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Ilmastonmuutos etenee – miksi mikään ei muutu?

Yhteiskunnallisen transformaation kehät. Laininen (2018), mukaillen O’Brien ja Synga (2013) ja Sharma (2007).
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Bohm, D. (1992) Thought as a System. London: Routledge.

Syvemmän tietämisen 
tason käsitykset 
vaikuttavat päivittäiseen 
ajatteluumme ja 
toimintaamme 
tiedostamattomasti.

Tietämisen tasot pätevät 
yksilöiden ajatteluun 
sekä kollektiiviseen ja 
kulttuuriseen 
tietämiseen.

Voimme oppia eri 
tietämisen tasoilla.

Stephen Sterling (2010) Transformative Learning and Sustainability: sketching the conceptual
ground: http://www2.glos.ac.uk/offload/tli/lets/lathe/issue5/Lathe_5_S%20Sterling.pdf

Tietämisen tasot

http://www2.glos.ac.uk/offload/tli/lets/lathe/issue5/Lathe_5_S%20Sterling.pdf


Siirilä J., Salonen A.O., Laininen E., Pantsar T., Tikkanen J. (2018). Transformatiivinen oppiminen 
antroposeenin ajassa.

Vanhaa toisintavasta oppimisesta 
uudistavaan oppimiseen





Transformatiivisen
oppimisen 

määritelmiä



Ihminen reflektoi kokemustensa pohjalta kriittisesti 
ennakko-oletuksista ja käsityksistä koostuvaa 

merkitysperspektiiviään, jonka kautta hän jäsentää 
ja tulkitsee maailmaa, ja uudistaa perspektiiviä 

eheämmäksi ja toimivammaksi. 

• Mezirowin teoria ei sisällä kontekstia tai 
päämäärää, johon transformaatio suuntautuu.

• Transformaatio nähdään yksilötasolla 
tapahtuvana ajattelun uudistumisena ilman 
pyrkimystä sosiaaliseen muutokseen.

1) Mezirow (1978 ja myöhemmin)



Transformatiiviseen oppimiseen sisältyy kokemus 
syvästä, rakenteellisesta muutoksesta käsityksissä, 

ajattelussa, tunteissa ja toiminnassa. 

Tämä johtaa tietoisuuden uudistumiseen tavalla, joka 
dramaattisesti ja pysyvästi muuttaa olemisen 

tapaamme maailmassa. 

Muutos sisältää käsityksemme itsestämme ja omasta 
paikastamme maailmassa - suhteestamme muihin 

ihmisiin ja luontoon. 

2) O'Sullivan,  Morrell, & O'Connor (2002)



Kestävän tulevaisuuden rakentamisessa tarvitaan oppimista, 
joka muuttaa olemassa olomme perusteita - ymmärrystämme 

ja käsityksiämme ihmisen ja luonnon keskinäisestä 
riippuvuudesta, ihmisyydestä, hyvinvoinnin tekijöistä sekä 

talouden roolista maailmassamme ja päivittäisessä 
elämässämme. 

Muutosta aikaan saavan transformatiivisen oppimisen 
tavoitteena on holistisen maailmankuvan ja syvän 

ymmärryksen syntyminen ihmisen elämän tarkoituksesta, 
suunnasta, arvoista ja valinnoista. Se synnyttää oppivia 

yhteisöjä ja verkostoja, jotka auttavat omaksumaan uusia 
kestäviä elämäntapoja. Lopulta ne saavat aikaan kulttuurisen 

muutoksen kestävän tulevaisuuden yhteiskuntaan ja maailmaan.

3) Laininen (2018)



Transformatiivisen oppimisen 
suuntauksia

Psykokriittinen lähestymistapa: 

• Kriittinen reflektio, rationaalinen ajattelu, yksilötason oppiminen (esim. 
Mezirow).

Sosio-emansipatorinen lähestymistapa: 

• Reflektio ja dialogi, kohteena tosielämän ongelmat, voimaantuminen, 
muutos sekä oppijan maailmankuvassa että yhteiskunnassa, opettajat 
kanssaoppijoina ja muutosagentteina (esim. Freiren kriittinen 
pedagogiikka).

Planetaarinen lähestymistapa: 

• Ihmisen näkeminen sosiaalista ulottuvuutta laajemmin myös ekologiseen 
todellisuuteen ja planetaariseen ulottuvuuteen kytkeytyvänä toimijana. 
Transformaatiossa on kysymys ihmisen maailmansuhteen ja samalla 
myös yhteiskunnan uudistamisesta (esim. O’Sullivan ym.). 



