ylläpitäminen 

tapahtuu henkilökohtaisella, sosiaalisella ja systeemisellä tasolla. Toimijoiden tietyt 

ominaisuudet taas voivat vaikuttaa kykyyn sitoutua. Esimerkiksi nuoren tunteellisuus, 

aktiivisuus, itsesäätely ja kommunikaatiokyvyt. Lisäksi sitoutumisprosessin kannalta on 

keskeistä toiminnan tulokset, kuten vaikutukset yksilötasolla, sosiaalisella tasolla sekä 

systeemisellä ja ympäristöllisillä tasoilla. 

Ympäristöosallistamistoiminta on ohjattua vapaaehtoistoimintaa, joten toimintaan 

osallistumisen motivaatiota voidaan tarkastella yksityiskohtaisemmin myös 

vapaaehtoistoiminnan motivaatioteorioiden näkökulmasta. Esimerkiksi Anne Yeungin 

(2004) vapaaehtoistoiminnan timanttimallin mukaan vapaaehtoistoiminnan motivaatio 

muodostuu erilaista elementeistä, jotka ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa toinen 

toisiinsa. Yeung korostaa erityisesti sosiaalisten kontaktien ja auttamishalun roolia sekä 

myös epävirallisen oppimisen ja uusien näkökulmien saamisen merkitystä 

vapaaehtoistyöhön innostumisessa ja sitoutumisessa. Yeungin vapaaehtoistoiminnan 

timanttimallin mukaan vapaaehtoistoiminnan motivaatiossa on neljä ulottuvuutta: saaminen-

antaminen, jatkuvuus-uudenetsintä, etäisyys-läheisyys sekä pohdinta-toiminta. Saaminen-

antaminen tarkoittaa Yeungin mukaan sitä, että vapaaehtoistoiminnan kautta saadaan 

esimerkiksi positiivisia kokemuksia, iloa ja toisaalta mahdollisuus antaa apua tai palvella 

yhteiskuntaa.  

Jatkuvuus ja uuden etsintä taas tarkoittaa vapaaehtoistoiminnan tuomia mahdollisuuksia 

toteuttaa omaa identiteettiä tukevia, entuudestaan tuttuja ja kiinnostavia asioita. Uuden 
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etsinnällä tarkoitetaan mahdollisuuksia oppia uutta, saavuttaa uusia kokemuksia sekä 

kehittyä ihmisenä, esimerkiksi rohkeammaksi persoonaksi. 

Timanttimallin mukaan myös vapaaehtoistoiminnan kannalta tärkeää on myös ”etäisyys”, 

joka kuvaa toiminnan joustavuutta ja mahdollisuutta toteuttaa toimintaa omalla painolla ja 

itsenäisesti. Samaan aikaan taas ”läheisyys” vahvistaa ryhmään kuulumisen tunnetta, tuo 

uusia ihmisiä ja täyttää vuorovaikutuksen ja sosiaalisten kontaktien tarvetta. 

Mallin mukaan myös pohdinta-toiminta on olennainen tekijä. Toiminta kuvaa mahdollisuutta 

toteuttaa arvoja ja täyttää vapaa-aikaa organisoidussa ja toiminnallisessa 

toimintaympäristössä. ”Pohdinta” käsittää mieltä painavien asioiden läpikäymisen ja niissä 

kasvamisen sekä arvojen vahvistumisen, jota edesauttaa vapaaehtoistoiminnan roolimallit. 

Roolimalleilla on painoarvoa paitsi motivaation ja sitoutumisen, myös itse 

ympäristökansalaiseksi kasvamisen kannalta. (Arnold ym. 2009)  

 

 

3. AINEISTO JA MENETELMÄT 

3.1 Tutkimusjoukko 

Tässä tutkielmassa tarkastelun kohteena ovat WWF:n nuorten tiimit vuosilta 2013, 2014 sekä 

2015. Kaikkiaan vapaaehtoistiimeissä oli osallistujia yhteensä 45 iältään 16–25, joista 

aineistona käytettyyn kyselyyn vastasi 30.  Nuorten tiimeihin oli kunakin vuonna rekrytoitu 

10–20 tiimin jäsentä, jotka osallistuivat WWF:n työntekijöiden johdolla mm. erilaisten 

ympäristöaiheisten kampanjoiden, tapahtumien, tempauksien ja verkkosivujen suunnitteluun 

ja toteuttamiseen. Kunkin vuoden ryhmien tavoitteet ovat pitkälti samoja, mutta 

toimintatavoista ja kampanjatavoitteista löytyy eroja.  

Nuorten tiimien ohjaajana toimi WWF:n ympäristökasvattaja Sanna Koskinen, joka 

suunnitteli toimintaa kehittämänsä spiraalimallin pohjalta. Toimintaan osallistui myös muita 

WWF:n työntekijöitä.  
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Nuorten tiimin osallistujat kuten myös tutkimusjoukko, koostui pääsääntöisesti eri alojen 

opiskelijoista. Valtaosa oli korkeakouluopiskelijoita, joista kolmella oli suoritettuna alempi 

korkeakoulututkinto. Yleisin ala oli bio- ja ympäristötieteet, joiden opiskelijoita oli kaikkiaan 

13. Ympäristöalaa sivuaineina tai pääaineena opiskelleita oli kaikkiaan 20. Tutkimusjoukon 

koulutustaso on eriteltynä taulukossa 1. ja tarkemmat opiskelualat liitteessä 2. 

Taulukko 1. Kyselyn vastaajien opiskelu ja koulutustaso vastaushetkellä (Kysymys: Mitä 

opiskelet tai mikä on koulutustasosi?) 

Alemman tai ylemmän yliopistotutkinnon opiskelijat tai tutkinnon suorittaneet: 24 

Ammatillisen korkeakoulututkinnon opiskelijat tai tutkinnon suorittaneet 1 

Ylioppilastutkinnon opiskelijoita tai tutkinnon suorittaneita 3 

Toista korkeakoulu tutkintoa suorittavat: 2 

  

Toiminnan halutut tulokset 

WWF:n nuorten tiimin jokavuotisena tavoitteena on ollut tarjota osallistujille paitsi tilaisuus 

tutustua ja sitoutua WWF:n työhön myös oppia ympäristökansalaisen tietoja ja taitoja. 

Lisäksi tavoitteena on saada nuoret toimimaan yhteiskunnallisesti aktiivisina 

ympäristötoimijoina.  

Toimintatavat yhteiskunnalliseen osallistamiseen ovat vaihdelleet eri vuosien tiimeissä, mikä 

on osaltaan vaikuttanut eri vuosien tarkempiin tavoitteisiin. Yhtenä WWF:n omana 

tavoitteena on myös ollut saada nuorilta raikkaita, tuoreita ja ajassa kiinni olevia ideoita ja 

ajatuksia WWF:n työn suunnitteluun ja kehittämiseen. 
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2013–2014 toiminta 

2013–2014 toiminnan tavoitteena oli saada nuoret toimimaan yhteiskunnallisesti aktiivisina 

sekä ottamaan osaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, tarjoamalla vaikutuskanavia, kuten 

vuorovaikutusta poliitikkojen kanssa sekä antamalla työkaluja omien energia-aiheisten 

tempausten järjestämiseen.  Tavoitteena olikin aktivoida nuoria toimimaan erityisesti 

uusiutuvan energian puolesta. Tarkempina tavoitteina oli voimauttaa osallistujia toimimaan 

yhteiskunnallisesti aktiivisina ja saada nuoret huomaamaan, että omalla toiminnalla voi 

vaikuttaa konkreettisesti ja että heidän panostansa tarvitaan. Tavoitteena oli myös saada yhä 

useampi nuori kiinnostumaan ympäristöasioista ja oivaltamaan, että kaikki osallistuminen 

vie asioita eteenpäin: kaikkea ei tarvitse tehdä, riittää että osallistuu ja antaa oman 

panoksensa. 

Toimintaryhmään rekrytoitiin 20 16–25-vuotiasta. Toimintajakson aikana osallistujat 

toteuttivat globaalia Näytä voimasi -kampanjaa, jonka tavoitteena oli haastaa kaupungit ja 

yritykset ympäri maailman lisäämään aurinko- ja tuulienergian käyttöä. Osana kampanjaa 

osallistujat keräsivät vetoomusta uusiutuvan aurinkoenergian lisäämiseksi Suomessa. 

Kampanjointiin kuului myös erilaiset tapahtumat, koulutukset ja tempaukset. Kampanjassa 

järjestettiin mm. avoin kampanjatilaisuus Helsingin puistossa ja nuorten ilmastotapahtuma 

Oulussa. Osallistujat ottivat myös osaa muihin nuorten tapahtumiin, joissa edistettiin 

kampanjan tavoitteita. Toimintaan kuului myös lobbaustapaamisia poliitikkojen kanssa.  

Kampanjaa toteutettiin paljon myös viestinnällisin keinoin. Tiimille perustettiin 

vuorovaikutteinen verkkoyhteisö. Verkkoyhteisö toimi tiimin kampanjoinnin 

verkkosivustona sekä alustana vetoomusten keräämiseen. Toiminnassa tarjottiin nuorille 

mahdollisuus vaikuttaa myös WWF:n tekemän työn ilmeeseen ja sisältöön, mutta myös 

omien ideoiden ja ehdotusten esittämiseen. 
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2014–2015 toiminta 

Vuoden 2014–2015 toimintaryhmän tavoitteena oli tarjota tiimin nuorille tilaisuus tutustua 

ja sitoutua WWF:n työhön ja oppia ympäristökansalaisen tietoja ja taitoja. Yhtenä tavoitteena 

oli myös saada osallistujat toimimaan ympäristökansalaisen roolimallina muille nuorille.  

Toimintaryhmään rekrytoitiin 12 17–25-vuotiasta. Osa tiimiläisistä olivat edellisen vuoden 

osallistujia eli ns. ”senioreita”, Näytä voimasi-kampanjatiimissä toimineita aktiivisimpia 

nuoria, ja osa taas uusia ”junioreita”.  

Tiimi tapasi säännöllisesti noin kerran kuukaudessa arki-iltoina, ja joskus tarvittaessa 

useammin. Tiimin vetäjänä toimi ympäristökasvattaja, joka myös fasilitoi tapaamisia. 

Edellisestä toimintaryhmästä poiketen toiminnalla ei ollut mitään tiettyä teemaa tai 

yksittäistä kampanjaa, vaan osallistujat olivat apuna erikseen määriteltyjen WWF:n 

projektien ideoinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa. Osallistujat esimerkiksi toimivat 

linkkinä Nepalin Generation Green -projektiin ja sen nuoriin. Osallistujat olivat myös 

mukana suunnittelemassa koulujen ympäristöryhmien tukemista sekä My City -

koulukiertuetta.  

Osallistujat toimivat esimerkiksi Heurekan nuorten ilmastokokouksen sekä nuorten 

Ympäristötoimintapäivien ryhmänvetäjinä ja osallistuivat erilaisiin isoihin tapahtumiin, 

tilaisuuksiin ja tapaamisiin WWF:n edustajina. Toiminnassa pyrittiin mahdollisimman 

suuren itseohjautuvuuteen ja tiimin jäsenet saivat erilaisia vastuutehtäviä, joita hoitivat 

mahdollisimman itsenäisesti.  

 

2015–2016 toiminta 

Vuoden 2015–2016 toimintaryhmän tavoitteet olivat hyvin samankaltaisia edellisvuoden 

toimintaryhmään verrattuna. Tavoitteena oli myös tarjota tiimin nuorille ainutlaatuinen 

tilaisuus tutustua ja sitoutua WWF:n työhön ja oppia ympäristökansalaisen tietoja ja taitoja 

sekä saada osallistujat toimimaan ympäristökansalaisen roolimallina muille nuorille.  
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Tiimin teemana oli ”Vastuullinen ruoka & nuoret”. Yhtenä tavoitteena oli myös, että 

osallistujat toimivat apuna ruokatyön ideoinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa ja tuovat 

”eloa” wwf.fi/ruokaopas -sivuille.   

Toimintaryhmään rekrytoitiin 13 17–25-vuotiasta. Edellisten vuosien tiimiläisillä oli myös 

mahdollisuus toimia halutessaan uuden tiimin mentoreina. Tiimi tapasi säännöllisesti 1–2 

kertaa kuukaudessa arki-iltana WWF:n toimistolla ja tarvittaessa useammin.  

Tiimi oli mukana miettimässä WWF:n strategista tavoitetta suomalaisten lihan kulutuksen 

vähentämisestä erityisesti nuorten osalta kysymyksiin: miten nuorten syömiseen 

vaikutetaan? miten nuoret tavoitetaan? mitkä ovat esteet lihansyönnin vähentämiselle ja/tai 

kasvisten syönnin lisäämiselle? 

Tiimiläiset olivat myös mukana erilaisissa tilaisuuksissa, joissa he pääsivät tapaamaan 

WWF:n työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita.  Esimerkiksi Maailma kylässä -festivaaleilla 

järjestettiin WWF:n teltta Vastuullinen ruoka & nuoret -teemalla. Tiimi oli myös mukana 

WWF:n Lihaoppaan julkaisemisessa. Tiimiläiset myös kehittivät ja tuottivat sisältöä WWF:n 

ruokaoppaan sivustoille. Lisäksi tiimi teki yhteistyötä Nepalin The Generation Green-

kampanjan kanssa. Toiminnan kumppanina toimi ulkoministeriö.  

 

3.2 Kyselyn laatiminen 

Aineiston keruun menetelmäksi valikoitui sähköinen kysely, sillä kyselyn katsottiin olevan 

vaivattomin ja houkuttelevin keino tavoittaa henkilöt, jotka asuvat kauempana tai eivät ole 

enää mukana arvioidussa toiminnassa. Kyselyn avulla pystyttiin myös paremmin 

suojelemaan vastaajien anonymiteettiä, verrattuna haastatteluun, sillä osa toimintaan 

osallistuneista oli tuttuja henkilöitä.  

Kysely laadittiin tutkimusta ohjaavan Koskisen ja Paloniemen spiraalimallin (2005) pohjalta, 

hyödyntäen myös muuta alan tutkimusta. Myös WWF:n nuorten tiimien toiminnan tavoitteet 

ohjasivat kyselyn laadintaa. Kyselyn tavoitteena oli löytää myös tarpeellinen tieto WWF:n 

nuorten ympäristökasvatustoiminnan vaikuttavuuden analysoimiseen. Kyselyn kysymykset 
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laati gradun tekijä, mutta myös WWF:n toiminnan vastuuhenkilö osallistui kysymysten 

suunnitteluun. 

Kysely koostettiin monivalintakysymyksistä, avoimista kysymyksistä sekä 

järjestysasteikollisista kysymyksistä. Kyselylomakkeen kysymykset löytyvät 

kokonaisuudessaan liitteestä 1. 

Kaikkia kyselyn kysymyksiä ei kuitenkaan otettu mukaan tämän tutkielman tulosten 

tarkasteluun, eikä kaikista koostettu edes tuloksia, sillä osa kysymyksistä koettiin 

myöhemmin epärelevanteiksi tutkimuksen tavoitteiden tarkennuttua. Kyselylomake 

esimerkiksi sisälsi kysymyksiä, jotka pureutuivat vastaajien kulutustottumuksiin. Koska 

kulutustottumusten sijaan tutkielmassa arvioitiin ennen kaikkea yhteiskunnallista 

ympäristövaikuttamista, kysymyksiä ei sisällytetty tutkielman tuloksiin. Narratiivimuodossa 

esitellyssä vastauslomakkeessa sen sijaan on koostettu myös sellaisia vastauksia, joita ei 

yksittäisinä aihekokonaisuuksina hyödynnetty tutkielmassa.   

 

3.3 Aineiston kerääminen 

Tutkielman aineistona käytetty kysely toteutettiin verkkokyselynä. Verkkokyselyn pohjana 

toimi SurveyMonkey-sivusto, joka on tarkoitettu erityisesti sähköisten kyselyiden 

laatimiseen. Kyselyn vastaukset kerättiin ilmoittamalla kyselyistä WWF:n nuorten 

tiimiläisten Facebook-ryhmissä, jotka oli perustettu tiimien toiminnan aikana. Facebook-

ryhmien katsottiin olevan tehokas keino tavoittaa nuoret, sillä kaikki toimintaan 

osallistuneista olivat mukana ryhmissä. Nuorten tiimien osallistujia kannustettiin vastaamaan 

kyselyyn toiminnan kehittämiseksi ja lisäkannustimena toimi vastanneiden kesken arvotut 

WWF:n panda-aiheiset puserot. Vastaukset kerättiin kesällä 13.6.-14.8.2017. Osallistujia 

pyydettiin vastaamaan heinäkuun loppuun mennessä, mutta osa vastauksista saatiin vielä 

määräajan jälkeen.  Vastuu kyselyn tiedottamisesta sekä vastausten keräämisestä oli Nuorten 

tiimin vetäjällä. Kaikkien vastanneiden tuli kuitata Facebook-ryhmään kyselyn ilmoituksen 

yhteyteen, olivatko he vastanneet. Tiimin vetäjä lähetti henkilökohtaisia yhteydenottoja niille 

ketkä eivät olleet kuitanneet vastaustaan, jotta saatiin mahdollisimman moni vastaamaan. 
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3.4 Vastausten anonymiteetti 

Kyselyn vastaukset kerättiin anonyymeinä ja vastanneiden anonymiteetti pyrittiin 

säilyttämään jättämällä henkilöiden perustiedot kuten nimi, ikä ja sukupuoli pois kyselystä. 

Kyselyn yhteyteen liitetty arvonta suoritettiin siten, että jokainen vastaaja kuittasi erikseen 

omalla nimellään tiimin vetäjälle, mikäli oli vastannut kyselyyn. Arvonta ei siis vaarantanut 

vastausten anonymiteettiä, sillä se pidettiin kyselystä erillään.  

Vastauksia on myös esitelty tutkielmassa siten, että esimerkiksi yksittäisen vastaajan 

toimintavuosi ei tule henkilön vastauksia esiteltäessä esiin. Se varmistaa, että yksittäiset 

vastaajat eivät ole myöskään pääteltävissä toisille osallistujille tai tuntemilleen ihmisille.  

 

3.5 Aineiston analyysi 

Tämän tutkielman kyselyaineisto analysoitiin hyödyntämällä sekä kvantitatiivisen, että 

kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmiä, johtuen aineistona käytetyn kyselylomakkeen 

luonteesta. Koska kyselylomake sisälsi niin avoimia, monivalintaisia kuin 

järjestysasteikollisia vastauksia, oli luontevaa hyödyntää eri analyysimenetelmiä 

erityyppisille kysymyksille. Tutkimus on siis luonteeltaan monimenetelmätutkimus eli 

mixed methods research (MMR). Creswellin (2009) mukaan yhdistämällä laadullista ja 

määrällistä tutkimusta, voidaan tutkimusongelmia ymmärtää paremmin, kuin hyödyntämällä 

vain toista menetelmää.  

