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Ympäristö- ja kestävän kehityksen kasvatuksen saralla on tapahtunut useita myönteisiä asioita kuluneella 
hallituskaudella. Käynnissä oleva perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus antaa hyvät raamit kestävän 
kehityksen kasvatuksen työlle kouluissa. Lisäksi luonto- ja ympäristökoulujen asema on vahvistunut LYKE [1]-
verkostolle myönnetyn pysyvän rahoituksen ansiosta: verkostoa hallinnoiva Suomen luonto- ja 
ympäristökoulujen liitto hyväksyttiin nuorisotyön palvelujärjestöksi (OKM) kesällä 2014. Näiltä osin 
hallitusohjelmassa ympäristökasvatuksen edistämiselle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. 
 

Ympäristö- ja kestävän kehityksen kasvatuksen kehittämistarpeet kartoitettiin [2] opetus- ja kulttuuri (OKM) 
sekä ympäristöministeriön (YM) toimesta kuluvalla hallituskaudella, mutta niiden edistäminen on 
pysähdyksissä. Talouselämän näkökulmasta vihreä teknologia tarjoaa kasvunäkymiä, joita ei voi jättää 
huomiotta. Kestävä toimintakulttuuri (esim. energiansäästö) tuottaa myös taloudellisia säästöjä.  
 

Kestävän elämäntavan edistämiseksi esitämme hallitusohjelmaan (2015 - 18) seuraavia kirjauksia: 
 
Kirjaus 1 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa vahvan omistajuuden ja johtajuuden kestävän kehityksen kasvatuksen 
edistämisessä. 
 

Kirjaus 2 

Luodaan kestävän kehityksen kasvatuksen toimenpideohjelma, jossa kuvataan konkreettinen kestävän 
kehityksen kasvatuksen kehittämistarpeiden toimeenpano ja resursointi paikallisesti ja valtakunnallisesti. 
Tätä työtä varten asetetaan työryhmä. Kehittämistarpeet on tunnistettu OKM:n ja YM:n tilaamassa kestävän 
kehityksen kasvatuksen strategioiden toimeenpanon arviointiraportissa.  
 

Kirjaus 3 

Varmistetaan, että kunnat saavat opetussuunnitelmien uudistuessa tukea koulujen kestävän kehityksen 
kasvatuksen työlle, esimerkkeinä koulujen kestävän kehityksen ohjelmat, luonto- ja ympäristökoulutoiminta 
sekä opettajien täydennyskoulutus. 
 

Allekirjoittaneet organisaatiot toivovat, että seuraavalla hallituskaudella varmistetaan kaikille suomalaisille 
yhtäläiset mahdollisuudet kestävään elämäntapaan kasvamiseen. 
 
Tarkempaa taustatietoa kirjauksista oheisissa liitteissä 1, 2 ja 3.  
 

Lisätietoja: Kati Vähä-Jaakkola, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry,  
kati.vaha-jaakkola@ymparistokasvatus.fi, p. 040-5269927 
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[1] Luonto- ja ympäristökasvatuksen tukiverkosto LYKE:een kuuluu luonto- ja ympäristökouluja, Metsähallituksen luontokeskuksia, 
nuorisokeskuksia, leirikoulukeskuksia ja muita luonto- ja ympäristökoulutoimintaa tarjoavia tahoja. Toiminnan tarkoituksena on tukea 
varhaiskasvatusta ja perusopetusta luonto- ja ympäristökasvatuksessa sekä kestävän elämäntavan kysymyksissä. Lisätietoa: www.luontokoulut.fi 

[2] Kansallisten kestävää kehitystä edistävien kasvatuksen ja koulutuksen strategioiden toimeenpanon arviointi. Loppuraportti 11.10.2012. Alina 
Pathan, Marika Bröckl, Laura Oja, Sanna Ahvenharju ja Tuomas Raivio, Gaia Consulting Oy 

 
 
 
LIITE 1 
 
Taustaa 
 
 
Kirjaus 1 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa vahvan omistajuuden ja johtajuuden kestävän kehityksen kasvatuksen 
edistämisessä. 
 