Transformatiivinen
oppiminen tiivistyy 

ihmisen ja ympäröivän 
todellisuuden välisen 

suhteen uudelleen 
määrittelyyn. 

YDIN



Dualistinen (kahtiajakava, 
erotteleva) ajattelu on länsimaisen 
ajattelun merkittävin episteeminen 
virhe, joka on perussyy ekologiseen 
kriisiimme (Gregory Bateson, 1972. 
Steps to an Ecology of Mind) 

Gregory Bateson (1904-1980) oli brittiläinen monialainen tutkija. Hän oli 
muun muassa kulttuuriantropologi, psykologi, sosiologi, tietoteoreetikko, 
kyberneetikko, kielentutkija ja oppimistutkija. (Wikipeda)



Mieli – Aine/rakenne Mieli ja aine/rakenne ovat yhtä

Keskittyminen asioihin Keskittyminen suhteisiin ja vuorovaikutuksiin

Päätöksenteossa järki on erotettavissa tunteista ja arvoista Jokainen päätös sisältää arvot ja tunteet

Win – Lose Win - Win

Yksilön onnellisuuden tavoittelu Merkitys syntyy aina suhteessa toiseen

Hyvinvointi syntyy systeemin osien välisen kilpailun kautta Osan ja kokonaisuuden hyvinvointi riippuvat toisistaan

Ihminen/sosiaaliset systeemit – Luonto Ihminen ja sos. systeemit osana luontoa

Evolution Co-evolution

Mekanistinen ajattelu Holistinen ajattelu

Systeemiajattelu ”insinööritieteenä” Ekologinen systeemiajattelu maailmakuvana

Varmuus, kontrolli Epävarmuus, itsesäätely, osallisuus

Yksi todellisuus Todellisuuden subjektiivisuus ja kontekstuaalisuus

KOULUTUS
• Oppiminen perustuu järkeen 
• Koulutus tuottaa osaamista yhteiskuntaa varten
• Yksilön oppiminen

KOULUTUS
• Oppiminen perustuu myös mm. tunteisiin, intuitiiviseen ja 

keholliseen oppimiseen 
• Koulutus luo tulevaisuutta yhteiskunnan kanssa
• Yksilö oppii yhdessä yhteisön kanssa

Kuva: Sterling, 

2003: Whole

System Thinking as 

a basis for 

Paradigm Change

in Education



Transformatiivinen
oppiminen 

ekososiaalisen 
sivistymisen 

mahdollistajana



Laininen, E. (2018). Transformatiivinen oppiminen ekososiaalisen sivistymisen mahdollistajana.

Salonen, A., & Bardy, M. (2015). Ekososiaalinen sivistys herättää luottamusta tulevaisuuteen.

Martusewicz, R., ym. (2015). EcoJustice Education. Toward Diverse, Democratic, and Sustainable Communities. 

Värri, V-M. (2018). Kasvatus ekokriisin aikakaudella.



Ekososiaalisen sivistyksen 
kompetenssien 
kehittäminen eri tasoilla 
tapahtuvana oppimisena 
Sterlingin (2010) 
esittämässä oppimisen 
tasojen viitekehyksessä.

Laininen, E. (2018). Transformatiivinen oppiminen 
ekososiaalisen sivistymisen mahdollistajana



KOMPETENSSI KOGNITIIVINEN 
TASO

(tieto ja ymmärrys)

METAKOGNITIIVINEN 
TASO

(kriittisyys ja reflektio)

TRANSFORMA-
TIIVINEN TASO 

(maailmansuhteen 
uudistuminen)

KOHTUULLISUUS

YDIN: Ymmärrys 
siitä, mitä 
tarvitaan 
enemmän ja mitä 
vähemmän 
hyvään elämään 

• Kohtuullisuuden 
välttämättömyys 
rajallisella 
maapallolla

• Resurssien 
oikeuden-
mukainen 
jakaminen

• Jatkuvan kasvun 
kyseenalaistaminen

• Halujen ja tarpeiden 
erottaminen

• Hyvinvoinnin 
tekijöiden 
tunnistaminen

• Uusien merkitysten 
synnyttäminen

• Jälkimateriaalisen 
elämäntavan 
omaksuminen

Laininen, E. (2019). Transformatiivinen oppiminen ekososiaalisen sivistymisen mahdollistajana

https://akakk.fi/ammattikasvatuksen-aikakauskirja-05-2018-digitaalinen-erikoisnumero/

Ekososiaalisen sivistyksen kompetenssien 
kehittyminen oppimisen eri tasoilla

https://akakk.fi/ammattikasvatuksen-aikakauskirja-05-2018-digitaalinen-erikoisnumero/