Tässä tutkielmassa on siis arvioitu kyselylomakkeiden numeerista järjestysasteikollista 

aineistoa tilastollisesti vertaamalla dataa aineiston sisältä löytyvien vertailuryhmien kesken. 

Tutkimuskysymysten kannalta olennaisinta on seurata, toiminnan vaikutuksia, joten yhdeksi 

tilastolliseksi vertailukohteeksi valikoitui esimerkiksi toiminnan keskeyttäneet sekä 

toiminnassa loppuun asti mukana olleet.  

Aineiston ollessa suhteellisen pieni tilastolliseen tarkasteluun, korostuu tutkimuksessa 

kuitenkin sisällönanalyysi ja etenkin kyselylomakkeiden avoimet vastaukset. Erityisesti 

kyselylomakkeen avoimissa vastauksissa henkilöt reflektoivat WWF:n toiminnan 
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vaikutuksia omaan ympäristötoimijuuteen, mitä on esitetty tutkielmassa 

sisällönanalyysimenetelmin. Joillain avoimilla kysymyksillä on myös pyydetty 

täsmentämään numeerisesti arvioituja väittämiä. Kyselyssä on esimerkiksi pyydetty vastaajia 

arvioimaan valtautumiseen ja voimaantumiseen liittyviä kuvauksia asteikolla 1-6. ”Millä 

asteikolla arvioisit seuraavia asioita” Koska väittämät eivät yksissään tarjoa tietoa WWF:n 

toiminnan vaikutuksista, on kysymyksen päätteeksi kysytty ”Koetko, että nuorten tiimissä 

mukana olo vaikutti edellä mainittuihin asioihin? Mihin ja miten?” Näin kyselyaineiston 

pohjalta on voitu suorittaa monimenetelmäisiä aineiston analysointimenetelmiä. 

Jotta aineistosta piirtyisi mahdollisimman kokonaisvaltaisen kuva, on kyselyaineistosta 

koostettu myös narratiivin omainen tapausesimerkki, joka summaa tyypillisen nuorten tiimin 

osallistujan kyselylomakkeen vastaukset. 

 

3.5.1 Kvantitatiivinen analyysi  

Koska voimaantuminen on yksi keskeisimmistä tavoitteista hankkeessa, on tärkeää tietää, 

löytyykö toiminnan keskeyttäneillä ja loppuun asti suorittaneilla merkittäviä eroja 

voimaantumisessa. Erot ryhmien välillä voivat kertoa toiminnan tavoitteissa onnistumisesta. 

Jos varhaisessa vaiheessa keskeyttäneet ilmentävät vähemmän voimaantumista, kuin 

toiminnassa pitkään mukana olleet, voidaan olettaa, että toiminnassa mukana oleminen on 

edistänyt voimaantumisen tunnetta. Samoin ympäristöalalla opiskelevilla tai työskentelevillä 

voi olla valmiiksi paremmat lähtökohdat ympäristötoimijuuteen, joten myös ne tekijät 

otettiin mukaan voimaantumista ja valtautumista kuvaavaan vertailuun. 

Kysymyksen 23. ”Millä asteikolla arvioisit seuraavia asioita” voimaantumista (1 = Täysin 

eri mieltä ja 6 = Täysin samaa mieltä) kuvaavia tekijöitä verrattiin kahden riippumattoman 

otoksen t-testeillä eri vertailuryhmien kesken. T-testi voitiin tehdä, sillä oletuksena oli, että 

aineisto on normaalijakautunut. Myöskään eri väittämien 1–6 välille ei asetettu määritelmiä, 

joten keskiarvon määrittäminen oli mahdollista. T-testeillä selvitettiin, onko eri 

vertailuryhmien keskiarvojen välillä tilastollista merkitsevyyttä. Testejä tehtiin toiminnan 

keskeyttäneiden ja toiminnassa loppuun saakka mukana olleiden kesken, ympäristöalaa 
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opiskelleiden ja ei ympäristöalaa opiskelleiden sekä ympäristö- ja kestävyysalalla 

työskentelevien ja ei alalla työskentelevien kesken. 

Osallistamistoimintaan motivoivaa ja sitouttavaa toimintaympäristöä tutkittiin myös 

järjestysasteikkokysymyksin. Kyselyn vastaajat arvioivat annetuista vaihtoehdoista 

toimintaan motivoivia ja sitouttavia tekijöitä asteikolla 1-6 (1= Ei lainkaan tärkeää, 6= 

Erittäin tärkeää). Kysymyksistä koostettiin keskiarvot ja keskivirheet, jotta saatiin 

kokonaiskuva, mitkä tekijät sitouttavat ja motivoivat eniten toiminnassa. Kysymyksenä oli 

”Jos olit mukana koko toiminnan ajan, mitkä tekijät motivoivat ja sitouttivat sinua?” Lisäksi 

avoimella kysymyksellä pyydettiin antamaan muita mahdollisia täydennyksiä kysymykseen. 

Toimintaympäristöä tutkiessa selvitettiin myös toiminnan keskeyttäneiden keskeyttämisen 

motiiveja, jotta saatiin selville, johtuiko keskeyttäminen toimintaympäristön ja toteutuksen 

puutteista. Kysymys ” Jos et ollut mukana tiimin toiminnan loppuun saakka, miksi lopetit?” 

sisälsi valmiit vastausvaihtoehdot, joita arvotettiin asteikolla 1-6 (1= Ei lainkaan tärkeää, 6= 

Erittäin tärkeää). Tuloksista koostettiin keskiarvot ja keskivirheet. 

Järjestysaseteikollisille valtautumista ja voimaantumista kuvaaville tekijöille sekä myös 

toimintaan motivoiville ja sitouttaville tekijöille tehtiin molemmille korrelaatioanalyysit 

Spearmanin korrelaatiokertoimella koko aineistoa hyödyntäen. Testissä ei siis verrattu eri 

vertailuryhmiä, vaan korrelaatioanalyysillä saatiin selvitettyä aineistolähtöisesti erilaisten 

voimaantumista ja valtautumista kuvaavien tekijöiden välisiä yhteyksiä sekä myös erilaisten 

toimintaan motivoivien ja sitouttavien tekijöiden välisiä yhteyksiä, jotta tutkimusjoukosta 

saataisiin mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva varsinaisen analyysin tueksi. 

Korrelaatioanalyysillä ei siis pyritty etsimään suoraan vastauksia varsinaisiin 

tutkimuskysymyksiin, vaan pyrittiin etsimään tutkimusjoukosta tietoja tutkimuksen tueksi. 

 

3.5.2 Sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysiä pidetään laadullisen analyysin keskeisimpänä menetelmänä (Massa 2014, 

33). Laadullisen tutkimuksen analyysi voidaan toteuttaa, joko aineistolähtöisesti, 

teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95). Aineistolähtöinen 
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analyysi toteutetaan aineiston pohjalta, kun taas teoriaohjaavassa analyysissä analyysiä ohjaa 

teoreettinen viitekehys (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.). Teorialähtöisessä eli 

deduktiivisessa laadullisessa sisällönanalyysissä aineiston luokittelu ja järjestely tapahtuvat 

aikaisemman teoreettisen viitekehyksen avulla. Aineiston analyysi aloitetaan tekemällä 

analyysirunko, johon kootaan aineistosta erilaisia luokituksia tai kategorioita teoriapohjaa 

noudattaen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 113.)  

Tämän tutkielman sisällönanalyysi toteutettiin teoriaohjaavasti eli abduktiivisesti. 

Teoriaohjaavan menetelmän perusteena oli, että aineistona käytetyn kyselylomake 

suunniteltiin teorioiden ja kirjallisuuden pohjalta, joten teoria ohjasi aineiston keruuta jo 

alusta asti. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa koodausta ohjaa tutkittu tieto, mutta 

koodiluettelo voi muuttua aineiston mukaan (Massa 2014, 43). Syy miksi 

analyysimenetelmäksi valikoitui teoriaohjaava eikä teorialähtöinen oli, että teoriaohjaava 

sisällönanalyysi antoi analyysiin ilmavaraa tarkastella aineistoa myös teorian ulkopuolelta.  

Kyselylomakkeen avoimille vastauksille tehtiin sisällönanalyysi. Esimerkiksi kysymyksellä 

”Mitkä olivat tärkeimpiä syitä miksi hait mukaan toimintaan?”, haluttiin selvittää 

osallistujien motiiveja toimintaan, mistä voitaisiin päätellä ovatko osallistujat jo 

lähtökohtaisesti sisäisesti motivoituneita ympäristötoimijoita vai oliko osallistumisen 

kannusteena ulkoiset motiivit. 

Kysymyksen ”Jos olit mukana koko toiminnan ajan, mitkä tekijät motivoivat ja sitouttivat 

sinua?” jatkeena oli avoin vastauskenttä ”Jokin muu, mikä?”, jota tarkasteltiin myös 

sisällönanalyysin menetelmin. 

Myös keskeyttäneiden motiiveja tutkittaessa kysymyksen ”Jos et ollut mukana tiimin 

toiminnan loppuun saakka, miksi lopetit?” lisänä oli avoin vastauskenttä ”Jokin muu, mikä?”, 

jota arvioitiin myös sisällönanalyysillä. 

Toiminnan vaikutusta ympäristötoimijuuteen ja ympäristökansalaisuuteen arvioitiin 

kysymyksellä ”Koetko, että tiimissä olo lisäsi aktiivisuuttasi yhteiskunnallisessa 

vaikuttamisessa tai vaikutti ura/opiskelusuuntautumiseesi? Miten?” Vastaukset analysoitiin 

sisällönanalyysillä. 
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Avoimissa vastauksissa ilmeneviä samankaltaisuuksia yhdisteltiin ja teemoiteltiin. Syntyneet 

teemat siis nousivat aineistolähtöisesti, mutta ryhmittelyä ja teemoittelua ohjasi tutkielman 

teoria eli Koskisen ja Paloniemen (2005) spiraalimalli. Esimerkiksi kysymyksen ”Koetko, 

että tiimissä olo lisäsi aktiivisuuttasi yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa tai vaikutti 

ura/opiskelusuuntautumiseesi? Miten?” vastasten teemoittelun pohjana toimi arvioidut 

väittämät, joihin vastaajia oli pyydetty arvioimaan sekä arvioimaan toiminnan vaikutuksia.  

Teemoittelun jälkeen aineistoa kvantifioitiin. Kvantifioimalla teemoitettua aineistoa voidaan 

laskea, kuinka monta kertaa kukin teema on esiintynyt aineistossa (Schreier 2012 sit. Tuomi 

& Sarajärvi 2018, luku 4.4.7.). Tuomi & Sarajärvi (2018, luku 4.4.7.) mukaan kvantifiointi 

voi tuoda laadullisen aineiston tulkintaan erilaista näkökulmaa. 

 

3.5.3 Tyyppitarina aineiston yleiskuvauksena 

Narratiivina eli tyyppitarinana esitetty tapausesimerkki, summaa tyypillisen nuorten tiimin 

osallistujan kyselylomakkeen vastaukset.  

Sana narratiivi juontaa juurensa latinan kielen sanasta narratio, joka tarkoittaa kertomusta. 

Narratiivilla tarkoitetaan siis kertomusta tai tarinaa, jonka ympärille tutkimus on rakennettu. 

Tarinallisuudella on pitkä historia ihmisen kulttuurissa ja tarinat ovat myös keskeinen 

oppimisväline. Koska narratiivit ovat ihmisen viestinnän perusta, voi narratiivin käyttö 

tutkimusmetodina antaa paremman ymmärryksen opettamisesta ja eri oppimisympäristöistä, 

mikä taas edistää toimivien oppimismentelmien kehittymistä. (Webster & Mertova 2007: 16)  

Narratiivisessa tutkimuksessa tarinat voivat olla, joko itse aineistoa tai tapa esitellä aineistoa 

(Heikkinen 2010, 143). Tässä tutkielmassa on hyödynnetty jälkimmäistä menetelmää eli 

kyselylomakkeen aineiston pohjalta on koostettu tyyppitarina. Yleensä narratiivisessa 

tutkimuksessa aineistona hyödynnetään esimerkiksi kyselyitä, haastatteluita, dokumentteja 

tai keskusteluita (Webster & Mertova 2007: 23).  

Narratiivilla voidaan saavuttaa hyvä näköalapaikka ihmisen tietoisuuteen ja siksi se on hyvä 

työapu kompleksisten oppimiskysymysten tarkastelussa (Webster & Mertova 2007: 16). 
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Narratiivit luovat myös perustan toiminnan ymmärtämiselle kulttuuripsykologiassa (Bruner 

1990:77). Tämän tutkielman tyyppitarina tehtiin, jotta tutkimusjoukosta ja tutkittavasta 

ilmiöstä piirtyisikin kokonaisvaltainen kuva. 

Vastaajien tapausesimerkkinä toimivaan narratiiviin on koostettu myös muista kysymyksistä 

vastauksia, joita ei erikseen tarkastella tutkielmassa omina kokonaisuuksinaan. Aineisto on 

sikäli epätavanomainen narratiiville, sillä esimerkkinä käytettyyn tyyppitarinaan on koostettu 

myös numeerisia vastauksia ikään kuin luomaan yhteenvedon vastaajasta.  

Narratiivin pohjana toimii kyselylomakkeen seuraavat kysymykset: 

Mitkä olivat tärkeimpiä syitä miksi hait mukaan toimintaan?  

Olitko mukana tiimin toiminnassa koko jakson ajan: kyllä/ei 

Jos olit mukana koko toiminnan ajan, mitkä tekijät motivoivat ja sitouttivat sinua? (1= ei 

lainkaan tärkeää 6=erittäin tärkeää) Jokin muu mikä? 

Minkä asioiden parissa teit eniten vapaaehtoistöitä toimintajaksolla, ja mikä oli sinun roolisi 

tiimissä? 

Saitko riittävästi hyödynnettyä omia vahvuuksiasi toiminnassa? 

Mitä tietoja ja taitoja opit nuorten tiimissä? 

Mitä muita tietoja tai taitoja opit nuorten tiimissä? 

Antoiko toimiminen nuorten tiimissä käytännön työkaluja työelämään? Mitä? 

Koetko, että tiimissä olo lisäsi aktiivisuuttasi yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa tai vaikutti 

ura/opiskelusuuntautumiseesi? Miten? 

Koitko työntekijöiden panoksen tärkeäksi tiimin tapaamisissa? 

Mitä opiskelet tai mikä on koulutustasosi? 

Opiskeletko tai oletko opiskellut ympäristöalalla? 

Liittyykö työsi jotenkin ympäristöön ja/tai kestävään kehitykseen? 
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Toimitko tällä hetkellä vapaaehtoistehtävissä? Missä? Mistä asti? 

Aiotko tulevaisuudessa työskennellä tai toimia vapaaehtoisena ympäristökysymysten 

parissa? Jos kyllä miten ja minkä asioiden parissa? 

Koetko elämäntyylisi ympäristön kannalta kestäväksi? 

Mainitse viisi tärkeintä asiaa, joilla pyrit kulutuksessa ja arjen valinnoilla vaikuttamaan 

ympäristöasioihin.  

Mihin ympäristöongelmiin pyrit näillä valinnoilla ensisijaisesti vaikuttamaan? 

Ovatko kulutustottumuksesi muuttuneet merkittävästi elämäsi aikana ja mikä siihen on 

vaikuttanut? Vaikuttiko nuorten tiimissä mukana olo kulutustottumuksiisi? 

Millä asteikolla arvioisit seuraavia asioita (1 = Täysin eri mieltä, 6 = Täysin samaa mieltä): 

Koetko, että nuorten tiimissä mukana olo vaikutti edellä mainittuihin asioihin? Mihin ja 

miten? 

Narratiivin pohjaksi luotiin ensin yleiskuva tutkittavasta aineistosta sisällönanalyysin sekä 

tilastollisten analyysien perusteella, jonka jälkeen aineistosta valittiin yksi edustaja, jonka 

vastaukset edustivat keskimäärin aineistossa eniten esiintyneitä vastauksia. Narratiiviin 

valitun vastaajan vastaukset koottiin yhteen ja muunnettiin tarinallistettuun muotoon.  

Kyselylomakkeen laajuus sekä runsas avointen osioiden määrä mahdollisti vastausten 

narratiivisen tarkastelun. 
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3.6 Tutkimuksen luotettavuus 

Jotta tutkimuksen voidaan osoittaa olevan luotettava, on tärkeää pystyä arvioimaan 

tutkimusmenetelmien luotettavuutta. Tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa puhutaan 

usein tutkimuksen validiteetista ja reliabiliteetista. Validiteetti ilmaisee, onko tutkimuksessa 

mitattu oikeaa asiaa. Reliabiliteetti taas ilmaisee, onko mittaus tarpeeksi tarkka, kuten onko 

riittävästi toistoja. Kyseisiä käsitteitä on kuitenkin käytetty lähinnä määrällisessä 

tutkimuksessa, eikä käsitteet sovellu aina laadulliseen tutkimukseen. Luotettavuusarviot 

yleensä perustuvat ajatukseen, että on yksi todellisuus ja totuus tiedosta, mutta laadullisissa 

tutkimusaiheissa ei yleensä ole yhtä todellisuutta, vaan useita erilaisia konstruktioita. (Tuomi 

& Sarajärvi 2018.)  

Tässä tutkimuksessa on käytetty sekä määrällisiä, että laadullisia menetelmiä, joten 

luotettavuutta on tarkasteltava omana kokonaisuutenaan. Yhtenä tämän tutkimuksen 

luotettavuuden tekijänä onkin juuri laadullisen ja määrällisen tutkimuksen yhdistelmä, jolla 

on voitu tutkia aihetta kokonaisvaltaisesti.  

Tutkimuksessa käytettiin järjestysasteikollisia vastauksia, jotka mahdollistivat määrällisen 

tutkimuksen. Määrällisessä tutkimuksessa on yleisesti määritelty tutkimusjoukon alarajaksi 

n = 30.  Kyselyssä oli 30 vastaajaa, joten määrälliset menetelmät olivat mahdollisia, vaikka 

tutkimusjoukko oli melko pieni eri ryhmien väliseen tilastolliseen arviointiin. 

Tutkimusjoukon ja tutkimuskysymysten takia, pelkkä määrällinen vertailu ei olisi yksissään 

antanut luotettavaa tietoa tutkimuskysymykseen, vaan niillä pyrittiin vain tuomaan lisää 

luotettavuutta tutkimukseen. 

