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Kriittiset muutokset ympäristön 
ja luonnon tilassa 

• Ilmastokriisi

• Monimuotoisuuskriisi

• Kestävyyskriisi 

3.2.2020 Steffen et al 2015



Koulutus ja tutkimus ovat kiinteästi 
linkittyneitä

3.2.2020

We cannot solve our problems 
with the same thinking we used 

when we created them



clear and ambitious vision
 empirical and experimental (laboratory, field, instrument 

developing...)
 theoretical (basic theories, simulations, model development..)
multidisciplinary (physics, chemistry, biology, meteorology, etc)

 from research to innovations; new SMEs

Applied 
Research

Innovations

SocietyPolicy

Basic 
Research
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Ilmastokriisi: 
Hiilidoksidipitoisuus ja hiilinielut



Ilmastokriisi: Lämpenemisen
seuraukset

3.2.2020



Monimuotoisuuskriisi: lajien ja 
elinympäristöjen katoaminen

3.2.2020Johnson ym 2017 Science Epa.gov 



Monimuotoisuuskriisi: lajien ja 
elinympäristöjen katoaminen

3.2.2020 Rosenberg ym 2019 Science



Miten muutoksiin vastataan?

• Hallitusohjelman kirjaukset:
• ’Suomi kokoaan suurempi ilmasto- ja 

kestävyyshaasteen ratkaisijana –
meillä voi olla pieni jalanjälki, mutta 
suuri kädenjälki’

• ’Kestävän kehityksen tavoitteiden 
toteuttaminen on mahdollista vain, jos 
ilmaston lämpeneminen ja luonnon 
monimuotoisuuden heikkeneminen 
pysäytetään’

• Vaatii kokonaisvaltaista suunnitelmaa 
ja resurssien kohdentamista oikein 
sekä tutkimukseen että koulutukseen

Miten?

3.2.2020

Global Commission for Adaptation 2019



Miten muutoksiin vastataan?
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• Esimerkkejä jo toteutuneista koulutushankkeista: 
• Climate University

• MOOC kurssit

• Tiede-taide yhteistyö

• Mahdollisuuksia: Ilmasto/tiedekasvatuskeskus 
• Yliopistojen ja tiedekuntien yhteistyö, eri kouluasteille

• Elinikäinen oppiminen koulutustasosta riippumatta 

• Opettajien täydennyskoulutus, materiaalipankit 
(esim. Kestävyyskasvatus) ja työpajat (Teachers 
Climate Change Forum)

• Monitieteisyys opetuksessa ja tutkimuksessa
• Luonnon-, elämä-, yhteiskunta-, talous-, tekniset ja 

humanistiset tieteet

Global Commission for Adaptation 2019



CLIMATE UNIVERSITY
• 11 yliopistoa 

• Rahoitus: OKM 2018-2020 

(70%), Sitra (10%), yliopistot 

(20%) 

• Online materiaalit, perustuu 

tutkimukseen

• Ratkaisulähtöisyys, 

monitieteisyys

#ClimateUniversity

blogs.helsinki.fi/climateuniversity



www.climatenow.fi
www.ilmastonyt.fi

Funded by:
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http://www.climatenow.fi/
http://www.ilmastonyt.fi/


www.leadforsust.fi

Funded by:

3.2.2020

http://www.leadforsust.fi/


www.circularnow.fi
www.kiertotalousnyt.fi
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http://www.circularnow.fi/
http://www.kiertotalousnyt.fi/


CLIMATE UNIVERSITY

Työpajoja 2020: 

Innovations and creativity in climate

change education

Espoo 2.-3.3.2020

Climate science and law

Kuopio 26.-27.5.2020 

#ClimateUniversity
blogs.helsinki.fi/climateuniversity



”Sustainable.
now”

1 ECTS
”Climate

communication” 

”SystemsChange.
now”

”Solutions.now”
”Climate data 
and statistics”

FOR SCHOOLS

Master level
courses

Bachelor level
courses

Modifications
/ additions

A minor (e.g. 25 ECTS) can be formed
out of these 5 ECTS courses

2 ECTS

Climate University uudet kurssit 2020

Based on Climate University study of needs, 2019 3.2.2020



Uutta 2020: 

3.2.2020



Monitieteisyys: Ympäristöä ja 
taloutta ei voi erottaa toisistaan

3.2.2020
UNFCC background study, 2019



Esimerkki ilmastonmuutoksen
ennustetuista talousvaikutuksista

3.2.2020



Ympäristö- ja luonnonvarataloustieteen

opetus ja tutkimus Suomessa

• Ilmastonmuutoksen torjunta

• Metsä- ja ilmastopolitiikan yhteydet

• Kiertotalous

• Kestävä kehitys

• Päästökauppa

• Markkinamekanismin

epäonnistumiset ja tehokas ohjaus

• Luonnonvarojen kestävä käyttö

Ongelmien

ratkaiseminen/ymmärtäminen

mahdotonta, jos niitä ei hahmoteta

riittävällä painoarvolla myös

taloustieteen opetuksessa

ja taloudellisessa expertiisissä
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Nykytilanne

Alan asiantuntijoista pulaa opetuksessa, tutkimuksessa, asiantuntijatehtävissä

=> Taloustieteellisiä ympäristökysymyksiä ratkotaan esim. luonnontieteellisellä

koulutuksella

=> Talousasiantuntijuudessa ympäristökysymysten painoarvo ei riittävä

=> Kansainvälisesti laaja nouseva tutkimusala (Nobel W. Nordhaus 2018) 

3.2.2020

Ympäristö- ja luonnonvarataloustieteen

opetus ja tutkimus Suomessa



• Ympäristö- luonnonvarakysymysten rooli (kansan)taloustieteen laitosten

opetuksessa edelleen vähäinen tai puuttuu kokonaan

• Opetus Suomessa keskittynyt HY:n Viikin maatalousekonomian ja elintarvike-

ekonomian yhteyteen

• Alalla Suomessa varsinaisesti 1 yliopistoprofessori (+metsäekonomian oppituoleja) 

• Ongelmana heikko näkyvyys opintoalana, vaikka alan tutkijoiden julkinen näkyvyys

suuri

• Tarvittaisiin vahvempi profiili opintoalana, oma sisäänottokiintiö ja oma osasto/laitos

3.2.2020

Ympäristö- ja luonnonvarataloustieteen

opetus ja tutkimus Suomessa



Tiede-taide yhteistyön avulla vaikeatkin 
asiat tulevat käsiteltäviksi

3.2.2020

Carbontree
http://www.hiilipuu.fi/
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