Arvojen prosessointi

TIETO JA YMMÄRRYS

• Arvon määrittely ja ymmärtäminen
• Arvoon liittyvä tietopohja

KRIITTISYYS JA REFLEKTIO

• Arvon henkilökohtaistaminen
• Arvon peilaus todellisuuteen 

(oma ryhmä, opisto, yhteiskunta)
• Dialogitaidot ja empatiakyky

• Tulevaisuuslupaukset
- omassa elämässä
- Ryhmän/opiston lupaus

• Teot ja toiminta
• Vuorovaikutus, 

yhteisöllisyys, 
voimaantuminen

• Arvoihin liittyviin 
ilmiöihin tutustuminen

• Tutkimustieto
• Pohdinta ja keskustelu

• Pohdintakysymykset
• Kriittinen dialogi
• Kokemusten ja tunteiden 

reflektointi
• Luova työskentely

• Muutoksen 
tekeminen

• Arvon 
sisäistyminen

TOIMINTA 

• Arvon kokeileminen toiminnassa
• Kokemuksellisuus ja tunteiden 

herättäminen
• Merkityksen syventäminen

Menetelmät

SYSTEEMINEN 
MAAILMANSUHDE

VASTUULLISUUS

KOHTUULLISUUS

IHMISTENVÄLISYYS

Soveltaen, Laininen, E. (2019). 
Transformatiivinen oppiminen 
ekososiaalisen sivistymisen 
mahdollistajana.

TRANSFORMATIIVISUUS

TULEVAISUUS-
ORIENTAATIO



VASTUULLISUUS KOHTUULLISUUS IHMISTENVÄLISYYS 

SYSTEEMINEN MAAILMANSUHDE TULEVAISUUSORIENTAATIO

Ekososiaalisen sivistyksen kompetenssien arviointi

Kognitiivinen taso
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Metakognitiivinen taso

Kriittisyys ja reflektio

Transformatiivinen taso

Maailmansuhteen 
uudistuminen

LÄHTÖTILANNE
Käsitteen ymmärtäminen:
- Käsitekartta
- Itsearviointiväittämät
- Oman osaamisen arviointi 

ja perustelu
OPPIMISTAVOITTEET
- Tehtävät
- Oppimateriaali

LÄHTÖTILANNE
Oman toiminnan reflektointi
- Miten käytän kompetenssia omassa 

elämässäni?
- Reflektointi muiden oppijoiden kanssa

OPPIMISTAVOITTEET
- Oppimisen haasteet oman elämän 

kartalla

LÄHTÖTILANNE
Oman ajattelun ja toiminnan reflektointi
- Oma merkitysperspektiivin muutos
- Arvon sisäistäminen uudeksi toiminnan 

orientaatioksi
- Reflektointi ulkopuolisten kanssa
OPPIMISTAVOITTEET
- Oppimishaasteet ”tosielämän 

projekteissa”

MUKAVUUSALUE: Miten suhtaudun oppimishaasteen ja kuinka käsittelen siihen liittyviä tunteitani? Mitä tukea tarvitsen?

eDelphi-työkalu:
• Itsearviointi
• Oppimistavoitteet
• Oppimisen 

dokumentointi
• Arvioinnin perusta

Osaamismerkit?



1.Vallitsevan olemassaolon ihanteen kritiikki

2.Kestävyyskysymysten systeeminen tarkastelu

3.Toimijalähtöinen oppiminen

4.Kestävän toimintakulttuurin rakentaminen

5.Tunteet, kehollisuus, luovuus ja intuitio

6.Arvojen reflektointi kriittisen dialogin kautta

7.Vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kuvittelu

8.Toivon ja merkityksellisyyden vaaliminen

KEINOJA TRANSFORMATIIVISUUDEN VAHVISTAMISEEN

Laininen, E. (2018). Transformatiivinen oppiminen ekososiaalisen sivistymisen mahdollistajana



Taidekasvatus ympäristökasvatuksena

Henrika Ylirisku, Aalto Arts
Esitys Agenda 2030 ja ympäristökasvatus -seminaarissa 6.2.2019

OSA-ALUE 1: YMPÄRISTÖHERKKYYDEN JA HAVAINTOKYVYN KEHITTÄMINEN
Kehollisuus, moniaistisuus, kokemuksellisuus

OSA-ALUE 2: MERKITYKSIEN, OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN 
RAKENTAMINEN TAITEEN KEINOIN
Kokemuksien, tunteiden, ajatusten jakaminen, työstäminen taiteen keinoin

OSA-ALUE 3: KRIITTISYYS, KYSEENALAISTAMINEN, HAASTAMINEN
Länsimaisen kulttuurin perusolettamusten ja valtarakenteiden näkyväksi 
tekeminen, arvojen tunnistaminen, keskusteleminen, kantaa ottaminen

OSA-ALUE 4: MUUTOKSEN TEKEMINEN AKTIVISMITAITEEN KEINOIN
Elinympäristöjen parantaminen, viihtyisyys, yhteisöllisyys, toisin tekeminen, 
outouttaminen, interventiot, parodiointi yms.