Taustaa kirjaukseen 1 

Kuluvan kauden hallitusohjelmassa linjataan, että Suomesta tulisi kehittää maailman ympäristötietoisin 
kansakunta. Linjaus ei kuitenkaan konkretisoidu toiminnan suunnittelua ohjaavissa ministeriötason 
asiakirjoissa. Tällä hetkellä kestävä kehitys ei näy riittävällä tasolla opetushallinnon strategisissa linjauksissa 
(esimerkiksi Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma KESU 2011–16, OPH:n strategia). 
Ministeriöiden teettämässä arviointiraportissa esitetään, että kestävän kehityksen koulutus ja kasvatus on 
nostettava opetushallinnon strategiseksi painoalueeksi ja se tulee kytkeä keskeisiin toimintaa ohjaaviin 
asiakirjoihin sekä tulossopimuksiin. 
 
 
Kirjaus 2 

Luodaan kestävän kehityksen kasvatuksen toimenpideohjelma, jossa kuvataan konkreettinen kestävän 
kehityksen kasvatuksen kehittämistarpeiden toimeenpano ja resursointi paikallisesti ja valtakunnallisesti. 
Tätä työtä varten asetetaan työryhmä. Kehittämistarpeet on tunnistettu OKM:n ja YM:n tilaamassa kestävän 
kehityksen kasvatuksen strategioiden toimeenpanon arviointiraportissa.  
 

Taustaa kirjaukseen 2 

Ympäristö- ja kestävän kehityksen kasvatuksen kehittämistarpeet on tunnistettu YM:n ja OKM:n tilaamassa 
kestävän kehityksen kasvatuksen strategioiden toimeenpanon arviointiraportissa. Arviointiraportti laadittiin 
jo vuonna 2012, eikä tämän jälkeen ole laadittu minkäänlaista suunnitelmaa kehittämistarpeiden 
edistämisestä. 
 

Myös YK:n Kestävän kehityksen kasvatuksen vuosikymmenen (v.2005-14) päättyminen asettaa 
kansainvälisen vaatimuksen, että Suomessakin tulee laatia kansallinen jatkotoimintaohjelma, miten kestävän 
kehityksen kasvatusta Suomessa toteutetaan (organisointi ja resursointi). Japanissa järjestettiin 
marraskuussa 2014 UNESCO:n toimesta vuosikymmenen päätöskonferenssi, jossa lanseerattiin globaali 
jatkotoimintaohjelma ”The Global Action Programme on Education for Sustainable Development”. [1]  
 

Myös useat muut kansainväliset ja kansalliset asiakirjat velvoittavat Suomea toimimaan aktiivisesti kestävän 
kehityksen kasvatuksen toteuttamiseksi, ks. tarkemmin liite 3. 
 

Kirjaus 3 

http://www.luontokoulut.fi/


Varmistetaan, että kunnat saavat opetussuunnitelmien uudistuessa tukea koulujen kestävän kehityksen 
kasvatuksen työlle, esimerkkeinä koulujen kestävän kehityksen ohjelmat, luonto- ja ympäristökoulutoiminta 
sekä opettajien täydennyskoulutus. 
 

Taustaa kirjaukseen 3 

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma 2016 huomioi yhteiskunnan muutoksen ja tulee painottamaan 
muutoksia oppilaan rooliin, muuttuvan maailman (mm. ympäristökysymykset) huomioimiseen, opetukseen 
ja oppimiskäsitykseen sekä sivistyskäsitykseen (mm. eettisyys, kestävyys) [1]. Kunnilla onkin suuri haaste 
kehittää koulua oppivana yhteisönä, joka sisältää nämä kaikki näkökulmat.  
 

Kuntien tulee saada tukea koulujen kestävän kehityksen kasvatuksen työlle koulujen kestävän kehityksen 
ohjelmien tukemisen, luonto- ja ympäristökoulutoiminnan mahdollistamisen sekä opettajien 
täydennyskoulutuksen kautta. 
 

Uudessa opetussuunnitelmassa koulun toimintakulttuuri on keskeinen käsite. Kestävää toimintakulttuuria 
tukevia järjestelmiä on kehitetty Vihreä lippu -ohjelman [3] ja Kestävän kehityksen sertifioinnin [4] kautta. 
Järjestelmille tulee myöntää resursseja ohjelmien koordinoimiseen, sekä kouluja tulee ohjata käyttämään 
näitä toimintakulttuurin kehittämistä helpottavia järjestelmiä. Esimerkiksi Vihreän lipun osalta koordinointiin 
tarvittava summa kansallisen tavoitteen saavuttamiseksi olisi noin 500 000 €/ vuosi. 
 