Tässä tutkielmassa kausaliteettia ei kuitenkaan voida täysin osoittaa, johtuen siitä, että 

tutkimuksessa ei tutkita osallistujien vastauksia ennen ja jälkeen osallistumisen. Luotettavuus 

perustuukin tässä tutkielmassa vastaajien omaan toiminnan jälkeiseen reflektointiin 

toiminnan vaikutuksista. Sen sijaan kyselyssä vastaajien tuli itse arvioida esimerkiksi omaa 

voimaantumista ja valtautumista kuvaavia väittämiä järjestysasteikolla sekä toiminnan 

vaikutuksia niihin. Vastauksista verrattiin myös eri ryhmiä, kuten pitkään toiminnassa 

mukana olleita sekä keskeyttäneitä, jotta saataisiin vahvistettua ymmärrystä toiminnan 
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vaikutuksista. Toiminnassa oli kuitenkin melko vähän keskeyttäneitä, joten esimerkiksi T-

testi ei välttämättä ole yksissään täysin luotettava analyysimentelmä. Tärkeämpää oli 

selvittää sisällönanalyysillä myös, millä keinoin vastaajat kuvaavat itse toiminnan 

vaikuttaneen voimaantumiseen ja valtautumiseen. Siksi arviointipatteristoon on liitetty 

erillisen kysymykset, jolla vastaaja pääsi kuvaamaan, millä tavalla toiminnassa mukana olo 

vaikutti arvioituihin väittämiin. Näin voimaantumisen ja valtautumisen tutkimiseen saatiin 

lisää luotettavuutta. 

On kuitenkin muistettava myös Sarajärven ja Tuomen (2017) toteama väittämä laadullisen 

tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista, kun henkilöt arvioivat omia tuntemuksiaan, ei ole 

yhtä oikeaa totuutta ja arvioon annettu numero riippuu arvioitsijasta ja hänen omasta 

todellisuudestansa. Aineiston järjestysasteikollisten vastauksien sama luku ei siis 

automaattisesti merkitse samaa eri vastauksissa.  

Toisaalta taas kaikkiin vastauksiin saattaa vaikuttaa henkilön tulkinta kysymyksestä ja 

kärsivällisyys vastata kaikkiin kysymyksiin. Osa vastaajista oli esimerkiksi jättänyt 

vastaamatta joihinkin kysymyksiin, mikä taas heikentää tilastollista luotettavuutta. 

Puutteellisesti täytetyt vastauslomakkeet otettiin kuitenkin mukaan tuloksiin ja niiden 

tarkasteluun. Yksittäisissä kysymyksissä ei kuitenkaan laskettu mukaan puuttuvia vastauksia 

esimerkiksi tehdessä kvantitatiivisia yhteenvetoja. Tulosten yhteydessä on ilmoitettu kunkin 

kysymyksen vastaajien määrä (N).  

Koska tutkielman tekijä on myös itse osallistunut toimintaan, saattaa tutkimukseen sisältyä 

osittain myös subjektiivista päättelyä. Omat kokemukset toiminnasta voivat myös osaltaan 

vahvistaa tulosten tulkintaa sisällönanalyysissä, mutta toisaalta se myös luo paremmat 

edellytykset toiminnan arviointiin. Kirjoittaja ei kuitenkaan itse vastannut kyselyyn. 

Vastauksiin saattoi myös vaikuttaa vastaajien oman anonymiteetin suojeleminen, sillä 

kyselyn ja tutkielman toteuttaja oli monelle jo entuudestaan tuttu. 
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4. TUTKIMUSTULOKSET 

4.1 Aineiston yleiskuvaus 

Tarkasteltaessa kaikkien vastaajien vastauksia kokonaisuuksina, pystyi havaita tietyn 

tyyppisen osallistujaprofiilin. Kyselyaineistosta koostettu tapausesimerkki summaa 

tyypillisen nuorten tiimin osallistujan kyselylomakkeen vastaukset.  

 Tapausesimerkki on koostettu erään vastaajan vastausten pohjalta, jonka numeeriset 

vastaukset edustavat hyvin keskiarvoa ja vastaaja edustaa myös taustoiltaan aineistossa 

eniten esiintynyttä tyyppiä. Myös avoimissa vastauksissa ilmeni monia muihin vastaajiin 

yhdistettäviä piirteitä. Tyyppitarinaksi eli narratiiviksi muutettu esimerkki luo tyypillisen 

esimerkin toimintaan osallistuneesta henkilöstä.   

Osallistuja on ympäristötieteiden opiskelija, joka oli jo valmiiksi valveutunut 

ympäristökysymyksissä ja ympäristövastuullinen kuluttaja. Toimintaan hän lähti ennen 

kaikkea halusta tehdä jotain konkreettista ympäristöasioiden eteen sekä halusta tutustua 

ympäristöalaan sekä saadakseen työkokemukseen verrattavaa kokemusta. Henkilö oli 

mukana toiminnassa koko toimintajakson ajan ja koki, että toimintaan motivoi ja sitoutti 

ennen kaikkea tiimin hyvä yhteishenki, vaikuttava toiminta sekä se, että toiminta tarjosi 

mahdollisuuden oppia uusia tietoja ja taitoja. 

Tiimissä hän teki viestinällisiä tehtäviä kuten otti kuvia blogiin sekä suunnitteli nettisivuja. 

Lisäksi hän järjesti tapahtumia, edusti tapahtumissa sekä teki yhteistyötä julkisuuden 

henkilöiden kanssa. Hän koki päässeensä hyödyntämään tiimissä omia vahvuuksiaan kuten 

sosiaalisuutta ja kirjoitustaitoja.  

Osallistuja koki, että tiimissä olo opetti hänelle tietoa ympäristöongelmista ja omista 

vaikutusmahdollisuuksista, vuorovaikutustaitoja, viestintätaitoja, esiintymistaitoja, 

projektinhallintaa, valokuvausta sekä nettisivujen tekoa. Vastaaja koki myös, että toiminta 

antoi käytännön työkaluja työelämään kuten projektihallinta-, tapahtuman järjestämis- sekä 

vuorovaikutustaitoja. 
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Henkilö koki oman roolinsa tärkeäksi yhteiskunnassa ympäristöhaasteiden ratkaisussa ja 

uskoi voivansa vaikuttaa niihin paitsi kuluttajana, myös yhteiskunnallisena toimijana. Hän 

myös koki tuntevansa hyvin ympäristöongelmat ja niiden vaikutusmahdollisuudet.   

Osallistujan mukaan tiimissä olo lisäsi aktiivisuutta yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja 

inspiroi entistä enemmän yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.  Henkilö arveli, että aikoo myös 

tulevaisuudessa tehdä vapaaehtoistöitä ympäristöjärjestöissä. Toiminta myös vaikutti 

urasuuntaukseen herättäen kiinnostuksen järjestötyöhön. 

Tyypillisin vastaaja oli jo valmiiksi ympäristöasioissa valveutunut ympäristötieteiden 

opiskelija. Se osoittaa siis, että osallistujilla oli jo valmiiksi spiraalimallissa mainittu sisäinen 

motivaatio ympäristötoimijuuteen. 

”Osallistuja on ympäristötieteiden opiskelija, joka oli jo valmiiksi valveutunut 

ympäristökysymyksissä ja ympäristövastuullinen kuluttaja.” 

Toimintaan yleensä lähdettiin mukaan halusta edistää ympäristönsuojelua, sekä halusta 

tavata saman mielisiä ihmisiä sekä toisaalta halusta saada uusia kokemuksia. Sisäisen 

motivaation lisäksi myös ulkoisella motivaatiolla, kuten toiminnasta saavutettavilla omilla 

hyödyillä, oli suuri merkitys toimintaan osallistuessa. 

 ”Toimintaan hän lähti ennen kaikkea halusta tehdä jotain konkreettista ympäristöasioiden 

eteen sekä halusta tutustua ympäristöalaan ja saada työkokemukseen verrattavaa 

kokemusta.” 

 Valtaosa osallistujista oli mukana toiminnassa koko toimintajakson ajan. Toimintaan 

motivoi erityisesti sosiaalinen toimintaympäristö, mahdollisuus päästä vaikuttamaan sekä 

esimerkiksi uusien tietojen ja taitojen oppiminen.  

”Henkilö oli mukana toiminnassa koko toimintajakson ajan ja koki, että toimintaan motivoi 

ja sitoutti ennen kaikkea tiimin hyvä yhteishenki, vaikuttava toiminta sekä se, että toiminta 

tarjosi mahdollisuuden oppia uusia tietoja ja taitoja.” 

Valtaosa osallistuneista koki oman roolin tärkeäksi tiimissä. Tiimissä tehdyt tehtävät myös 

tukivat aiempaa osaamista. 
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”Tiimissä hän teki viestinällisiä tehtäviä kuten otti kuvia blogiin sekä suunnitteli nettisivuja. 

Lisäksi hän järjesti tapahtumia, edusti tapahtumissa sekä teki yhteistyötä julkisuuden 

henkilöiden kanssa. Hän koki päässeensä hyödyntämään tiimissä omia vahvuuksiaan kuten 

sosiaalisuutta ja kirjoitustaitoja.” 

Tyypillisesti osallistujat painottivat erityisesti uuden oppimista reflektoidessaan toimintaa. 

”Osallistuja koki, että tiimissä olo opetti hänelle tietoa ympäristöongelmista ja omista 

vaikutusmahdollisuuksista, vuorovaikutustaitoja, viestintätaitoja, esiintymistaitoja, 

projektinhallintaa, valokuvausta sekä nettisivujen tekoa. Vastaaja koki myös, että toiminta 

antoi käytännön työkaluja työelämään kuten projektihallinta-, tapahtuman järjestämis- sekä 

vuorovaikutustaitoja.” 

Valtaosa vastaajista mainitsi, että toiminnalla oli myönteisiä vaikutuksia omaan 

ympäristötoimijuuteen, mikä kertoo, että toiminnalla päästiin tavoitteisiin. 

”Osallistujan mukaan tiimissä olo lisäsi aktiivisuutta yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja 

inspiroi entistä enemmän yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.  Henkilö arveli, että aikoo myös 

tulevaisuudessa tehdä vapaaehtoistöitä ympäristöjärjestöissä. Toiminta myös vaikutti 

urasuuntaukseen herättäen kiinnostuksen järjestötyöhön.” 

 

4.2 Motivaatio ja sitoutuminen toimintaympäristön mittarina 

Tässä kappaleessa esitetyt tulokset motivaatiosta ja sitoutumisesta antavat kuvaa tutkitun 

ympäristöosallistamistoiminnan toimintaympäristöstä. Toimintaympäristöllä taas on 

keskeinen vaikutus kappaleissa 4.3. 4.4. sekä 4.5. esitettyihin tuloksiin. Tässä kappaleessa 

on esitelty, toimintaan motivoineet ja sitouttaneet tekijät sekä toimintaympäristön 

vaikutukset toiminnan keskeyttämiseen. Kappaleessa tarkastellaan myös, miksi osallistujat 

ovat lähteneet mukaan toimintaan, mikä antaa kuvaa henkilöiden sisäisestä motivaatiosta 

ympäristötoimintaan.  
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4.2.1 Miksi mukaan toimintaan? 

Taulukko 2. kuvaa tärkeimmät syyt miksi WWF:n nuorten tiimien osallistujat ovat 

hakeutuneet mukaan toimintaan. Aineistopohjaisen teemoittelun pohjana toimi kyselyn 

avoin kysymys: Mitkä olivat tärkeimpiä syitä miksi hait mukaan toimintaan? Tarkemmat 

kuvaukset teemoittelusta on esitetty liitteessä 4. Valtaosasta vastauksia nousi esiin useampia 

samanaikaisia teemoja, jotka ovat kaikki eriteltyinä taulukkoon. 

 

Taulukko 2. Teemoittelu tärkeimmistä syistä, miksi haki mukaan toimintaan (N= 30) 

 

 

Vastaajista 29 30:stä mainitsi yhdeksi toimintaan hakeutumisen syyksi kiinnostuksen ja 

halun vaikuttaa ympäristöasioihin. Se kertoo, että ympäristösyyt ovat olleet painavin tekijä 

toimintaan hakeutuessa. Tulos kertoo, että omaehtoista ympäristöosallistumista edellyttävää 

sisäistä motivaatiota on ollut jo ennen osallistamistoimintaa. 

 

4.2.2 Motivaatio ja sitoutuminen toimintajaksolla 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan annetuista vaihtoehdoista toimintaan motivoivia ja 

sitouttavia tekijöitä asteikolla 1-6 (1 = täysin eri mieltä ja 6 = täysin samaa mieltä).  

Kysymyksenä oli ”Jos olit mukana koko toiminnan ajan, mitkä tekijät motivoivat ja 

sitouttivat sinua?”  

 

Kiinnostus ja halu 

vaikuttaa 

ympäristöasioihin  

Uudet kokemukset 

ja haasteet 

Oppiminen kansalais-

vaikuttamisesta ja 

järjestötoiminnasta 

Ammatilliset 

hyödyt 

Uudet ihmissuhteet 

ja verkostoituminen 

Kiinnostus  

WWF:ään 

29 4 7 8 7 9 
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Kuva 3. Keskiarvo ja keskivirhe toimintaan motivoivista ja sitouttavista tekijöistä 

 

Kuvan 3. mukaan toimintaan sitoutti eniten se, että toiminta tarjosi mahdollisuuden oppia 

uusia tietoja ja taitoja. Kyseinen kuvaaja ei silti yksissään kerro mistä tiedoista ja taidoista 

on kyse, ja siihen syvennytäänkin enemmän kappaleessa 4.4.  

Nuorten tiimin hyvä yhteishenki oli keskiarvoltaan toisiksi suurin motivaattori.  Myös tiimin 

toiminnan vaikuttavuus miellettiin tärkeäksi sitoutumisen kannalta. Lisäksi ”Tulin valituksi 

tiimiin rekrytoinnin kautta” oli arvotettu kohtalaisen tärkeäksi sitoutumisen kannalta.  

 

4.2.3 Muut sitouttavat tekijät 

Muita toimintaan motivoivia ja sitouttavia tekijöitä mainittiin kymmenessä avoimessa 

vastauksessa, valintavaihtoehtojen lisänä olleeseen ”Muu mikä?”- kohtaan. 

Osassa vastauksissa todettiin uudelleen, että toiminta koettiin vaikuttavaksi ja tärkeäksi.  

”Mukavaa ja tärkeää puuhaa/ajanvietettä.” 

1

2

3

4

5

6

Tulin valituksi

tiimiin

rekrytoinnin

kautta (N=27)

Nuorten tiimin

hyvä yhteishenki

(N=25)

Toiminta tarjosi

minulle

mahdollisuuden

oppia uusia tietoa

ja taitoja (N=26)

Tarjoilut (N=26) Koin tiimin

toiminnan

vaikuttavaksi

(N=26)

Jos olit mukana koko toiminnan ajan, mitkä tekijät motivoivat ja 

sitouttivat sinua?
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”Ruokatyö ja lihankulutuksen vähentämisen edistäminen tuntuivat tärkeiltä ja merkittäviltä 

teoilta.” 

Vastauksissa mainittiin myös innostavat tai ammattitaitoiset tiiminvetäjät, jotka toimivat 

samalla roolimalleina. 

”Tiimin vetäjien ammattitaito ja hyvä meininki” 

”Projektit ja niiden edistyminen ja valmistuminen vuoden mittaan, myös mahtavat 

tiiminvetäjät.” 

Myös vaihtelevat, hyvin organisoidut ja kiinnostavat toimintatavat sekä uuden oppiminen 

mainittiin. 

”Hyvin organisoitu toiminta. Uuden oppiminen ja koulutukset. Koki, että toimistolaisetkin 

pitävät arvossa.” 

”Vaihtelevat tekemiset” 

”Kiinnostavat tapahtumat ja sisäpiirin tiedot!” 

Lisäksi myös ammatilliset hyödyt mainittiin. 

”Näyttää kivalta CV:ssä” 

”Tiimissä tunsi olevansa aivan huippujen ihmisten ympäröimänä, aina oppi jotakin uutta.” 

 

4.2.4 Toiminnan keskeyttäminen 

Kuvassa 4. toiminnan keskeyttäneet arvioivat asteikolla 1-6 (1 = täysin eri mieltä ja 6 = täysin 

samaa mieltä), kuinka hyvin väittämät kuvaavat henkilön motiiveja toiminnan lopettamiselle. 

Kuvaajassa on esitetty vastausten keskiarvo ja keskivirhe (N= 7). 
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Kuva 4. Syitä toiminnan keskeyttämiselle keskiarvo ja keskivirhe (N= 7) 

Muutos elämäntilanteessa sekä ajan puute olivat suurimmat syyt toiminnan lopettamiselle. 

”Muutos elämäntilanteessa” -kuvaajan vaihteluväli oli pieni, mikä tarkoittaa, että keskiarvo 

antaa suhteellisen luotettavan yleiskuvan toiminnan lopettamisen motiiveista. Muissa 

väittämissä vaihteluväli oli sen sijaan melko suuri ja otanta pieni, mikä tuo epävarmuutta 

tuloksiin. 

Kuvan 4 mukaan toimintaympäristöstä riippuvaiset tekijät eli ”En kokenut toimintaa 

vaikuttavaksi, En kokenut omaa rooliani merkittäväksi ja En tullut toimeen muun ryhmän 

kanssa/Koin itseni ulkopuoliseksi”, olivat pienemmässä roolissa toiminnan 

keskeyttämisessä.  

Vaihtoehto ”En kokenut toimintaa vaikuttavaksi”, taas kertoo paljon toimintaympäristöstä ja 

tavoitelluista tuloksista. Vaikka vastausten keskiarvo on melko pieni, ovat keskivirhe ja 

vaihteluväli melko suuria. Niistä huomataan, että osa vastaajista on arvottanut vaihtoehdon 

korkealle. Kaikki vastaukset ovat eriteltynä kuvassa 5, mistä nähdään, että yksi on arvioinut 

1

2

3

4

5

6

Muutos
elämäntilanteessa

Ajan puute En kokenut
toimintaa

vaikuttavaksi

En kokenut omaa
rooliani

merkittäväksi

En tullut toimeen
muun ryhmän
kanssa/Koin

itseni
ulkopuoliseksi

Jos et ollut mukana tiimin toiminnan loppuun saakka, 

miksi lopetit? 
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väittämän korkeimmalla asteikolla kuusi. Kaikkiaan kolme vastaajaa on arvioinut väittämää 

asteikolla yli neljän, mikä kertoo, että heidän mielestään väittämä on melko keskeinen tekijä 

toiminnan lopettamiselle. Se kertoo, että osa osallistuneista on keskeyttänyt toiminnan, sillä 

he eivät kokeneet toimintaa vaikuttavaksi. 

 

 

Kuva 5. Vastausten erittely väittämään "En kokenut toimintaa vaikuttavaksi" (N=7) 

 

Kysymyksen ”Jos et ollut mukana tiimin toiminnassa loppuun saakka, miksi lopetit?” 

päätteeksi esitettiin avoin kysymys ”Jokin muu, mikä?” 

Avoimissa vastauksissa korostuu erityisesti se, että toiminnan organisoinnissa koettiin 

puutteita. Esimerkiksi toimintasuunnitelmat koettiin puutteellisiksi.  