Koulutusorganisaatiot 
yhteiskunnan 

uudistajina



Yhteiskunnassa
nouseva ajattelun 

muutos

Uuden ajattelun 
vahvistuminen

Koulutuksen 
uudistuminen

Soveltaen Sterling, 2003: Whole System Thinking as a basis for Paradigm Change in Education

Voiko koulutus uudistua – ja muuttaa yhteiskuntaa?

”The Ecology of Education Systems” Koulutus voi uudistua vain 
vuorovaikutuksessa 

yhteiskunnan kanssa 
(yhteisevoluutio)



ORIENTAATIOT

Olemassa olevaa 

Toisintava

Tehokkuuden parantaminen

Tulevaisuutta 

ennakoiva

Kriittisyys, reflektiivisyys, 

vuorovaikutus

Yhteiskuntaa 

uudistava

Koulutuksen paradigman 

uudistuminen
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Suhde 

yhteiskuntaan

• Erillinen • Vuorovaikutteinen • Sulautunut

Yhteisöstä 

nouseva 

muutos

• Siilot ja 

yhdenmukaisuus

• Yhteydet ja 

moninaisuus

• Verkostot ja 

kulttuurinen dialogi

Tulevaisuus-

orientaatio

• Reagointi ja 

säilyttäminen

• Tulevaisuus-

skenaariot ja 

uudistuminen

• Utopiat ja 

tulevaisuuskuvien 

käyttäminen
Oppimis-

käsitys

• Yksilö oppii 

toisintamaan olevaa 

kehitystä

• Yksilö ja yhteisö 

oppivat muutosta 

varten

• Oppiminen laajenee 

verkostoihin ja syvenee 

muutokseksi

Koulutusorganisaation paradigmamuutos

Laininen E. & Salonen A. O. (2019). Koulutusorganisaatiot yhteiskunnan uudistajina. (Artikkelikäsikirjoitus).

Kestävän 
tulevaisuuden 
indikaattoreiden 
teoreettinen 
viitekehys



EKOSOSIAALINEN SIVISTYS

SYSTEEMINEN MAAILMANSUHDEVASTUULLISUUS KOHTUULLISUUS IHMISTENVÄLISYYS

3) Johtaminen

• Ekososiaalinen sivistys ja kestävä tulevaisuus 
arvoissa, strategiassa ja tarkoituksessa

• Oppilaitos yhteiskunnan uudistajana
• Yhteisöstä nousevan muutoksen 

mahdollistaminen

1) Opetus ja oppiminen

• Ekososiaalinen sivistyminen
• Globaalisuus 
• Uudistava oppiminen
• Kulttuurinen osallisuus
• Muutoksen tekeminen

Kumppanuudet

• Miten oppilaitos tekee muutoksen 
todeksi kumppaneidensa kanssa?

Kasvualusta

Kastelija

Lannoittaja

Valo

Siemenet

2) Toimintakulttuuri

• Oppiva yhteisö
• Ympäristövastuu, osallisuus ja yhteisöllisyys
• Merkitysten ja toivon synnyttäminen
• Yhteinen toiminta kestävän 

tulevaisuuden puolesta

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

MENETELMÄTOPPIMISYMPÄRISTÖT

Indikaattorit 1-3

Indikaattorit 4-6

Indikaattorit 7-10

Indikaattorit 1-10
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Yhteiskuntaa 
uudistava

1

2

Substanssitieto ja -taidot, esim.
• Yleinen tieto kekestä
• Materiaalien säästävä käyttö
• Kierrätys

Ajattelun taidot ja 
yhteisötaidot, esim.

• Kriittinen ajattelu
• Systeeminen ajattelu
• Tulevaisuusajattelu
• Dialogitaidot

Ekososiaalinen sivistys, esim. 

• Arvojen sisäistäminen
• Merkitysten synnyttäminen
• Ympäristösuhteen 

uudistaminen

Esimerkki: kestävyystaitojen oppiminen 

(indikaattori 2), näkökulma 1: Oppimisen 

tavoitteet ja sisällöt 

Arvioinnin tulkinta:

• Oppilaitoksen sijainti 2D-

tasolla

• Orientaation 

laajentuminen kehinä
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