Suomessa on kouluja ja muita oppilaitoksia lähes 4000. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi kolmensadan 
oppilaan koulussa syntyy Vihreä lippu -ohjelmaan osallistujalle pelkästään sähkön osalta 800 €-2500€ 
vuodessa [5]. Tämä tarkoittaisi vuositasolla vähintään 3 miljoonan euron säästöjä, jos kaikki oppilaitokset 
olisivat mukana Vihreä lippu -ohjelmassa. Lisäksi tulevat säästöt veden käytön, jätteiden vähentämisen ja 
hankintojen järkevöitymisen kautta. Suomessa on myös n. 2500 kunnallista päiväkotia, jotka voivat osallistua 
ohjelmiin. 
 

LYKE-verkosto tarjoaa kouluille ja varhaiskasvatusyksiköille luonto- ja ympäristökoulutoimintaa niiden oman 
kasvatustyön tueksi. LYKE-verkoston toimipisteissä on jo pitkään kehitetty toiminnallista ja elämyksellistä 
oppimista aidoissa oppimisympäristöissä, mikä toteuttaa myös uuden opetussuunnitelman 
opetusmenetelmätavoitteita. Koulut voivat saada LYKE-verkostolta tukea myös em. ympäristöohjelmien 
toteuttamisessa ja opettajien täydennyskoulutuksessa. Valtaosa LYKE-verkoston toiminnasta on kuntien 
rahoittamaa. Toiminta ei ole lakisääteistä, joten kuntien tiukassa taloustilanteessa on vaara, että kunta karsii 
toiminnoista. Hallitusohjelmassa on varmistettava, että koulut saavat tukea tähän toimintaan esimerkiksi 
tähän asiaan suunnatun kunnille osoitetun erityisavustuksen kautta. Vuosittainen 3 miljoonan euron tuki 
kunnille turvaisi toiminnan ja sitä kautta tuen kouluille [6]. 
 

Opettajien täydennyskoulutukseen tulee löytyä varoja. Täydennyskoulutuksessa tulee hyödyntää myös 
järjestöjä, joissa on ympäristökasvatuksen asiantuntijoita. Tällaisia ovat kaikki tämän kannanoton 
allekirjoittajat. 
 

Esimerkillinen ympäristökasvatustyö on mahdollista kaiken kokoisissa kunnissa. Liitteestä 2 löydät kuvaukset 
ison (Oulu), keskisuurien (Kotka, Porvoo) ja pienen (Hämeenkyrö) kunnan ympäristökasvatustyöstä. 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
[1] ”The Global Action Programme on Education for Sustainable Development”.  
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002243/224368e.pdf 
 
[2] OPS2016 - Koulu rakentaa tulevaisuutta (video: http://www.oph.fi/ops2016/materiaalit, pdf: 
https://osaavasiikalatva.files.wordpress.com/2014/09/halinen.pdf), opetusneuvos Irmeli Halinen 
 

http://www.youtube.com/watch?v=PqUpn1e-Sj0&feature=youtu.be
http://www.oph.fi/ops2016/materiaalit
https://osaavasiikalatva.files.wordpress.com/2014/09/halinen.pdf


[3] Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma. Vihreä lippu on 
kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki, jota Suomessa hallinnoi Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry. Ohjelman kriteerit täyttävä 
osallistuja saa ohjelman tunnuksena toimivan vihreän lipun käyttöoikeuden. Lisätietoa: http://vihrealippu.fi 
 
[4] Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi on Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiön ylläpitämä järjestelmä, joka tarjoaa 
arviointityökaluja, materiaaleja, neuvontaa ja koulutusta koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi. Järjestelmä mahdollistaa myös 
ulkoisen arvioinnin ja sertifikaatin hakemisen. Lisätietoa: http://www.koulujaymparisto.fi/  
 
[5] Anna-Kaisa Purhonen: Opinnäytetyö, Hämeen ammattikorkeakoulu, 2013. 
 
[6] Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto teki asiaan liittyen lausunnon valtion talousarvioesitykseen 2015. Siinä myös tarkennusta asiaan: 
http://www.luontokoulut.fi/download/tietoa/kannanotot/Lausunto_HE131_2014_LYKE-tukiverkosto.pdf 

  

http://vihrealippu.fi/
http://www.koulujaymparisto.fi/


LIITE 2 

 

Esimerkillistä ympäristökasvatustyötä toteuttavia kuntia 

 