”Konkreettiset toimintasuunnitelmat puuttuivat tai koin tehdyt suunnitelmat 

harrastelijamaisiksi:” 

”Valitsin vaihtoehdon "ei mukana koko toimintajaksoa", koska muistaakseni loppuvaiheessa 

en enää päässyt tapaamisiin, vaikka en virallisesti lopettanutkaan. Osalta syynä oli 

ajanpuute uuden työpaikan takia. Koin myös, että kaudella 2014-2015 ei ollut tarpeeksi 

selkeää suunnitelmaa tiimin toiminnalle, mikä olisi tehnyt toiminnasta motivoivaa ja 

vaikuttavaa. Monet pääsivät varmasti tekemään tosi kivoja juttuja, mutta mitään 
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6
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ensimmäisen kauden Näytä voimasi -kampanjan tasoista ei saatu aikaiseksi. Olisi ollut 

motivoivampaa toimia selkeämmin tietyn teeman tai merkittävämmän kampanjan parissa.” 

 

”Olen edelleen mukana, mutta harkinnut lopettamista, koska mietin, että onko toiminnalla 

minulle enää uutta tarjottavaa ja, että hommat leviävät käsiin, kun ei organisoida niin hyvin. 

Mutta päätin vielä jatkaa ja antaa mahdollisuuden tulevalle syksylle, koska pääsin 

keskustelemaan asiasta erään WWF:n työntekijän kanssa. Ideoimme yhdessä ja tuntui, että 

ideoita arvostetaan ja toiveita toteutetaan. ” 

Viimeisessä vastauksessa korostuu myös, että mahdollisuus vaikuttaa toiminnan 

suunnitteluun, koettiin tärkeäksi toimintaan sitoutumisen kannalta. ”Mutta päätin vielä 

jatkaa ja antaa mahdollisuuden tulevalle syksylle, koska pääsin keskustelemaan asiasta 

erään WWF:n työntekijän kanssa. Ideoimme yhdessä ja tuntui, että ideoita arvostetaan ja 

toiveita toteutetaan.” 

 

4.3 Voimaantuminen ja valtautuminen 

Koska voimaantuminen ja valtautuminen ovat vahvasti toisiinsa liittyviä, sekä teoreettisessa 

taustassa, että toiminnan tavoitteissa, esitellään tässä osiossa niihin liittyvät tulokset yhdessä. 

Aineistoa on käsitelty sekä tilastollisesti, että laadullisen sisällönanalyysin keinoin, joiden 

tulokset ovat eriteltyinä seuraavissa kappaleissa. 

 

4.3.1 Voimaantumisen ja valtautumisen tilastollinen kuvailu 

Kyselylomakkeen vastaajia pyydettiin arvioimaan voimaantumista ja valtautumista kuvaavia 

väittämiä asteikolla 1-6 (1 = täysin eri mieltä ja 6 = täysin samaa mieltä). Kysymyksenä oli 

"Millä asteikolla arvioisit seuraavia asioita”. Väittämistä laskettiin kaikkien keskiarvot ja 

hajonnat (Kuva 3.). Voimaantumista ja valtautumista kuvaavat väittämät: ”Koen olevani 

vastuussa ympäristöasioiden edistämisestä ja haluan toimia ympäristön puolesta, Minulla on 

tällä hetkellä tärkeä rooli kestävän ja vastuullisen maailman kehittämisessä, Tunnen hyvin 
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ympäristöongelmat ja niihin liittyvät vaikutusmahdollisuudet, Voin vaikuttaa poliittiseen 

päätöksentekoon ympäristö- ja sosiaalikysymyksissä, Voin vaikuttaa ympäristöasioihin 

positiivisesti omilla kulutustottumuksilla”. 

 

 

Kuva 6. Keskiarvo ja keskivirhe voimaantumista ja valtautumista kuvaavista tekijöistä.  

 

Kuvassa 6. huomataan, että suurimmat keskiarvot voimaantumista ja valtautumista 

kuvaavissa tekijöissä tulevat vastauksista ”Koen olevani vastuussa ympäristöasioiden 

edistämisestä ja haluan toimia ympäristön puolesta” (ka= 5,5) ja ”Voin vaikuttaa 

ympäristöasioihin positiivisesti omilla kulutustottumuksilla” (ka=5,2). Molemmissa 

keskiarvot olivat yli viisi, mikä tarkoittaa, että osallistujat lähes täysin samaa mieltä 

väittämästä.  Vastaukset myös korreloivat vahvasti keskenään Spearmanin 

korrelaatiokertoimella (ks. liite 5.). Mitä enemmän vastaajat siis kokivat olevansa vastuussa 

ympäristöasioiden edistämisestä ja tunsivat halua toimia ympäristön puolesta, sitä enemmän 

he kokivat pystyvänsä myös vaikuttamaan ympäristöasioihin omilla kulutustottumuksillaan.   

Vastaajat kokivat tuntevansa ympäristöongelmat ja niihin liittyvät vaikutusmahdollisuudet 

kaikkiaan melko hyvin (ka=4,7). Väittämän ”Minulla on tällä hetkellä tärkeä rooli kestävän 

1 2 3 4 5 6

Voin vaikuttaa ympäristöasioihin positiivisesti omilla
kulutustottumuksillani N=30

Voin vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon ympäristö-
ja sosiaalikysymyksissä N=30

Minulla on tällä hetkellä tärkeä rooli kestävän ja
vastuullisen maailman kehittämisessä N=30

Tunnen hyvin ympäristöongelmat ja niihin liittyvät
vaikutusmahdollisuudet N=30

Koen olevani vastuussa ympäristöasioiden edistämisestä
ja haluan toimia ympäristön puolesta N=28

Osallistujien voimaantumininen ja valtautuminen
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ja vastuullisen maailman kehittämisessä” keskiarvo oli 4,4, mikä oli hieman pienempi kuin 

vastaava kysymys ”Koen olevani vastuussa ympäristöasioiden edistämisestä ja haluan toimia 

ympäristön puolesta”, Korrelaatioanalyysin mukaan ”Koen olevani vastuussa 

ympäristöasioiden edistämisestä ja haluan toimia ympäristön puolesta” ja ”Voin vaikuttaa 

poliittiseen päätöksentekoon ympäristö- ja sosiaalikysymyksissä” eivät korreloineet 

keskenään. 

 

4.3.2 Tilastolliset erot vertailuryhmissä 

Tutkittaessa toiminnan vaikutuksia valtautumiseen ja voimaantumiseen, voidaan selvittää, 

löytyykö toiminnan keskeyttäneillä ja loppuun asti suorittaneilla merkittäviä eroja 

valtautumista ja voimaantumista kuvaavissa tekijöissä. Tarkasteltaessa voimaantumista ja 

nuorten tiimin toiminnan keskeyttämistä kysymyksen 23. ”Millä asteikolla arvioisit 

seuraavia asioita” perusteella ei kuitenkaan havaittu t-testissä tilastollisesti merkitseviä eroja 

keskeyttäneiden ja loppuun asti tiimissä mukana olleiden välillä (katso liite 6.). 

Voimaantumista verrattiin myös ympäristöalalla opiskelevien/opiskelleiden ja muilla aloilla 

opiskelevien kesken. Ympäristöalalla opiskelevien ja muilla aloilla opiskelevien välillä ei 

myöskään havaittu t-testissä merkitseviä eroja voimaantumista mittaavassa kysymyksessä 

(katso liite 7.). Sen sijaan ympäristö- ja kestävyysaloilla työskentelevien ja ei alalla 

työskentelevien välillä löytyi t-testillä tilastollisesti merkitsevä ero kohdassa “Tunnen hyvin 

ympäristöongelmat ja niihin liittyvät vaikutusmahdollisuudet” Keskiarvo ympäristö- ja 

kestävyysalalla työskentelevillä oli 5,0 ja ei alalla työskentelevillä 4,09 (P=0,003). Tämä 

osoittaa, että ympäristöalalla työskentelevillä on karttunut enemmän tietoa ja varmuutta 

ympäristöongelmista ja niiden ratkaisumahdollisuuksista. 

Edellä esitettyjen väittämien lisänä oli avoin täydentävä kysymys: Koetko, että nuorten 

tiimissä mukana olo vaikutti edellä mainittuihin asioihin? Mihin ja miten? Vastauksen purku 

esitetty seuraavassa kappaleessa. 

 



  

 

52 

   

4.3.3 Voimaantumisen ja valtautumisen laadullinen kuvaus 

Kyselyn vastaajia pyydettiin arvioimaan voimaantumista ja valtautumista kuvaavia väittämiä 

asteikolla 1–6 ”Millä asteikolla arvioisit seuraavia asioita” (ks. edellinen kappale ja kuva 2.). 

Väittämien yhteydessä kysyttiin ”Koetko, että nuorten tiimissä mukana olo vaikutti edellä 

mainittuihin asioihin? Mihin ja miten?” 

Kaikkiaan 23/30 vastasi kysymykseen. 2/23 vastauksista vastasi selkeästi, että toiminta ei 

vaikuttanut myönteisesti väittämiin: 

” Ehkä sen takia ei, että olin niin vähän tiimin toiminnassa mukana.” 

” Vaikutti ehkä siinä määrin, että totesin ettei järjestötoiminta ole minua varten.” 

Toinen vastaajista kertoi, että oli niin vähän aikaa mukana, että ei kokenut sen vaikuttaneen 

esitettyihin väittämiin. Toinen vastaajista taas ilmentää selkeästi torjuntaa kertomalla 

oivaltaneensa, että järjestötoiminta ei ollut häntä varten.  

Torjunnan kaltaisia reaktioita ei kuitenkaan ilmennyt kuin yksi. 21/23 esittikin 

vastauksissaan erilaisia perusteluja ja tarkennuksia, miten toiminta vaikutti myönteisesti 

voimaantumista, valtautumista ja ympäristötoimijuutta -koskeviin väittämiin. Koko kyselyn 

otannasta siis suurin osa ilmensi toiminnan vaikuttaneen, joko osaan tai kaikkiin väittämistä.  

Esimerkiksi seuraavissa vastauksissa vastattiin selkeästi, että toiminnalla oli vaikutuksia 

arvioituihin väittämiin: 

”Kyllä, kaikkiin tuomalla lisää tietoa näistä” 

”Koen, että vaikutti. Erityisesti ihmisten ruokatottumuksiin vaikuttamisella on suuri merkitys 

globaalillakin tasolla.” 

Taulukossa 3. on esitetty tarkempi avoimien vastausten teemoittelu. Taulukossa näkyy, 

kuinka monta mainintaa vastauksissa ilmeni kyseiseen teemaan. Yksittäisessä vastauksessa 

saattoi ilmetä useita päällekkäisiä teemoja, jotka kaikki on kuitenkin laskettu mukaan 

erikseen. Seuraavassa osiossa esitellään esimerkkejä vastauksista kuhunkin teemaan.  
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Taulukko 3. Toiminnan vaikutukset ympäristötoimijuuteen, voimaantumiseen ja 

valtautumiseen: teemoittelu ja vastaajamäärät kunkin teeman mukaan 

Tieto ja taidot 

ympäristövaikuttamisesta 

Oman roolin 

vahvistuminen 

yhteiskunnallisena 

ympäristötoimijana 

Luottamus omiin 

vaikutusmahdollisuuksiin 

13 7 6 

 

Tiedot ja taidot ympäristövaikuttamisessa: 

Eniten vastauksissa kerrottiin, että toiminta antoi lisää tietoa ja taitoja erityisesti 

yhteiskunnallisista vaikutusmahdollisuuksista. Kaikkiaan teemaan sopivia mainintoja oli 13. 

” Antoi työkaluja ja ymmärrystä vaikutuskeinoista Suomessa.” 

Vastauksessa mainitaan, että toiminta antoi työkaluja ja ymmärrystä, mikä kertoo, että 

toiminta vahvisti tietoja ja taitoja ympäristövaikuttamisesta. 

” Tietoni omista vaikutusmahdollisuuksista kasvoi, sain rohkaisua ja tietoa ikäisieni roolista 

kestävämmän yhteiskunnan rakentamisessa” 

Vastauksessa mainitaan tieto vaikutusmahdollisuuksista. Samanaikaisesti vastaus ilmentää 

oman roolin vahvistumista yhteiskunnallisena ympäristötoimijana. 

” Ainakin tajusi, miten tietämätön on ollut ja että tietoa ympäristöasioista on valtavasti ja 

minun saama informaatio ehkä ei vajaata, mutta kehitettävää on.” 

Oivallus aiemmasta tietämättömyydestä ja kehitystarpeesta kertoo, että vastaaja on 

todennäköisesti saanut toiminnan myötä paljon uutta tietoa. 
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Oman roolin vahvistuminen yhteiskunnallisena ympäristötoimijana: 

Oman roolin vahvistuminen yhteiskunnallisena ympäristötoimijana oli toisiksi eniten esiin 

noussut teema. Kaikkiaan teemaan sopivia mainintoja löytyi 7. Vastauksissa painottui 

erityisesti oivallus poliittisen päätöksenteon ja laajemman yhteiskunnallisen muutoksen 

merkityksestä ympäristövaikuttamisessa. Esimerkiksi seuraavissa vastauksissa ilmeni 

selkeästi, että vastaajilla vahvistui käsitys yhteiskunnallisen ja poliittisen 

ympäristövaikuttamisen merkityksestä: 

”Nuorten tiimissä opin, että yksilön valinnat ovat toki tärkeitä, mutta ilmastokatastrofin 

hillitsemiseksi tarvitaan poliittista päätöksentekoa. Tässä mielessä ajattelen, että omat 

vaikutusmahdollisuuteni pelkästään omilla valinnoillani ovat rajalliset.” 

Vastaaja kertoo, että yksilövalintojen sijaan tarvitaan myös yhteiskunnallista vaikuttamista 

ja toteaa, että pelkät yksilövalinnat eivät riitä. Se kertoo, että toimijalla on vahvistunut kuva 

omasta yhteiskunnallisesta ympäristötoimijuudesta. 

”Erityisesti se tutustutti poliittisen päätöksenteon kiemuroihin ja käytäntöihin, joihin ei 

aikaisemmin juuri ollut kosketuspintaa. Muutakin roolia ympäristön puolestapuhujana 

nuorten tiimissä olo vahvisti, antamalla mahdollisuuksia ja keinoja suoraan vaikuttamiseen 

ja omien tietojen kasvaessa kehittyvää luottamusta kertoa myös muille ympäristöasioista.” 

Vastauksesta ilmenee, että toiminta on lisännyt tietoja ja taitoja ympäristövaikuttamisesta, 

selkeyttänyt omaa roolia yhteiskunnallisena ympäristötoimijana sekä myös vahvistanut 

luottamista omiin vaikutusmahdollisuuksiin. 

 

Luottamus omiin vaikutusmahdollisuuksiin: 

Osa vastauksista kuvasi vastaajan rohkaistumista vaikuttamiseen sekä luottamuksen 

vahvistumista omiin vaikutusmahdollisuuksiin.  Teemaan sopivia mainintoja oli kaikkiaan 

6. Esimerkiksi seuraavat vastaukset viestivät, että luottamus omiin vaikutusmahdollisuuksiin 

vahvistui ja henkilö koki voimaantuneensa: 



  

 

55 

   

”Nuorten tiimissä oleminen rohkaisi vaikuttamiseen ja sai juuri kokea, että ei ole yksin 

näitten asioiden kanssa vaan on muitakin, joita kiinnostaa. Meillä on kaikilla vastuu, 

vauvasta vaariin.” 

Vastauksessa kerrotaan suoraan, että toiminta rohkaisi vaikuttamiseen. Vastaaja saattoi 

kokea myös sosiaalisen toimintaympäristön voimauttavana. 

”Tietoni omista vaikutusmahdollisuuksista kasvoi, sain rohkaisua ja tietoa ikäisieni roolista 

kestävämmän yhteiskunnan rakentamisessa” 

Vastaus sopi kaikkiin edellä mainittuihin teemoihin. Maininta ”sain rohkaisua” kertoo myös, 

että luottamus omiin vaikutusmahdollisuuksiin kasvoi. 

 

Muita vähemmän esiin nousseita teemoja 

Halu toimia: 

Kolmessa vastauksista ilmaistiin suoraan, että toiminta lisäsi halua ja motivaatiota toimia 

ympäristön puolesta.  

”Nuorten tiimissä olo lisäsi tietämystäni ja tuntemustani ympäristöasioista. Sain myös 

pienen kosketuksen siihen, miten poliittinen päätöksenteko näissä asioissa toimii - se on 

hyvin monitahoista ja monimutkaista. Tästä haluaisin oppia vielä lisää, ja haluaisin vielä 

joskus jotenkin edistää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia poliittisessa päätöksenteossa 

ympäristöasioihin liittyen.” 

” Nuorten tiimissä olo inspiroi poliittiseen ympäristövaikuttamiseen.”  

 

Voimauttava sosiaalinen toimintaympäristö: 

Kolmessa vastauksessa vastaajat ilmaisivat, että muiden ympäristötoimijoiden kanssa 

työskentely oli voimauttavaa tai innostavaa:  

” Laajensi käsitystäni vaikutusmahdollisuuksista. Löysin samanhenkisiä ihmisiä..” 
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Vastauksen mukaan henkilö oppi uusia tietoja ja taitoja vaikutusmahdollisuuksista. Sen 

lisäksi viittaus samanhenkisten ihmisten löytämiseen kertoo sosiaalisen toimintaympäristön 

tärkeysestä. 

”Olen saanut tietoa ja myös myötätuntoa, ettei tarvitse pelastaa yksin kaikkea. Mutta 

maailman tuska on silti suuri. Nuorten tiimissä voi tuntea, että voi tehdä edes jotain pientä” 

Henkilö viittaa, että on saanut toiminnasta myötätuntoa ja tunteen että ei ole yksin 

pelastamassa maailmaa. Se kertoo sosiaalisen toimintaympäristön merkityksestä. 

 

4.4 Ympäristöosaamisen ja kansalaistaitojen vahvistuminen  

Kuten myös edellisessä kappaleessa ilmeni, osallistujat kokivat, että erityisesti tieto ja taidot 

ympäristövaikuttamisesta olivat vaikuttaneet voimaantumista ja valtautumista kuvaaviin 

tekijöihin. Kyselyssä selvitettiin myös erikseen, mitä ympäristökansalaisuutta tukevia tietoja 

ja taitoja osallistujat kokivat saaneensa toiminnan myötä, joita on avattu 

yksityiskohtaisemmin tässä osiossa. 

Vastausten perusteella kaikki osallistujat, yhtä lukuun ottamatta, oppivat erilaisia 

ympäristökansalaisuutta tukevia tietoja ja taitoja. Yksi, joka ei maininnut oppineensa 

toiminnasta oli keskeyttänyt toiminnan jo alkumetreillä. Valmiiden vastausvaihtoehtojen 

mukaan osallistujat saivat eniten tietoa ympäristöongelmista, tietoa omista 

vaikutusmahdollisuuksista sekä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi muita yksittäisiä taitoja 

mainittiin. Taulukosta 4. näkyy myös, että valtaosa vastaajista koki oppineensa useita 

erilaisia taitoja sekä saaneensa tietoa ympäristöongelmista ja omista 

vaikutusmahdollisuuksista. 
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Taulukko 4. Kyselyyn vastanneiden toiminnan myötä opitut tiedot ja taidot koostettuna 

(n=30).

 

 

Taulukko 5. Toiminnan myötä opitut tiedot ja taidot yhteenlaskettuna 

Tiedot ja taidot 

Vastaajien 

määrä 

(n=30) 

 Tietoa ympäristöongelmista 26 

Tietoa omista 

vaikutusmahdollisuuksista 24 

Vuorovaikutustaitoja 23 

Viestintätaitoja 18 

Esiintymistaitoja 14 

Projektinhallintaa 15 

Valokuvausta 12 

Videoiden tekemistä 6 

Kuvataidetta 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 Tietoa ympäristöongelmista X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Tietoa omista vaikutusmahdollisuuksista X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Vuorovaikutustaitoja X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Viestintätaitoja X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Esiintymistaitoja X X X X X X X X X X X X X X

Projektinhallintaa X X X X X X X X X X X X X X X

Valokuvausta X X X X X X X X X X X X

Videoiden tekemistä X X X X X X

Kuvataidetta X X
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Muut tiedot ja taidot: 

Kyselyssä kysyttiin myös ”Mitä muita tietoja tai taitoja opit nuorten tiimissä?” 

Kymmenen vastaajista antoi täydentävän vastauksen. Vastaajista kuusi ilmoitti oppineensa 

etenkin järjestötoiminnasta, kampanjoinnista tai vapaaehtoistyöstä. Lisäksi vastaajat 

kertoivat myös oppineensa vaikuttamisesta, projektin vetämisestä sekä ympäristöongelmien 

ratkaisusta. Yksi kertoi myös oppineensa verkkosivujen tekemisestä. Tarkemmat kuvaukset 

liitteessä 3. 

 

4.5 Ympäristötoimijuuteen ja -kansalaisuuteen aktivoituminen 

Tässä osiossa tarkastellaan, miten WWF:n toiminta aktivoi osallistujia yhteiskunnallisina 

ympäristötoimijoina. Tulokset antavat kuvaa onko osallistamistoiminta johtanut 

omaehtoiseen osallistumiseen. 

 Toiminnan vaikutusta ympäristötoimijuuteen ja ympäristökansalaisuuteen arvioitiin 

kysymyksellä ”Koetko, että tiimissä olo lisäsi aktiivisuuttasi yhteiskunnallisessa 

vaikuttamisessa tai vaikutti ura/opiskelusuuntautumiseesi? Miten?”  

Kaikkiaan 26 vastasi kysymykseen. 17 vastaajaa ilmoitti avoimissa vastauksissaan, että 

toiminta lisäsi yhteiskunnallista aktiivisuutta, mikä on kaikkiaan yli puolet koko kyselyyn 

osallistuneista. Esimerkkivastauksista ilmenee, että WWF:n toimintaan osallistuminen on 

vaikuttanut yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen tai haluun työskennellä tai opiskella ympäristö- 

ja kestävyysteemojen parissa: 

”Kyllä. Ymmärsin, että näitä vaikuttavia projekteja voi suunnitella ja toteuttaa myös itse ja 

kaveriporukalla.” 

”Kyllä. Huomasin, että minulle on tärkeää päästä tekemään koko ajan pieniä tekoja, ettei 

ympäristöongelmat ahdista liikaa. ” 

”Kyllä ja kyllä. Se on inspiroinut yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen entistä enemmän ja 

innostanut pohtimaan ympäristöjärjestössä työskentelyä yhtenä uravaihtoehtona.” 
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”Kokemuksen karttuessa kynnys lähteä keskusteluun mukaan madaltui. Ympäristöstä olin 

aina kiinnostunut, mutta valitsin myös kandikursseja ja koko kandityön aiheen koska nämä 

teemat olivat tulleet tutuiksi käytännössäkin” 

Osa vastaajista taas koki, että toiminta lisäsi kiinnostusta tai osaamista ympäristötoimintaan, 

mutta ei varsinaisesti lisännyt aktiivisuutta tai ollut ehtinyt vaikuttaa opiskelu- tai 

alavalintaan. Kaikkiaan seitsemän vastaajaa ilmoitti, että toiminta lisäsi kiinnostusta, 

motivaatiota ja ymmärrystä ympäristötoimintaan ja -alaan, vaikka suoranaista aktivoitumista 

ei olisi vielä ehtinyt tapahtua. Vastauksissa korostuu, että WWF:n toiminta on opettanut 

järjestötyöstä ja ympäristöalalla työskentelystä.  Esimerkkejä vastauksista: 

”Ehkä ymmärsin paremmin mitä kampanjointiin sisältyy ja millaisia haasteita 

ympäristönsuojelun alalla voi tulla vastaan.” 

”Tiimissä olo antoi kokemusta järjestötyöstä ja lisäsi varmasti kiinnostusta alalle 

hakeutumiseen.” 

”Ei erityisesti, mutta WWF:n toimintaan tutustuminen syvensi ymmärrystä 

järjestömaailmasta, mikä on hyödyllistä, kun tekee töitä eri sektorien rajapinnoilla.” 

Kaksi ilmoitti taas, että eivät kokeneet toiminnan vaikuttaneen mitenkään aktiivisuuteen tai 

urasuuntaukseen: 

”Luulen että olin aika pitkälti ajautunut sellaiseen suuntaan jo ennen tiimissä toimimista” 

”En koe” 

Kuvassa 7. on kooste, miten WWF:n toiminta lisäsi osallistujien yhteiskunnallista 

ympäristövaikuttamista tai vaikutti urasuuntaukseen ympäristöalalla. 
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Kuva 7. WWF:n toiminnan vaikutus yhteiskunnalliseen ympäristövaikuttamiseen ja 

urasuuntaukseen ympäristöalalla 

Vastaajilta kysyttiin myös kysymys: ”Aiotko tulevaisuudessa työskennellä tai toimia 

vapaaehtoisena ympäristökysymysten parissa? Jos kyllä miten ja minkä asioiden parissa?” 

Kysymykseen vastasi 29 vastaajaa, joista 18 ilmoitti selkeästi aikovansa työskennellä tai 

tekevänsä vapaaehtoistyötä teemojen parissa. 10 vastaajaa taas kertoi, että aikoo 

mahdollisesti työskennellä tai tehdä vapaaehtoistöitä ympäristökysymysten parissa. 

Vastanneista 19 oli opiskellut tai opiskeli, joko pää- tai sivuaineena ympäristöteemoja ja 10 

vastanneista taas ei. Henkilöistä, jotka eivät olleet opiskelleet alaa, kolme ilmoitti aikovansa 

ja kuusi ilmoitti mahdollisesti aikovansa työskennellä tai tehdä vapaaehtoistöitä 

ympäristökysymysten parissa.  

 

 

59 %24 %

7 %

10 %

WWF:n toiminnan vaikutus yhteiskunnalliseen 

ympäristövaikuttamiseen ja urasuuntaukseen ympäristöalalla (N= 26)

Toiminta lisäsi aktiivisuutta yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa tai vaikutti ura-
/opiskelusuuntautumiseen

Toiminta lisäsi kiinnostusta tai osaamista ympäristövaikuttamiseen tai ympäristöalaan

Ei vaikutuksia

Ei vastausta
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5. TULOSTEN TULKINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

5.1 Tiedot ja taidot ympäristökansalaisuuden tukena 

Tiedot ja taidot ympäristöstä ja ympäristövaikuttamisesta ohjaavat ympäristöosaamista. 

Ympäristöosaaminen on keskiössä ympäristökansalaisuudessa. Se kertoo valmiuksista 

toimia ympäristövastuullisesti. (Koskinen 2010, 26–30.) Vastausten perusteella kaikki 

osallistujat, yhtä lukuun ottamatta, oppivat erilaisia ympäristökansalaisuutta tukevia tietoja 

ja taitoja. Yksi, joka ei maininnut oppineensa toiminnasta oli keskeyttänyt toiminnan jo 

alkumetreillä, joten hän saattoi myös tietoisesti jättää vastaamatta kysymykseen. 

Lähes kaikki vastanneista kertoivat saaneensa tietoa ympäristöongelmista sekä tietoa omista 

vaikutusmahdollisuuksista. Toiminnan myötä saadut vuorovaikutus-, viestintä-, esiintymis-, 

valokuvaus- sekä projektihallintataidot kertovat kansalaistaitojen edistymisestä, mikä on 

myös keskeinen tekijä ympäristökansalaisuuden rakentumisessa. Opitut tiedot ja taidot 

osoittavat, että vastaajien ympäristöosaaminen vahvistui ja he saivat monipuolisia 

kansalaistaitoja, jotka tukevat paitsi aktiivista ympäristökansalaisuutta myös henkilöiden 

omaa työuraa. 

Kyselyssä selvitettiin myös erikseen, minkälaisia työelämätaitoja vastaajat kokivat saaneensa 

toiminnasta. Kysymykseen ”Antoiko toimiminen nuorten tiimissä käytännön työkaluja 

työelämään? Mitä?” vastasi myöntävästi yhteensä 22 vastaajaa 30:stä. Eniten 

työelämätaidoista tuli mainintoja yhteistyö- ja tiimityöskentelytaidoista sekä 

projektihallinnasta. Mainitut työelämätaidot voidaan ajatella tukevan myös 

ympäristökansalaisuutta ja ympäristötoimijuutta. Muita useasti toistuvia työelämätaitoja 

olivat mm. oman roolin vahvistuminen, rohkeus ja itsevarmuus, aivoriihi ja ideointitaidot, 

argumentaatio ja puhetaidot, substanssiosaaminen sekä viestintätaidot. Oman roolin 

vahvistuminen, rohkeus ja itsevarmuus ovat myös keskeisiä voimaantumisen elementtejä. 

Monipuolisesti opitut, osallistujia itseään hyödyttävät taidot, ovat myös keskeinen tekijä 

toimintaan sitouttamisessa (mm. Riemer 2014: Yeung 2004; Paloniemi ja Koskinen 2005) 

Esimerkiksi Yeungin (2004) vapaaehtoistoiminnan timanttimallin mukaan uuden etsintä eli 

mahdollisuus oppia uutta, saavuttaa uusia kokemuksia sekä kehittyä ihmisenä on 

vapaaehtoistoimintaan sitouttamisen kulmakivi. 
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Tulosten perusteella valtautuminen, voimaantuminen ja uuden oppiminen näyttävät tukevan 

toisiaan ja edesauttavan yhdessä toiminnan synnyttävää yhteiskunnallista aktivoitumista.  

Ilmiö onkin tunnistettu jo monissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Hungerford ja Volk (1990) 

korostavat, että tieto ja taidot toimia ympäristön puolesta luovat uskoa omiin 

vaikutusmahdollisuuksiin, ja vastaavasti halu toimia ympäristövastuullisesti edellyttää, että 

henkilön on luotettava omiin kykyihin ja taitoihinsa ympäristömuutoksen ratkaisijana. Samaa 

puoltaa myös tutkielmassa havaittu korrelaatio toimintaan motivoivien ja sitouttavien 

tekijöiden välillä. Kyselyn mukaan toiminnan tarjoama mahdollisuus oppia uutta sekä tiimin 

toiminnan vaikuttavuus korreloivat keskenään. Toisin sanoen, mitä korkeammalle 

osallistujat arvottivat uuden oppimisen toiminnan motivaattorina, sitä vaikuttavammaksi se 

kokivat myös tiimin toiminnan.  

 

5.2 Havainnot voimaantumisesta ja valtautumisesta 

Sisällönanalyysin perusteella 21 23:sta kysymykseen vastanneesta esitti erilaisia perusteluja 

ja tarkennuksia, miten toiminta vaikutti myönteisesti voimaantumista, valtautumista ja 

ympäristötoimijuutta koskeviin väittämiin. Koko kyselyn otannasta (N=30) suurin osa siis 

ilmaisi toiminnan vaikuttaneen, joko osaan tai kaikkiin väittämistä. Se osoittaa, että 

osallistamistoiminnalla onnistuttiin voimauttamaan, valtauttamaan sekä vahvistamaan 

aktiiviseen ympäristökansalaisuuteen tarvittavia tekijöitä.  

Vain kaksi vastaajista kertoi, että ei kokenut toiminnan vaikuttaneen esitettyihin väittämiin. 

Yksi kertoi, että oli toiminnassa niin vähän aikaa mukana, että vaikutuksia ei syntynyt ja 

toinen vastaajista taas ilmensi selkeästi torjuntaa kertomalla oivaltaneensa, että 

järjestötoiminta ei ollut häntä varten. Jälkimmäinen vastaaja siis kulki spiraalimallin 

mukaista ulompaa kehää, mikä kuvaa negatiiviseksi koettua toimintaa, joka yleensä johtaa 

lannistumisen tai torjuntaan. Torjunta on esimerkiksi voinut syntyä, siitä, että toiminta 

kyseenalaistaa osallistujan minäkuvaa ja arvoja (Koskinen 2010, 26-30). Torjunnan kaltaisia 

reaktioita ei kuitenkaan ilmennyt kuin yksi, mikä kertoo, että toimintaan on onnistuttu 

saamaan jo lähtökohtaisesti järjestötoiminnalle ja ympäristövaikuttamiselle avoimia 

henkilöitä. Vain yksi selkeästi kielteinen vastaus osoittaa, että toiminnan toimintatavat ja 
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toimintaympäristö ovat olleet otolliset tukemaan haluttuja tavoitteita ja aktiivista 

ympäristökansalaisuutta. 

Voimaantumista ja valtautumista kuvaavien vastausten teemoittelussa (Taulukko 3.) ilmeni, 

että toiminta vahvisti eniten omia tietoja ja taitoja yhteiskunnallisista 

vaikutusmahdollisuuksista. Kaikkiaan teemaan sopivia mainintoja oli 13, mikä vahvistaa 

myös aiemmassa kappaleessa 5.1 esitettyjä tuloksia, joiden mukaan toiminta lisäsi 

ympäristöosaamista. Vastauksissa ilmeneekin selvästi, että WWF:n toiminnan myötä saatiin 

uutta tietoa yhteiskunnallisesta ympäristötoimijuudesta, mikä osaltaan liittyy myös oman 

roolin selkeytymiseen ympäristötoimijana. Voimaantumisen ja valtautumisen kannalta on 

tärkeää, että nuoret myös vahvistavat ympäristöosaamista sekä käsitystä itsestä 

yhteiskunnallisina toimijoina (Cargo ym. 2003). 

Oman roolin vahvistuminen yhteiskunnallisena ympäristötoimijana oli sisällönanalyysissä 

toisiksi eniten esiin noussut teema. Kaikkiaan teemaan sopivia mainintoja oli seitsemän. 

Vastauksissa painottui erityisesti oivallus poliittisen päätöksenteon ja laajemman 

yhteiskunnallisen muutoksen merkityksestä ympäristövaikuttamisessa, mikä oli myös yksi 

toiminnan tavoitteista. Se kertoo myös osallistujien valtautumisesta.  

Kuudessa vastauksessa ilmeni vastaajan rohkaistuminen vaikuttamiseen sekä luottamuksen 

vahvistuminen omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Erityisesti voimaantumisesta kertoi, että 

vastaajat kertoivat toiminnan kasvattaneen luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiin. 

Itsetunnon ja -luottamuksen vahvistuminen on osa voimaantumisen prosessia (Rowlands 

1995). 

Kolmessa vastauksista vastaajat ilmaisivat myös, että toimiminen muiden saman mielisten 

kanssa oli voimauttavaa tai innostavaa. Se vahvistaa aiempia käsityksiä sosiaalisen 

toimintaympäristön merkityksestä yhteiskunnallisessa ympäristötoimijuudessa. Esimerkiksi 

Haigh (2006) korostaa juuri järjestöjen merkitystä saman mielisten toimijoiden 

yhdistämisessä. Myös Cargo ym. 2003 tutkimuksen mukaan nuorten voimaantumisen 

kannalta on erittäin keskeistä sosiaalinen ja kannustava toimintaympäristö. 

Voimaantumista ja valtautumista vertailtiin myös tilastollisesti toiminnan keskeyttäneiden ja 

loppuun asti suorittaneiden kesken. T-testissä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja 
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keskeyttäneiden ja loppuun asti tiimissä mukana olleiden välillä (katso liite 6.). 

Keskeyttäneiden ja toiminnassa loppuun asti mukana olleiden vertailu ei kuitenkaan itsessään 

kerro vielä suoraan toiminnan vaikutuksista. Mikäli pelkkiin tilastollisiin menetelmiin 

nojattaisiin, olisi tärkeämpää vertailla myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole olleet mukana 

toiminnassa.  

Vaikka tulokset osoittavat, että toiminta onnistui voimauttamaan ja valtauttamaan osallistujia 

yhteiskunnallisina ympäristötoimijoina, on kuitenkin huomattavaa, että kyselyn mukaan 

osallistujat luottivat silti eniten omiin vaikutusmahdollisuuksiin kuluttajina. Usko 

kulutustottumuksilla vaikuttamiseen oli siis keskiarvoltaan suurempi, kuin taas usko omiin 

yhteiskunnallisiin vaikutusmahdollisuuksiin. Korrelaatioanalyysi osoitti, että mitä enemmän 

vastaajat kokivat olevansa vastuussa ympäristöasioiden edistämisestä ja tunsivat halua toimia 

ympäristön puolesta, sitä enemmän he kokivat pystyvänsä myös vaikuttamaan 

ympäristöasioihin omilla kulutustottumuksillaan. Tulokset mukailivat hyvin vuoden 2018 

nuorisobarometrin tuloksia, joiden mukaan nuoret pyrkivätkin yhä enemmän vaikuttamaan 

ympäristöön omien kulutusvalintojen kautta, samaan aikaan, kun huoli ympäristöstä on 

kasvanut. 