Oulu 

Oulussa on edistetty kestävän kehityksen kasvatusta päiväkodeissa ja kouluissa mm. tukemalla kestävän 
kehityksen ohjelmatyötä. Oulu ylläpitää alueellisia ympäristökasvatuksen tukipalveluja: Ainolan 
Alakööki (varhaiskasvatus) ja Timosenkosken luontokoulu (opetus). Lisäksi kunta maksaa päiväkotien ja 
koulujen kestävän kehityksen ohjelmien osallistumismaksut. 
Oulu on ensimmäinen suuri kunta, joka on saavuttanut valtakunnallisen ”Kestävää kehitystä edistävän 
kasvatuksen ja koulutuksen strategiassa” asetetun tavoitteen, jonka mukaan 15 prosenttia 
päiväkodeista, kouluista ja oppilaitoksista on saanut ulkoisen tunnuksen tai sertifikaatin kestävän 
kehityksen toiminnasta vuoteen 2014 mennessä. Oulussa ulkoisen tunnuksen (Vihreä lippu tai kestävän 
kehityksen sertifikaatti) on saanut 41 päiväkotia ja koulua, mikä on 18,5 % kaikista kunnan hallinnoimista 
sekä yksityisistä päiväkodeista ja kouluista (vuoden 2013 tilanne).   
 

Kotka 

Kotkan kaupunki ylläpitää luontokoulu Hailia, joka toimii aktiivisesti ympäristökasvatuksen ja kestävän 
kehityksen kasvatuksen tukijana ja yhteistyökumppanina kunnassa. Haili toimii myös Vihreä lippu-
ohjelman edistäjänä. Kunnan kahdestakymmenestä koulusta kahdeksantoista on laatinut koululleen 
kestävän kehityksen ohjelman. Muutamalla päiväkodilla on ympäristöpainotus. Lisäksi Lyseon lukiolla 
on ympäristölinja, ja sillä on myös OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatti. Kunnassa on paljon 
myös muuta ympäristökasvatukseen liittyvää toimintaa (mm. Itämerikylä ja Suomenlahtikylä -hankkeet), 
ja Kymenlaakson museo ja Merimuseo ovat niissä aktiivisia. Luontokoulu Haili osallistuu vuosittain 
Kotkan meripäivien järjestämiseen tarjoamalla myös siellä ympäristökasvatusohjelmaa. Maretarium sai 
juuri WWF:n Panda-palkinnon, sillä se on tehnyt pitkään hyvää työtä suomalaisten ja myös 
ulkomaalaisten tietoisuuden lisäämiseksi kalalajeistamme ja vesiluonnosta. 
 

Porvoo 

Porvoon kaupunki ylläpitää Porvoon luontokoulua, jonka kaksikieliseen toimintaan osallistuu suuri osa 
kaupungin alakouluista ja varhaiskasvatusyksiköistä, ja myös muutamia muita ryhmiä esim. yläkouluista 
(vuonna 2013 luontokoulutoimintaan osallistui yhteensä 138 ryhmää ja 2650 henkilöä). Lisäksi kiertävä 
luontokoulu toimii Vihreä lippu-ohjelman edistäjänä ja järjestää opettajille täydennyskoulutuksia. 
Luontokoulu on kaupungin ympäristönsuojeluyksikön hallinnoima.  
 

Hämeenkyrö  
Hämeenkyrössä toimitaan sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa hyvin 
ympäristökasvatusmyönteisesti. Kestävän kehityksen kasvatusta edistetään päiväkodeissa ja kouluissa 
mm. tukemalla kestävän kehityksen ohjelmatyötä. Hämeenkyrössä on toiminut Mahnalan 
Ympäristökoulu (perusopetuksen alakoulu) kestävän kehityksen kasvatuksen painotuksella 90-luvun 
lopusta alkaen. Koulu on ollut Vihreä lipun kestävän tason toimija vuodesta 2003 ja toimii myös Vihreä 
lipun edistäjänä sekä Pirkanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän ns. 
kehittämiskeskuksena.  Näihin toimintoihin on Hämeenkyrön kunta suhtautunut myönteisesti. Kunnan 
kaikissa alakouluissa on ympäristökasvatukseen nimetty yhteyshenkilö, samoin esiopetuksessa. Kunnan 
kouluille osoittamasta budjetista maksetaan kestävän kehityksen ohjelmien osallistumismaksut. 
 