 Lisäksi väittämän ”Minulla on tällä hetkellä tärkeä rooli kestävän ja vastuullisen maailman 

kehittämisessä” keskiarvo oli 4,4, mikä oli hieman pienempi kuin vastaava kysymys ”Koen 

olevani vastuussa ympäristöasioiden edistämisestä ja haluan toimia ympäristön puolesta” 

(KA 5,5), mikä saattoi kertoa siitä, että vastaajien halu toimia ympäristön puolesta on 

kovempi, kuin usko omiin yhteiskunnallisiin vaikutusmahdollisuuksiin. Asiaa puoltaa myös, 

että kuvassa 6.  kaikkein pienimmän keskiarvon (ka = 4) sai vastaus ”Voin vaikuttaa 

poliittiseen päätöksentekoon ympäristö- ja sosiaalikysymyksissä”. Se kertoo, että usko omiin 

yhteiskunnallisiin vaikutusmahdollisuuksiin oli hieman pienempi. Samaa tukee myös se, että 

”Koen olevani vastuussa ympäristöasioiden edistämisestä ja haluan toimia ympäristön 

puolesta” ja ”Voin vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon ympäristö- ja 

sosiaalikysymyksissä” eivät korreloineet keskenään. 
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5.3 Toiminnan vaikutukset ympäristötoimijuuteen ja -kansalaisuuteen 

WWF:n toiminnan vaikutusta ympäristötoimijuuteen ja ympäristökansalaisuuteen arvioitiin 

avoimella kysymyksellä, jolla selvitettiin, kokivatko osallistujat, että toiminnassa mukana 

olo lisäsi aktiivisuutta yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa tai vaikutti ura-

/opiskelusuuntautumiseen. Tulokset osoittivat, että valtaosalla vastanneista toimintaan 

osallistuminen oli vaikuttanut omaan yhteiskunnalliseen ympäristötoimijuuteen (Kuva 7.).  

Kaikkiaan 17 vastaajaa eli lähes 60 % koko kyselyyn osallistuneista kertoi, että toiminta oli 

joko lisännyt yhteiskunnallista ympäristötoimintaa tai ohjannut alalla työskentelyyn tai 

opiskeluun. Seitsemää vastaajaa toiminta ei suoraan aktivoinut ympäristötoimijoina, mutta 

he kertoivat toiminnan vaikuttaneen esimerkiksi motivaatioon, kiinnostukseen ja 

ymmärrykseen ympäristötoimintaan tai -alaan. Osalla kyselyyn vastanneista toimintajakso 

oli kuitenkin vielä hieman kesken kyselyn vastaushetkellä, jolloin toiminnan vaikutuksia 

ympäristöaktiivisuuteen ei pystytty vielä täysin arvioimaan. Se voi myös selittää, miksi iso 

osa ilmaisi kiinnostuksen kasvaneensa ympäristötoimijuuteen tai mahdollisesti 

aktivoituvansa enemmän tulevaisuudessa. Yksi vastaajista kuvasikin, että ei pystynyt vielä 

kunnolla arvioimaan toiminnan vaikutuksia ympäristötoimijuuteen kyseisestä syystä. 

Valtaosa vastaajista kertoi myös tulevaisuudessa aikovansa työskennellä tai tehdä 

vapaaehtoistöitä ympäristöasioiden parissa, mikä toisaalta selittyy sillä, että suurin osa oli jo 

entuudestaan opiskellut alaa. 10:stä vastaajasta, jotka eivät olleet opiskelleet alaa, kolme 

ilmoitti aikovansa ja kuusi ilmoitti mahdollisesti aikovansa työskennellä tai tehdä 

vapaaehtoistöitä ympäristökysymysten parissa.  

Tuloksissa onkin syytä huomioida se, että, osa vastaajista työskenteli tai opiskeli jo 

entuudestaan ympäristö- tai kestävyysaloilla, joten he saattoivat olla jo valmiiksi 

proaktiivisia ympäristötoimijoita. Esimerkiksi vastaus ”Luulen että olin aika pitkälti 

ajautunut sellaiseen suuntaan jo ennen tiimissä toimimista” kuvaa suoraan, että toimija oli 

jo valmiiksi aktiivinen ympäristötoimija. Osa toimijoista olivat siis jo valmiiksi olleet 

aktiivisia ympäristötoimijoita, jolloin toimintaympäristö on toiminut heille vain yhtenä 

vaikutuskanavana muiden joukossa, eikä niinkään yhteiskunnalliseen ympäristötoimijuuteen 
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aktivoivana alustana. Osa vastaajista taas reflektoi toimintaa työkeskeisesti, mikä saattaa 

tarkoittaa, että he hakivat toiminnasta pääasiassa ammatillista pätevyyttä.  

Vastausten perusteella kuitenkin hyvin pieni osa koki, että toiminnalla ei ollut lainkaan 

vaikutuksia ympäristötoimijuuteen. Vain kaksi kertoi, että toiminta ei vaikuttanut mitenkään 

aktiivisuuteen tai urasuuntaukseen. Kuten myös edellä mainittiin, toinen heistä oli jo 

valmiiksi aktiivinen ympäristötoimija. Toisen osalta taas toiminta ei välttämättä tarjonnut 

valmiuksia tai taitoja ympäristötoimijuuteen tai toiminnan vaikutuksia ei mielletty 

ympäristön kannalta niin merkittäviksi, että innostus yhteiskunnalliseen 

ympäristötoimijuuteen olisi johtanut omaehtoiseen osallisuuteen.  

Spiraalimallissa onnistunut osallistumistoiminta lisää omaehtoista osallistumista, 

positiivisten kokemusten ja voimaantumisen kautta (Paloniemi ja Koskinen 2005). 

Spiraalimallin sisemmällä kehällä kulkevat kuvaavat toimijoita, jotka liikkuvat 

valtautumisen ja voimaantumisen kautta omaehtoiseen osallistumiseen. Sisemmällä kehällä 

kulkevien tulee olla motivoituneita ympäristövastuullisia toimija, jotka haluavat toimia 

ympäristön puolesta ilman ulkoisia palkkioita. (Koskinen 2010, 26–30.) Kyselyn tulokset 

tukevat siis vahvasti Paloniemen ja Koskisen spiraalimallia ja osoittavat, että WWF:n 

osallistamistoiminnan onnistunut toimintaympäristö on, ikään kuin sysännyt osallistujat 

spiraalin sisemmälle kehälle valtautumisen ja voimaantumisen kautta, josta osallistujat 

edelleen jatkavat omaehtoista osallistumista.  

Spiraalimallin mukaan osallistamistoiminnassa liikutaankin omaehtoiseen osallistumiseen 

sisäisen motivaation, voimaantumisen ja valtautumisen kautta kehältä kehälle. Tässäkin 

tutkielmassa on havaittavissa ikään kuin ”eri kehällä kulkevia” henkilöitä. Osa osallistuneista 

on siirtynyt kehällä, ikään kuin syvemmälle sisäkehään, kohti aktiivista 

ympäristökansalaisuutta. Osa taas on yhä ”ulommalla kehällä”, joka ei vielä tarkoita 

omaehtoista osallistumista.  
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5.4 Motivaatio ja sitoutuminen osallistamistoiminnan lähtökohtana 

Motivaation osalta selvitettiin keskeisimmät motivaattorit toimintaan osallistumiseen ja 

siihen sitoutumiseen. Ympäristöosallistamistoiminnassa vain sisäinen motivaatio 

ympäristövastuulliseen toimintaan voi tuottaa tulosta ja johtaa aktiiviseen 

ympäristökasalaisuuteen (Paloniemi ja Koskinen 2005). Kyselyaineistossa 29 30:stä 

vastaajasta mainitsi yhdeksi toimintaan hakeutumisen syyksi kiinnostuksen ja halun 

vaikuttaa ympäristöasioihin (Taulukko 2.). Se kertoo, että ympäristösyyt ovat olleet 

merkittävin tekijä toimintaan hakeutuessa ja sisäinen motivaatio ympäristötoimijuuteen on 

syntynyt valtaosalla jo ennen toiminnan alkua. Toisaalta myös se, että osallistujat ovat itse 

hakeneet rekrytoinnin kautta mukaan toimintaan voi kertoa, että osallistujat ovat olleet jo 

lähtökohtaisesti kiinnostuneita ympäristövaikuttamisesta.  

Kuvan 3. mukaan toiminnassa mukanaoloon sitoutti eniten toiminnan tarjoamat 

mahdollisuudet oppia uusia tietoja ja taitoja. Spiraalimallissa ympäristövastuullinen 

oppiminen alkaa ympäristöosaamisesta, jota ohjaavat ympäristöön liittyvät tiedot ja taidot 

(Koskinen 2010, 26-30.). Ympäristöosaaminen ja erilaiset kanalaistaidot ovat olleet myös 

WWF:n toiminnassa yhtenä oppimistavoitteena. Tulos mukailee tutkimuksia, joiden mukaan 

toiminnan tarjoamat oppimiskokemukset ovat tärkeitä, niin osallistamistoiminnan kuin 

vapaaehtoistoimintaan sitoutumisen kannalta (mm. Paloniemi & Koskinen 2005; Riemer ym. 

2014; Yeung 2004). 

Tiimin hyvä yhteishenki ja sosiaalinen yhteisö koettiin toiseksi tärkeimmäksi tekijäksi 

toimintaan sitoutumisessa.  Sosiaalisen yhteisön merkitystä vapaaehtois- sekä 

osallistamistoiminnassa on korostettu myös aiemmissa tutkimuksissa (mm. Paloniemi & 

Koskinen 2005; Yeung & Nylund 2005; Rose-Krasnor 2009; Riemer ym 2014). Esimerkiksi 

Spiraalimallissa osallistumisen lähtökohtana on sosiaalinen yhteisö ja sosiaalisen oppiminen 

on ympäristövastuullisen osallistuminen edellytyksenä. Positiiviseksi koettu sosiaalinen 

toimintaympäristö tarjoaa hyvät lähtökohdat toiminnan haluttujen tulosten eli omaehtoisen 

ympäristöosallistamisen saavuttamiseksi (Paloniemi & Koskinen 2005). 

Myös tiimin toiminnan vaikuttavuus miellettiin tärkeäksi sitoutumisen kannalta. Tulos tukee 

aiempia tutkimuksia, joiden mukaan toiminnan vaikuttavuudella on keskeinen rooli 
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sitoutumisessa ja toiminnan tuloksissa (mm. Paloniemi & Koskinen 2005, Yeung & Nylund 

2005, Rose-Krasnor 2009, Riemer ym 2014).  Myös spiraalimallissa osallistumistoiminnan 

positiiviset ympäristövaikutukset lisäävät omaehtoista osallistumista, positiivisten 

kokemusten ja voimaantumisen kautta (Paloniemi & Koskinen 2005).  

Toiminnan vaikuttavuuden merkitystä kuvaa myös tulokset toiminnan keskeyttämisen syistä. 

Jos toimintaa ei olla mielletty vaikuttavaksi, voi tuloksena olla lannistuminen, torjuminen tai 

toiminnasta vetäytyminen (Paloniemi & Koskinen 2005). Kaikkiaan neljä vastaajaa arvioi, 

että vaihtoehto ”En kokenut toimintaa vaikuttavaksi” oli melko keskeinen syy toiminnan 

lopettamiselle (Kuva 5.). Se kertoo, että osa osallistuneista keskeytti toiminnan sillä, että he 

eivät kokeneet toimintaa vaikuttavaksi. Samaa puolsi myös avoimet vastaukset, joissa 

osallistujat saivat esittää perusteluja keskeyttämiselle. 

Kuitenkin kuvan 4. perusteella ”Muutos elämäntilanteessa” ja ”ajan puute” arvotettiin 

suurimmiksi perusteiksi toiminnan keskeyttämiselle, eli toimintaympäristö ei siis ollut suurin 

syy toiminnan keskeyttämiseen. Silti toiminnan keskeyttäneiden antama kritiikki toiminnasta 

ja toimintaympäristöstä viittasi, että kaikki osallistujat eivät kuitenkaan kokeneet toimintaa 

vaikuttavaksi tai, että toiminnan organisoinnissa oli puutteita heidän mielestään. Erityisesti 

silloin, jos toimintaa ei mielletä riittävän merkitykselliseksi, ei kiireinen elämäntilanne 

välttämättä motivoi jatkamaan vapaaehtoistoiminnassa. Kyseessä oli kuitenkin pieni joukko 

kokonaisvastaajamäärästä. Havainto vahvistaa aiempia käsityksiä siitä, että etenkin 

toiminnan vaikuttavuudella on osallistamisprosessin motivaation, sitoutumisen ja siten 

tulosten kannalta tärkeä merkitys (Paloniemi & Koskinen 2005; Riemer ym. 2014).  

Toimintaan motivoivissa ja sitouttavissa havaittiin myös muita vähemmän esiin nousseita 

tekijöitä. Vastauksissa mainittiin myös innostavat tai ammattitaitoiset tiiminvetäjät, jotka 

toimivat samalla roolimalleina. Roolimalleilla onkin keskeinen merkitys myös 

voimaantumisen kannalta. Nuorten voimauttamisessa on tärkeää, että toiminnan vetäjä 

kannustaa, kuuntelee ja arvostaa nuoria. (Cargo ym. 2003.) 

Tulosten perusteella myös suunnitelmallinen ja organisoitu toiminta sekä monipuoliset 

toimintatavat motivoivat ja sitouttivat toimintaan. Lisäksi ulkoisen motivaation tekijät, kuten 

toiminnasta saavutetut hyödyt, kuten toiminnan tarjoilut ja ammatilliset hyödyt näyttävät 
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myös olevan jokseenkin tärkeässä roolissa toimintaan sitoutumisessa. Lisäksi toimintaan 

rekrytointi oli arvotettu kohtalaisen tärkeäksi sitoutumisen kannalta (Kuva 3.). Yleisesti 

vapaaehtoistoiminnan rekrytointia on pidetty tärkeässä roolissa uusien toimijoiden 

tavoittamiseksi (Marjovuo 2014, 88).   

 

6. POHDINTA  

6.1 WWF:n osallistamistoiminnalla aktiiviseksi ympäristökansalaiseksi  

Tutkielman ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli: ”Onko WWF:n osallistamistoiminta 

onnistunut valtauttamaan, voimauttamaan ja edistämään osallistujien aktiivista 

ympäristökansalaisuutta ja siihen tarvittavia taitoja?” 

Vaikka tilastolliset testit voimaantumista ja valtautumista kuvailevista tekijöistä eivät 

näyttäneet eroja keskeyttäneiden ja toiminnassa loppuun asti olleiden välillä, antoi 

laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi kuitenkin selkeää näyttöä, että toiminnalla 

onnistuttiin valtauttamaan, voimauttamaan ja edistämään osallistujien aktiivista 

ympäristökansalaisuutta ja siihen tarvittavia taitoja. 

Tulosten perusteella 26 vastaajaa 30:stä sai lisätietoa ympäristöongelmista ja 24 vastaajaa 

30:stä tietoa omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Se viittaa siihen, että suurimmalla osalla 

osallistuneista ympäristöosaaminen vahvistui toiminnan myötä. Lähes kaikki oppivat myös 

useita erilaisia yleishyödyllisiä taitoja ympäristökansalaisuuden tueksi, WWF:n toiminnan 

myötä.  

Noin kaksi kolmasosaa vastaajasta kertoi avoimessa vastauksessa, että toiminta vaikutti 

myönteisesti voimaantumista ja valtautumista kuvaaviin tekijöihin. Toiminnan koettiin 

erityisesti lisänneen tietoa ja taitoja ympäristövaikuttamisesta, vahvistaneen omaa roolia 

yhteiskunnallisena toimijana sekä kasvattaneen luottamusta ja uskoa omiin 

vaikutusmahdollisuuksiin. Yli puolet kertoi myös, että toiminta lisäsi omaa yhteiskunnallista 

aktiivisuutta tai kannusti työskentelemään ympäristö- tai kestän kehityksen alalla. 

Valtautuminen, voimaantuminen ja uuden oppiminen näyttävätkin tukevan toisiaan ja 
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edesauttavan yhdessä toiminnan synnyttävää yhteiskunnallista aktivoitumista (Hungerford ja 

Volk 1990; Paloniemi & Koskinen 2005; Riemer ym. 2014; Schusler ym. 2009). 

Tutkielman tulokset vahvistavat siis aiempia tutkimuksia, joiden mukaan kolmansien 

sektoreiden ympäristöosallistamistoiminnalla on tärkeä roolinsa ympäristökansalaisuuden 

edistämisessä. Kun tuloksia verrataan esimerkiksi kouluympäristöissä tehtyihin vastaavan 

tyyppisiin osallistamishankkeisiin (esim. Volk ja Cheak 2003; Koskinen ja Horelli 2006) 

huomataan, että kouluympäristöissä tehdyt osallistamistoimenpiteet ovat melko heikosti 

onnistuneet aktivoimaan oppilaita ympäristötoimijoina. Sen sijaan vapaa-ajalla järjestön 

toimesta tehty osallistamishanke, näyttää tarjoavan suoraan vaikutuskanavan 

ympäristötoimintaan, josta on helppo harjoittaa yhteiskunnallista ympäristötoimijuutta. 

Tutkimusten mukaan etenkin nuoret aikuiset ovat valmiimpia sitoutumaan ja johtamaan 

kestävän kulttuurin edistämistä ja he ovat vaikuttava kohderyhmä osallistamishankkeille. 

Nuorten aikuisten identiteettiä on helpompi myös muovata aktiivisiksi 

ympäristökansalaisiksi. (Riemer ym. 2014.) Myös tämä tutkielma antaa näyttöä, että nuoret 

ovat vaikuttava kohderyhmä osallistamistoiminnassa. Systeeminen muutos kohti 

kestävämpää yhteiskuntaa tarvitsee toteutuakseen tiedostavan ja kantaaottavan 

kansalaisyhteiskunnan, joka osallistuu aktiivisesti päätöksentekoon. Siinä etenkin nuorilla on 

keskeinen rooli. 

 

6.2 Sopiva toimintaympäristö sitouttaa ja edistää tavoitteita  

Tutkielman toisena tutkimuskysymyksenä oli: Miten osallistamishankkeen 

toimintaympäristö on vaikuttanut valtautumiseen, voimaantumiseen ja osallistujien 

ympäristökansalaisuuteen, ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet motivaatioon olla mukana ja 

sitoutua tutkittuun osallistamistoimintaan? Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että 

toimintaympäristö on ollut kaikkiaan onnistunut, sillä haluttuihin tuloksiin päästiin. 

Toimintaympäristö siis tuki voimaantumista, valtautumista ja ympäristökansalaisuutta.  

Riemerin ym. (2014) mukaan sitoutuminen toimintaan vaihtelee aktiviteeteistä ja ohjelmasta 

riippuen. Ympäristötoiminnan sitoutumisprosessissa on tekijöitä, jotka motivoivat jo alussa 
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nuoria osallistumaan mukaan ympäristötoimintaan tai osallistamishankkeeseen. Erilaiset 

tekijät, kuten varhaiset positiiviset oppimiskokemukset ja onnistumiset ratkaisevat 

sitoutumisen osallistamisohjelmaan. Koskisen ja Paloniemen spiraalimallia mukaillen, 

onnistunut sitoutuminen ohjelmaan johtaa myönteisiin lyhyen ja pitkän aikavälin tuloksiin, 

paitsi yksittäisille nuorille itselleen, myös suhteessa muihin sekä laajemmin yhteiskuntaan. 

Haluttu tulos aktiivisista ympäristökansalaisista saavutetaan käytännössä silloin, kun 

osallistamistoiminta on motivoivaa ja siihen sitoudutaan. (mm. Koskinen 2010, Rose-

Krasnor 2009, Riemer ym 2014).  Tutkielman tulokset toimintaympäristöstä sekä 

motivaatiosta ja sitoutumisesta tukevat siis aiempia tutkimuksia. 

Tulokset toimintaan motivoitumisesta ja sitoutumisesta kertovat, että WWF:n toimintaan 

motivoivat niin itseä, kuin ympäristöä hyödyttävät tekijät: esimerkiksi uuden oppiminen sekä 

sosiaalinen ja innostava yhteisö. Toiminnan vaikuttavuus ja selkeät tavoitteet ympäristön 

hyötyjen saavuttamiseksi koettiin myös tärkeäksi motivaation kannalta. Toiminnassa myös 

suunnitelmallinen ja organisoitu toiminta, toiminnan innostavat roolimallit, monipuoliset 

toimintatavat, mahdollisuus vaikuttaa toiminnan tavoitteisiin ja suunnitteluun sekä osittain 

myös tiimiin rekrytointi motivoivat toimintaan. 

 

6.3 Suosituksia osallistavaan ympäristökasvatukseen tulosten pohjalta 

Tutkielman tulosten mukaan kohderyhmän valinnalla on tärkeä painoarvo 

osallistamistoimintaa suunniteltaessa. Kohderyhmän valinnassa on syytä välttää esimerkiksi 

jo valmiiksi aktiivista ympäristökansalaisuutta harjoittavia henkilöitä, joilla on jo kokemusta 

ja osaamista yhteiskunnallisesta ympäristövaikuttamisesta.   

Tätä puoltaa myös se, että toiminnan tarjoama mahdollisuus oppia uutta sekä se, miten 

vaikuttavaksi tiimin toiminta koettiin korreloivat keskenään. Eli mitä suuremmassa roolissa 

osallistujat näkivät uuden oppimisen toiminnan motivaattorina, sitä vaikuttavammaksi he 

kokivat myös tiimin toiminnan.  Se taas kertoo, että kohderyhmäksi kannattaa valita 

ympäristöosaamisen lähtötasoiltaan melko saman tasoisia osallistujia, jolla on vielä opittavaa 

ympäristökysymyksissä ja -ratkaisumalleissa. Koska kohderyhmäläiset olivat valtaosin jo 

valmiiksi melko ympäristövalveutuneita, voitaisiin selvittää myös, miten onnistuttaisiin 
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tavoittamaan ne ihmiset, joilla ei olla vielä syttynyt sisäistä motivaatiota 

ympäristötoimijuuteen.   

Sopivan kohderyhmän valintaan kannattaa pyrkiä erityisesti silloin, kun toiminnan 

vaikuttavuuteen ei pystytä satsaamaan enempää. Mitä osaavampia ja kokeneempia 

osallistujia toimintaan rekrytoidaan, sitä vaikuttavampaa tulisi toiminnan olla, edistääkseen 

proaktiivista ympäristötoimijuutta. Toiminnan vaikuttavuudella oli myös tässä tutkielmassa 

iso rooli toimintaan sitoutumiselle sekä myös halutuille tuloksille 

ympäristökansalaisuudesta. Se vahvistaa Paloniemen ja Koskisen (2005) spiraalimallin 

teoriaa, jonka mukaan toiminnan ympäristövaikutuksilla on keskeinen merkitys 

osallistamisprosessissa.  

Myös toimintatavoilla on keskeinen merkitys haluttujen tulosten kannalta. Jotta toiminta on 

motivoivaa ja siihen sitoudutaan, tulisi toiminnan olla paitsi ympäristön kannalta vaikuttavaa, 

kuin myös antaa osallistujille itselleen hyötyjä. Koska uuden oppiminen oli keskeinen 

motivaatiotekijä, on tärkeää, että toiminta tarjoaa mahdollisuuksia oppia ympäristöstä ja 

erilaisista kansalaisvaikuttamismahdollisuuksista sekä kansalaistaidoista. Toiminnassa on 

myös tarpeen satsata ryhmäytymiseen ja yhteishengen luomiseen, sillä toiminnan tuomat 

uudet ihmissuhteet ja hyvä ilmapiiri koettiin tärkeiksi motivaation kannalta. 

Toimintatavoissa tulee panostaa toiminnan suunnitteluun ja organisointiin. Selkeät tavoitteet 

toiminnalle sekä hyvin organisoitu toiminta miellettiin tärkeiksi. Esimerkiksi tietyn teeman 

ja huolellisesti toteutetun kampanjan parissa työskentely voi sitouttaa toimintaan paremmin 

kuin osallistuminen satunnaisiin tapahtumiin ja tempauksiin. Toisaalta monipuoliset 

toimintatavat sekä mahdollisuus vaikuttaa toiminnan tavoitteisiin ja suunnitteluun ovat myös 

tärkeitä.  

Myös innostavat roolimallit toiminnassa motivoivat, mikä tarkoittaa, että toiminnan 

ohjaajilla on iso merkitys niin motivaatioon, kuin itse voimaantumiseen, valtautumiseen ja 

ympäristötoimijuuteen. Kannustava ja innostava toimintaympäristö, joka tukee nuorten 

osaamista ja antaa mahdollisuuksia hyödyntää omaa osaamista innostaa, voimauttaa ja 

valtauttaa. 
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 Myös tiimiin rekrytointi koettiin melko tärkeäksi motivaation kannalta. Rekrytoinnilla 

voidaan tavoittaa oikeat osallistujat ja tehdä toiminnasta houkuttelevaa.  

 

6.4 Tutkielman rajoitteet 

Haigh (2006) arvioi, että ympäristökasvatus voi edistää tehokkaasti kestävää kehitystä vain, 

jos se rakentaa elinikäistä oppimisprosessia. Tämä tutkielma ei anna tuloksia pitkän aikavälin 

vaikutuksista, joten elinikäisen oppimisprosessin tuloksia ei voida vielä osoittaa parinkaan 

vuoden jälkeen toiminasta. Koska toimintaa ei olla tutkittu ennen ja jälkeen toiminnan ei 

kausaliteettia ei voida siis täysin osoittaa. Tutkielmassa ei myöskään ollut eri 

verrokkiryhmiä, joita tarvittaisiin myös kausaliteetin tutkimiseen. 

Kuten jo aiemmin todettiin, aineisto oli turhan pieni tilastollisiin analyyseihin, mikä voi 

vääristää tuloksia. Monissa kysymyksissä vastaajat jättivät myös kokonaan vastaamatta, 

mikä pienentää myös otantaa tiettyjen kysymysten osalta.  

Aineiston keruulla on myös voinut olla vaikutusta tutkimuksen luotettavuuteen. Omalla 

ajalla toteutettava vapaaehtoinen verkkokysely voi nostaa kynnystä vastata kyselyyn. Onkin 

mahdollista, että aineistonkeruumenetelmä on voinut myös suosia aktiivisimpia ja 

omatoimisimpia osallistujia.  

Ympäristötoimijuutta kuvaavia tuloksia saattaa vääristää, se että osa toimintaan 

osallistuneista ovat olleet jo lähtökohtaisesti varsin pitkälle edenneitä ympäristötoimijoita, 

jolloin toimintaympäristö on koettu esimerkiksi turhan ”harrastelijamaiseksi”, eikä 

osallistamistoiminta ole tarjonnut tarpeeksi uutta osaamista ympäristökansalaisuuden tueksi. 

Se voi olla myös yksi syy, miksi esimerkiksi keskeyttäneiden ja loppuun asti mukana olleiden 

vertailu ei antanut luotettavaa kuvaa toiminnan vaikutuksista, sillä osa henkilöistä olivat jo 

lähtökohtaisesti olleet väärää kohderyhmää osallistamistoiminnalle.  

Tuloksissa on myös syytä huomioida, että kyselyyn osallistuneista kolmen eri vuoden 

osallistujista viimeisimmällä ryhmällä oli toimintajakso vielä hieman kesken kyselyn 

vastaushetkellä. Se tarkoittaa, että toimintajakson vaikutuksia ympäristöaktiivisuuteen ei 

välttämättä pystytty vielä täysin arvioimaan viimeisen vuoden osallistujien osalta.  
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Paloniemen ja Koskisen (2005) spiraalimalli ei myöskään ollut paras työkalu 

toimintaympäristön ja motivaation arvioimiseen. Spiraalimallissa korostuu 

toimintaympäristö, mutta se ei tarjoa konkreettisia työkaluja sen arvioimiseen. Malli sopii 

parhaiten osallistuvan ympäristökasvatuksen arviointiin, kun tarkastelussa on vain 

ympäristötoimijuus. Esimerkiksi toimintaan sitoutumiseen ja motivaatioon malli ei antanut 

tarpeeksi hyviä edellytyksiä. 

 

6.5 Lisätutkimuksen tarpeet 

Tutkimusta voisi kehittää tekemällä pidemmän aikavälin tutkimusta, tutkimalla 

ympäristötoimijuutta ennen ja jälkeen toiminnan. Näin voitaisiin selvittää toiminnan 

kausaliteetti.  Toisaalta yhteiskunnalliseen ympäristötoimijuuteen aktivoiduttua myös 

spiraalimallin mukaan omaehtoinen osallistuminen luo jatkumon yhteiskunnalliseen 

ympäristötoimijuuteen. Se tarkoittaa käytännössä, että osallistuminen lisää osallistumista. 

Siksi esimerkiksi pitkän aikavälin tutkimuksessa olisi haastavaa osoittaa enää yksittäisen 

toiminnan vaikutuksia. 

Kausaliteetin varmistamiseksi olisi syytä tutkia eri verrokkiryhmiä eli toimintaan 

osallistuneita sekä toimintaan osallistumattomia. Myös muiden vastaavien 

ympäristökasvatushankkeiden tutkimus ja vertailu toisi hyvän lisän tutkimukseen.  

Kyselyä tiivistämällä voitaisiin helpottaa kyselyyn vastaamista sekä mahdollisesti välttää 

väliin jätettyjä kysymyksiä. Toisaalta myös verkkopohjaisilla kyselytyökaluilla voitaisiin 

asettaa kysymykset pakollisiksi, jolloin vastaaja ei pääsisi etenemään kyselyssä ilman 

jokaiseen kysymykseen vastaamista. Aineiston keruu tulisi järjestää myös siten, että 

vastaukset olisivat mahdollisimman satunnaisesti kerättyjä ja että ne tavoittaisivat 

mahdollisimman monipuolisesti tutkittavan joukon.  

Suurempi tutkimusjoukko ja eritysesti kvantitatiiviseen analyysiin suunniteltu kyselylomake 

voisi mahdollistaa paremmin tilastolliset analyysimenetelmät. Toisaalta tilastolliset 

menetelmät eivät välttämättä ole tässä yhteydessä yksissään paras tutkimusmenetelmä. 
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Laadullisen tutkimuksen ja sisällön analyysin tueksi, esimerkiksi haastattelut voisivat tuoda 

hyvän lisän tutkimukseen. 

Vaikka Paloniemen ja Koskisen (2005) spiraalimallissa korostuu toimintaympäristö, ei malli 

kuitenkaan anna työkaluja sopivan toimintaympäristön kehittämiseen. Siksi malli ei 

myöskään toiminut parhaiten tämän tutkielman toimintaympäristön arvioimiseen. Riemer 

ym. (2014) ovat kehittäneet mallin nuorisoperustaisten ympäristöosallistamisohjelmien 

kehittämiseen ja arviointiin. Malli voisi tarjota hyvän pohjan jatkotutkimukselle, jossa 

pureuduttaisiin lisää tutkimaan osallistamishankkeille toimivia toimintaympäristöjä sekä 

työskentelytapoja.  
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          LIITE 1 (3)  

WWF:n nuorten tiimien osallistujien kyselylomakkeen kysymykset   

       

1. Minä vuonna olit WWF:n nuorten tiimissä 

• 2013- 2014 

• 2014-2015 

• 2016-2017 

2) Mitkä olivat tärkeimpiä syitä miksi hait mukaan toimintaan?  

3) Olitko mukana tiimin toiminnassa koko jakson ajan: 

kyllä/ei 

4) Jos olit mukana koko toiminnan ajan, mitkä tekijät motivoivat ja sitouttivat sinua? (1= ei 

lainkaan tärkeää 6=erittäin tärkeää) 

Tulin valituksi tiimin rekrytoinnissa 

Koin toiminnan vaikuttavaksi 

Nuorten tiimin hyvä yhteishenki 

Toiminta tarjosi minulle mahdollisuuden oppia uusia tietoja ja taitoja 

Tarjoilut 

Jokin muu mikä? 

5) Jos et ollut mukana tiimin toiminnan loppuun saakka, miksi lopetit? (1= Ei lainkaan 

tärkeää 6= Erittäin tärkeää) 

Muutos elämäntilanteessa 

Ajan puute 

En kokenut toimintaa vaikuttavaksi 

En kokenut omaa rooliani merkittäväksi 



  

 

 

 

En tullut toimeen muun ryhmän kanssa/Koin itseni ulkopuoliseksi 

Jotain muuta mitä? 

6) Minkä asioiden parissa teit eniten vapaaehtoistöitä toimintajaksolla ja mikä oli sinun 

roolisi tiimissä? 

7) Saitko riittävästi hyödynnettyä omia vahvuuksiasi toiminnassa? 

8) Mitä tietoja ja taitoja opit nuorten tiimissä? 

a)Tietoa ympäristöongelmista 

b)Tietoa omista vaikutusmahdollisuuksista 

c)Vuorovaikutustaitoja 

d)Viestintätaitoja 

e)Esiintymistaitoja 

f)Projektinhallintaa 

g)Valokuvausta 

h)Videoiden tekemistä 

i)Kuvataidetta 

9) Mitä muita tietoja tai taitoja opit nuorten tiimissä? 

10) Antoiko toimiminen nuorten tiimissä käytännön työkaluja työelämään? Mitä? 

11) Koetko, että tiimissä olo lisäsi aktiivisuuttasi yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa tai 

vaikutti ura/opiskelusuuntautumiseesi? Miten? 

12) Koitko työntekijöiden panoksen tärkeäksi tiimin tapaamisissa? 

kyllä/ei 

13) Oliko jotain mitä olisit toivonut vielä enemmän työntekijältä/työntekijöiltä? Saitko 

riittävästi henkilökohtaista ohjausta? 

14) Mitä opiskelet tai mikä on koulutustasosi? 



  

 

 

 

15) Opiskeletko tai oletko opiskellut ympäristöalalla? 

16) Liittyykö työsi jotenkin ympäristöön ja/tai kestävään kehitykseen? 

17) Toimitko tällä hetkellä vapaaehtoistehtävissä? Missä? Mistä asti? 

18) Aiotko tulevaisuudessa työskennellä tai toimia vapaaehtoisena ympäristökysymysten 

parissa? Jos kyllä miten ja minkä asioiden parissa? 

19)  Koetko elämäntyylisi ympäristön kannalta kestäväksi? 

kyllä/ei 

20) Mainitse viisi tärkeintä asiaa, joilla pyrit kulutuksessa ja arjen valinnoilla vaikuttamaan 

ympäristöasioihin.  

21) Mihin ympäristöongelmiin pyrit näillä valinnoilla ensisijaisesti vaikuttamaan? 

22) Ovatko kulutustottumuksesi muuttuneet merkittävästi elämäsi aikana ja mikä siihen on 

vaikuttanut? Vaikuttiko nuorten tiimissä mukana olo kulutustottumuksiisi? 

23) Millä asteikolla arvioisit seuraavia asioita (1 = Täysin eri mieltä, 6 = Täysin samaa 

mieltä)? 

a)Voin vaikuttaa ympäristöasioihin positiivisesti omilla kulutustottumuksillani 

b)Voin vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon ympäristö- ja sosiaalikysymyksissä 

c)Minulla on tällä hetkellä tärkeä rooli kestävän ja vastuullisen maailman kehittämisessä 

d)Tunnen hyvin ympäristöongelmat ja niihin liittyvät vaikutusmahdollisuudet 

e)Koen olevani vastuussa ympäristöasioiden edistämisestä ja haluan toimia ympäristön 

puolesta 

24) Koetko, että nuorten tiimissä mukana olo vaikutti edellä mainittuihin asioihin? Mihin ja 

miten? 

25) Onko sinulla ideoita nuorten tiimin toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen? 

26) Jotain muuta mitä haluat vielä sanoa 

 

 



  

 

 

 

          LIITE 2(1) 

WWF:n nuorten tiimien osallistujien alat eriteltyinä 

 

Bio- ja ympäristötieteet 

  

13 

Maatalous- metsätieteet 2 

Valtiotieteet 2 

Oikeustieteet 2 

Humanistiset tieteet 2 

Sosiaalitieteet 1 

Kauppatieteet 1 

Kemian- ja biotekniikka 1 

Geotieteet ja maantiede 1 

Muotoiluala 1 

Luonnonvara-ala (AMK) 1 

Lukio 3 

 

  

  



  

 

 

 

LIITE 3(1) 

Muut tiimitoiminnan myötä opitut tiedot ja taidot:  

(Kysymys: Mitä muita tietoja tai taitoja opit nuorten tiimissä?) 

”Ymmärrystä järjestötoiminnasta ja kampanjatyöstä” 

”Tietoa järjestötoiminnasta” 

”Tietoa ison luonnonsuojelujärjestön toiminnasta ja uskallusta kokeilla ja toteuttaa erilaisia 

ideoita myös suuremmalle yleisölle.” 

”Opin paljon ympäristöasioista ja vaikuttamisesta, ja opin paljon myös kuuntelemalla 

muita.” 

”Opin varsinkin projektin vetämisen taitoja ja oma-alotteista yhteydenpitämistä.” 

”Nettisivujen tekemistä Wordpress-sivustolla.” 

”Tietoa WWF:n ja muiden ympäristöjärjestöjen toimimmasta. ” 

”Opin, millainen organisaatio WWF on. Nyt järjestötoiminta ja työ järjestöissä tuntuu 

helpommin lähestyttävältä.” 

”Tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja ruuasta ylipäätään.” 

”Sen lisäksi, että sain tietoa ympäristöongelmista sain tietoa myös siitä miten ratkaista 

niitä.” 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

LIITE 4(3)  

Teemoittelu tärkeimmistä syistä miksi osallistujat hakivat mukaan WWF:n toimintaan 

 

Kiinnostus ja halu vaikuttaa ympäristöasioihin 

Kiinnostus ympäristöasioihin sekä halu vaikuttaa niihin nousivat keskeisinä teemoina lähes 

jokaisessa vastauksessa. 29 kertoi, että hakeutui mukaan koska ympäristöasiat olivat itselle 

tärkeitä, ne koettiin huolestuttavaksi tai niihin haluttiin vaikuttaa. 

”Ympäristöasiat ovat lähellä sydäntä, vaikutti hienolta tilaisuudelta päästä mukaan 

vaikuttamaan.” 

”Halusin päästä tekemään konkreettisesti asioita ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin 

edistämiseksi.” 

 

Uudet kokemukset ja haasteet 

Vastauksissa toistui neljä kertaa halu uusien kokemusten ja haasteiden kartuttamiseen. Tässä 

kontekstissa ei ollut mainintaa ammatillisesta kokemuksesta, joten oletuksena oli, että 

vastauksissa viitattiin ennen kaikkea kokemuksien kartuttamiseen yleisemmällä tasolla, joka 

on verrattavissa seikkailun haluun tai uusien elämyksien kartuttamiseen. 

” konkreettinen toiminta, uudet haasteet, uudet ihmiset, WWF:ään tutustuminen” 

”Konkreettinen mahdollisuus tehdä jotain ympäristön puolesta pitkään muhineen 

kiinnostuksen jälkeen, kokemukset ja uudet tilanteet.” 

 

Oppiminen kansalaisvaikuttamisesta ja järjestötoiminnasta 

Vastauksissa toistui seitsemän kertaa erilaiset ilmaukset, joilla viitattiin haluun oppia 

järjestötoiminnasta tai tutustua siihen tai yleisemmin kansalaisvaikuttamiseen. 



  

 

 

 

” Kiinnostus ympäristöasioihin, huoli ilmastokatastrofista, halu vaikuttaa poliittisesti ja 

tehdä oma osuutensa ympäristöpolitiikan muuttamiseksi kestävämpään suuntaan. Toive 

oppia järjestötyöstä ja nähdä miten WWF:n kaltainen organisaatio toimii.” 

”Järjestötoimintaan tutustuminen, ympäristön hyväksi toimiminen, uusiin ihmisiin 

tutustuminen, yhteisöllisyyden ja jaetun tavoitteen tuoma merkityksellisyys ja positiivinen 

energia, uran ympäristöalalla edistäminen, WWF:n hyvä maine ympäristöjärjestönä, 

opintojen edistäminen (saimme muutaman opintopisteen ympäristötieteiden opintoihin 

Helsingin  yliopistolle), työelämätaitojen kehittäminen” 

 

Ammatilliset hyödyt 

Kahdeksassa vastauksessa toistui ammatillisten hyötyjen kuten työelämätaitojen tai työn 

kannalta merkittävän kokemuksen kartuttaminen.  

” Hain toimintaan mukaan yksinkertaisesti siksi, että se kuulosti kiinnostavalta. Olen ollut 

kiinnostunut ympäristöasioista aina, joten toiminnan sisällöt kuulostivat hyviltä ja WWF 

järjestönä kiinnosti myös. Muistaakseni ajattelin myös, että toiminnassa saattaisi tutustua 

uusiin kivoihin tyyppeihin. Ja sitä, että se olisi hyvä keino tutustua WWF:n ja 

ympäristöjärjestöjen toimintaan yleisesti sillä ajatuksella, että tulevaisuudessa haluaisi 

työskennellä alalla.” 

” Halu toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi, halu kehittää työelämässä tarvittavia 

taitoja.” 

 

Uudet ihmissuhteet ja verkostoituminen 

Seitsemän vastaajaa mainitsi, että yhtenä toimintaan hakeutumisen syynä oli halu tutustua 

uusiin saman mielisiin ihmisiin tai ylipäänsä solmia uusia ihmissuhteita ja kontakteja. 

”Halu vaikuttaa ympäristöasioijin, saada kokemusta järjestötoiminnasta ja luoda 

kontakteja” 



  

 

 

 

” Samat arvot, hyödyllinen olo ja että tekeepä jotain hyvää! Myös samanhenkisten ihmisten 

tapaaminen ja uuden oppiminen tärkeistä aiheista kiinnosti.” 

 

Kiinnostus WWF:ään          

Kiinnostus WWF:ään kulkee osittain samassa kategoriassa kuin oppiminen 

järjestötoiminnasta, mutta koska WWF:stä oli yhdeksässä vastauksessa erillinen maininta ja 

osassa vastauksia painotettiin vain halua tutustua WWF:ään organisaationa, eikä yleisemmin 

järjestötoimintaan, valikoitui siitä kokonaan oma teemansa.  Maininnat WWF:n hyvästä 

maineesta toistui useaan otteeseen. 

” WWF:n hyvä maine, hyvä perehdytys alan asioihin” 

”Hain toimintaan mukaan yksinkertaisesti siksi, että se kuulosti kiinnostavalta. Olen ollut 

kiinnostunut ympäristöasioista aina, joten toiminnan sisällöt kuulostivat hyviltä ja WWF 

järjestönä kiinnosti myös. Muistaakseni ajattelin myös, että toiminnassa saattaisi tutustua 

uusiin kivoihin tyyppeihin. Ja sitä, että se olisi hyvä keino tutustua WWF:n ja 

ympäristöjärjestöjen toimintaan yleisesti sillä ajatuksella, että tulevaisuudessa haluaisi 

työskennellä alalla.” 

 

Muita yksittäisiä tai vähemmän esiin nousseita teemoja, jotka houkuttelivat mukaan 

toimintaan: 

Toiminnasta haettiin myös itselleen vapaa-ajan toimintaa. Osa taas koki tiimien teemat tai 

toimintatavat kiinnostaviksi ja halusi siksi mukaan. Myös toiminnasta saatavat opintopisteet 

houkuttelivat mukaan. 

”opintojen edistäminen (saimme muutaman opintopisteen ympäristötieteiden opintoihin 

Helsingin  yliopistolle)” 

”Vapaa-ajan toimintaa” 

”Olin työtön ja minulla oli ylimääräistä aikaa” 

”silloisena kasvissyöjänä innostuin hakemaan nuortentiimiin, jonka aiheena oli ruoka.” 

”Pidän viestinnästä, ideoinnista ja tapahtumien suunnittelusta. 



  

 

 

 

LIITE 5(1) 

Spearmanin korrelaatioanalyysi toimintaan motivoivista ja sitouttavista tekijöistä sekä 

voimaantumista ja valtautumista kuvaavista tekijöistä 

 

Tulin 

valituksi 

tiimiin 

rekrytoinni

n kautta

Nuorten 

tiimin hyvä 

yhteishenk

i

Toiminta 

tarjosi 

minulle 

mahdollis

uuden 

oppia 

uusia 

tietoa ja 

taitoja Tarjoilut

Koin tiimin 

toiminnan 

vaikuttavak

si

Voin 

vaikuttaa 

ympäristö

asioihin 

positiivise

sti omilla 

kulutustott

umuksilla

ni

Voin 

vaikuttaa 

poliittisee

n 

päätöksen

tekoon 

ympäristö- 

ja 

sosiaaliky

symyksiss

ä

Minulla on 

tällä 

hetkellä 

tärkeä 

rooli 

kestävän 

ja 

vastuullise

n 

maailman 

kehittämis

essä

Tunnen 

hyvin 

ympäristö

ongelmat 

ja niihin 

liittyvät 

vaikutusm

ahdollisuu

det

Koen 

olevani 

vastuussa 

ympäristö

asioiden 

edistämis

estä ja 

haluan 

toimia 

ympäristö

n puolesta

Correlatio

n 

Coefficient
1,000 ,361 ,241 ,400

* ,001 ,047 ,146 ,219 ,068 -,180

Sig. (2-

tailed)
,076 ,237 ,043 ,996 ,817 ,466 ,271 ,736 ,388

N 27 25 26 26 26 27 27 27 27 25

Correlatio

n 

Coefficient
,361 1,000 ,184 ,137 ,355 ,123 ,095 -,078 -,103 -,268

Sig. (2-

tailed)
,076 ,378 ,513 ,081 ,556 ,650 ,709 ,625 ,217

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 23

Correlatio

n 

Coefficient
,241 ,184 1,000 ,076 ,444

* -,195 -,065 -,095 ,033 -,404

Sig. (2-

tailed)
,237 ,378 ,714 ,023 ,339 ,751 ,646 ,872 ,050

N 26 25 26 26 26 26 26 26 26 24

Correlatio

n 

Coefficient
,400

* ,137 ,076 1,000 ,062 -,089 ,037 ,078 ,045 -,048

Sig. (2-

tailed)
,043 ,513 ,714 ,763 ,664 ,857 ,705 ,828 ,825

N 26 25 26 26 26 26 26 26 26 24

Correlatio

n 

Coefficient
,001 ,355 ,444

* ,062 1,000 -,107 ,155 ,141 ,260 -,095

Sig. (2-

tailed)
,996 ,081 ,023 ,763 ,602 ,449 ,492 ,199 ,660

N 26 25 26 26 26 26 26 26 26 24

Correlatio

n 

Coefficient
,047 ,123 -,195 -,089 -,107 1,000 ,234 ,438

* ,204 ,702
**

Sig. (2-

tailed)
,817 ,556 ,339 ,664 ,602 ,213 ,016 ,279 ,000

N 27 25 26 26 26 30 30 30 30 28

Correlatio

n 

Coefficient
,146 ,095 -,065 ,037 ,155 ,234 1,000 ,572

** ,086 ,215

Sig. (2-

tailed)
,466 ,650 ,751 ,857 ,449 ,213 ,001 ,653 ,272

N 27 25 26 26 26 30 30 30 30 28

Correlatio

n 

Coefficient
,219 -,078 -,095 ,078 ,141 ,438

*
,572

** 1,000 ,292 ,596
**

Sig. (2-

tailed)
,271 ,709 ,646 ,705 ,492 ,016 ,001 ,118 ,001

N 27 25 26 26 26 30 30 30 30 28

Correlatio

n 

Coefficient
,068 -,103 ,033 ,045 ,260 ,204 ,086 ,292 1,000 ,445

*

Sig. (2-

tailed)
,736 ,625 ,872 ,828 ,199 ,279 ,653 ,118 ,018

N 27 25 26 26 26 30 30 30 30 28

Correlatio

n 

Coefficient
-,180 -,268 -,404 -,048 -,095 ,702

** ,215 ,596
**

,445
* 1,000

Sig. (2-

tailed)
,388 ,217 ,050 ,825 ,660 ,000 ,272 ,001 ,018

N 25 23 24 24 24 28 28 28 28 28

Minulla on 

tällä 

hetkellä 

tärkeä 

rooli 

kestävän 

ja 

vastuulliseTunnen 

hyvin 

ympäristö

ongelmat 

ja niihin 

liittyvät 

vaikutusm

ahdollisuuKoen 

olevani 

vastuussa 

ympäristö

asioiden 

edistämis

estä ja 

haluan *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

Spearman

's rho
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n kautta

Nuorten 
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yhteishenk

i
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mahdollis

uuden 

oppia 

uusia 

tietoa ja Tarjoilut

Koin tiimin 

toiminnan 

vaikuttavak

si

Voin 

vaikuttaa 

ympäristö

asioihin 

positiivise

sti omilla 

kulutustott

umuksillaVoin 

vaikuttaa 

poliittisee

n 

päätöksen

tekoon 

ympäristö- 

ja 



  

 

 

 

          LIITE 6(1) 

Voimaantuminen ja valtautuminen – t-testi toiminnan keskeyttäneiden ja toiminnassa 

loppuun asti olleiden välillä 

Voimaantuminen ja valtautuminen – t-testi toiminnan keskeyttäneiden ja toiminnassa 

loppuun asti olleiden välillä 
 

Olitko mukana tiimin toiminnassa 

koko jakson ajan? 

N Keskiarvo Keskihajonta Keskivirhe 

Voin vaikuttaa 
ympäristöasioihin 
positiivisesti omilla 
kulutustottumuksillani 

Kyllä 22 5,14 1,167 ,249 

En 8 5,25 ,886 ,313 

Voin vaikuttaa poliittiseen 
päätöksentekoon ympäristö- 
ja sosiaalikysymyksissä 

Kyllä 22 4,09 1,109 ,236 

En 8 3,75 ,886 ,313 

Minulla on tällä hetkellä 
tärkeä rooli kestävän ja 

vastuullisen maailman 
kehittämisessä 

Kyllä 22 4,55 1,224 ,261 

En 8 4,13 1,642 ,581 

Tunnen hyvin 

ympäristöongelmat ja niihin 
liittyvät 
vaikutusmahdollisuudet 

Kyllä 22 4,77 ,612 ,130 

En 8 4,38 1,188 ,420 

Koen olevani vastuussa 
ympäristöasioiden 
edistämisestä ja haluan 
toimia ympäristön puolesta 

Kyllä 20 5,65 ,587 ,131 

En 8 5,25 1,165 ,412 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

LIITE 7 (2) 

Voimaantuminen ja valtautuminen – t-testi ympäristöalalla opiskelleiden ja ei 

ympäristöalaa opiskelleiden kesken 

Kahden ryhmän keskiarvon vertailu 

 Opiskeletko tai oletko 

opiskellut ympäristöalalla? N Keskiarvo Keskihajonta Keskivirhe 

Voin vaikuttaa 

ympäristöasioihin 

positiivisesti omilla 

kulutustottumuksillani 

Kyllä 20 5,20 1,105 ,247 

Ei 
10 5,10 1,101 ,348 

Voin vaikuttaa poliittiseen 

päätöksentekoon 

ympäristö- ja 

sosiaalikysymyksissä 

Kyllä 20 4,10 1,165 ,261 

Ei 
10 3,80 ,789 ,249 

Minulla on tällä hetkellä 

tärkeä rooli kestävän ja 

vastuullisen maailman 

kehittämisessä 

Kyllä 20 4,60 1,273 ,285 

Ei 
10 4,10 1,449 ,458 

Tunnen hyvin 

ympäristöongelmat ja 

niihin liittyvät 

vaikutusmahdollisuudet 

Kyllä 20 4,80 ,696 ,156 

Ei 
10 4,40 ,966 ,306 

Koen olevani vastuussa 

ympäristöasioiden 

edistämisestä ja haluan 

toimia ympäristön puolesta 

Kyllä 18 5,72 ,461 ,109 

Ei 
10 5,20 1,135 ,359 

          

  



  

 

 

 

Kahden riippumattoman otoksen t-testi 

 

Levene's Test for 
Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Differenc

e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower 
Upp
er 

Voin vaikuttaa 

ympäristöasioihin positiivisesti 
omilla kulutustottumuksillani 

Equal variances 
assumed 

,007 ,933 ,234 28 ,817 ,100 ,427 -,776 ,976 

Equal variances 
not assumed 

  ,234 
18,17

3 
,817 ,100 ,427 -,796 ,996 

Voin vaikuttaa poliittiseen 
päätöksentekoon ympäristö- ja 

sosiaalikysymyksissä 

Equal variances 
assumed 

1,410 ,245 ,731 28 ,471 ,300 ,410 -,540 
1,14

0 

Equal variances 
not assumed 

  ,832 
25,16

4 
,413 ,300 ,361 -,443 

1,04
3 

Minulla on tällä hetkellä tärkeä 
rooli kestävän ja vastuullisen 
maailman kehittämisessä 

Equal variances 
assumed 

,006 ,940 ,969 28 ,341 ,500 ,516 -,557 
1,55

7 

Equal variances 

not assumed 
  ,927 

16,14

9 
,368 ,500 ,539 -,643 

1,64

3 

Tunnen hyvin 

ympäristöongelmat ja niihin 
liittyvät 
vaikutusmahdollisuudet 

Equal variances 
assumed 

,778 ,385 1,303 28 ,203 ,400 ,307 -,229 
1,02

9 

Equal variances 
not assumed 

  1,167 
13,83

4 
,263 ,400 ,343 -,336 

1,13
6 

Koen olevani vastuussa 
ympäristöasioiden 
edistämisestä ja haluan toimia 
ympäristön puolesta 

Equal variances 
assumed 

16,849 ,000 1,731 26 ,095 ,522 ,302 -,098 
1,14

2 

Equal variances 
not assumed 

  1,392 
10,67

6 
,192 ,522 ,375 -,306 

1,35
1 

 

  



  

 

 

 

          LIITE 8 (2) 

Voimaantuminen ja valtautuminen – t-testi ympäristö- tai kestävän kehityksen alalla 

työskentelevien ja ei alalla työskentelevien kesken 

Kahden ryhmän keskiarvon vertailu 

 Liittyykö työsi jotenkin 

ympäristöön ja/tai 

kestävään kehitykseen? N Keskiarvo Keskihajonta Keskivirhe 

Voin vaikuttaa ympäristöasioihin 

positiivisesti omilla 

kulutustottumuksillani 

Kyllä 16 5,31 ,873 ,218 

Ei 

11 5,00 1,265 ,381 

Voin vaikuttaa poliittiseen 

päätöksentekoon ympäristö- ja 

sosiaalikysymyksissä 

Kyllä 16 4,00 1,211 ,303 

Ei 
11 4,09 ,944 ,285 

Minulla on tällä hetkellä tärkeä rooli 

kestävän ja vastuullisen maailman 

kehittämisessä 

Kyllä 16 4,56 1,094 ,273 

Ei 

11 4,18 1,722 ,519 

Tunnen hyvin ympäristöongelmat ja 

niihin liittyvät vaikutusmahdollisuudet 

Kyllä 16 5,00 ,632 ,158 

Ei 

11 4,09 ,831 ,251 

Koen olevani vastuussa 

ympäristöasioiden edistämisestä ja 

haluan toimia ympäristön puolesta 

Kyllä 14 5,79 ,426 ,114 

Ei 

11 5,27 1,009 ,304 

 

 

 

 



  

 

 

 

Kahden riippumattoman otoksen t-testi 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Voin vaikuttaa 

ympäristöasioihin 

positiivisesti omilla 

kulutustottumuksillani 

Equal 

variances 

assumed 

,342 ,564 ,762 25 ,453 ,313 ,410 -,533 1,158 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  ,711 16,449 ,487 ,313 ,439 -,617 1,242 

Voin vaikuttaa poliittiseen 

päätöksentekoon ympäristö- ja 

sosiaalikysymyksissä 

Equal 

variances 

assumed 

,034 ,854 -,209 25 ,836 -,091 ,436 -,988 ,806 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -,219 24,513 ,829 -,091 ,416 -,948 ,766 

Minulla on tällä hetkellä 

tärkeä rooli kestävän ja 

vastuullisen maailman 

kehittämisessä 

Equal 

variances 

assumed 

4,780 ,038 ,705 25 ,488 ,381 ,540 -,732 1,493 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  ,649 15,521 ,526 ,381 ,587 -,866 1,627 

Tunnen hyvin 

ympäristöongelmat ja niihin 

liittyvät 

vaikutusmahdollisuudet 

Equal 

variances 

assumed 

,299 ,589 3,230 25 ,003 ,909 ,281 ,329 1,489 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  3,068 17,678 ,007 ,909 ,296 ,286 1,532 

Koen olevani vastuussa 

ympäristöasioiden 

edistämisestä ja haluan toimia 

ympäristön puolesta 

Equal 

variances 

assumed 

7,336 ,013 1,724 23 ,098 ,513 ,297 -,102 1,128 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  1,579 12,801 ,139 ,513 ,325 -,190 1,216 

 