Varhaiskasvatuksessa kestävän kehityksen kasvatus on yksi toiminnan painopistealue, Hämeenkyrön 
VASU 2013. Varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen kasvatuksen tukemiseksi on laadittu oma Keke-
opas ja järjestetty työntekijöille sisäistä koulutusta.  Kestävän kehityksen kasvatusta edistävät 



varhaiskasvatuksen Keke-tukihenkilö ja avoimen varhaiskasvatuksen Keke-kerhot. Pappilanmetsän 
päiväkoti on ollut Vihreän Lipun toimijana kestävällä tasolla vuodesta 2003 ja Mahnalan päiväkoti on 
aloittanut toimijana vuonna 2013, joten 22 % päiväkodeista on saanut ulkoisen tunnuksen kestävän 
kehityksen toiminnasta (valtakunnallinen tavoite 15 % vuoteen 2014 mennessä). Hämeenkyrön kunta 
on suhtautunut myönteisesti varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen kasvatuksen toimintaan sekä 
maksanut siihen liittyvät kustannukset ja myös tukenut työntekijöiden ympäristökasvatuskoulutusta. 
 

 

LIITE 3 

 
Asiakirjoja (lakeja, sopimuksia), jotka velvoittavat ympäristökasvatuksen ja kestävän 
elämäntavan edistämiseen. 
 
1. Tbilisi Declaration. 1977. 
http://www.gdrc.org/uem/ee/tbilisi.html 
 
2. Agenda 21. United Nations Conference on Environment & Development 
Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992. 
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf 
YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmassa Agenda 21:ssa kestävää kehitystä halutaan edistää 
kansainvälisellä, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Agenda 21 painottaa alueellisten 
toimijoiden yhteistyötä sekä jo olemassa olevien verkostojen hyödyntämistä kestävän kehityksen 
edistämisessä 
 
3 The Future We Want. Resolution adopted by the General Assembly. United Nations. 
http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html 
Rio de Janeirossa vuonna 2012 järjestetyn YK:n kestävän kehityksen kokouksen loppuasiakirjassa 
painotetaan alueellisten yhteisöjen roolia kestävän kehityksen kasvatuksessa ja koulutuksessa sekä 
kestävän kehityksen edistämisessä 
 
4. Renewed EU sustainable development strategy. Council of the European Union. Brussels, 9 June 2006. 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st10/st10117.en06.pdf 
EU:n kestävän kehityksen strategiassa painotetaan koulutusjärjestelmän roolia kestävän kehityksen 
tavoitteiden ymmärtämisessä. Strategian avulla halutaan edistää yksilöiden ja yhteisöjen vastuullista 
toimintaa sekä parantaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia päätöksentekoon. Myös ymmärrystä ja 
tiedottamista kansalaisten ympäristökuormituksesta ja kestävistä toimintatavoista halutaan lisätä 
 
5. Kestävä kehitys – Pohjolan uusi suunta. Tarkistettu strategia tavoitteineen ja painopistealueineen 
vuosiksi 2009–2012. http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2009-728 
Kestävä kehitys – Pohjolan uusi suunta on pohjoismainen kestävän kehityksen strategia, joka mm. ohjeistaa 
koulujen kestävän kehityksen työtä 
 
6. Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa. Baltic 21E -ohjelman toimeenpano sekä kansallinen 
strategia YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmentä (2005–2014) varten. 
Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:6. 
http://www.minedu.fi/export/sites/prod.yhteinenkasitys.fi/OPM/Julkaisut/… 
Itämeren alueen kestävän kehityksen ohjelmassa (Baltic 21E ) on tavoitteena, että kestävän kehityksen 
näkökohdat tulevat Itämeren alueen maiden koulutusjärjestelmien luonteviksi ja pysyviksi osiksi 
 

http://www.gdrc.org/uem/ee/tbilisi.html
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html
http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st10/st10117.en06.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st10/st10117.en06.pdf
http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2009-728
http://www.minedu.fi/export/sites/prod.yhteinenkasitys.fi/OPM/Julkaisut/2006/liitteet/opm_9_tr06.pdf
http://www.minedu.fi/export/sites/prod.yhteinenkasitys.fi/OPM/Julkaisut/2006/liitteet/opm_9_tr06.pdf
http://www.minedu.fi/export/sites/prod.yhteinenkasitys.fi/OPM/Julkaisut/…


7. UNESCOn yleiskokouksen vuonna 2013 hyväksymä ohjelma kestävän kehityksen kasvatuksen 
organisoimiseksi vuodesta 2015 eteenpäin: ”The Global Action Programme on Education for Sustainable 
Development”. http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002243/224368e.pdf 
 
8. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma, 22.6.2011. 
http://valtioneuvosto.fi/hallitus/hallitusohjelma/pdf/fi.pdf 
 
9. Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma 
vuosille 2006–2014. Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaosto 15.3.2006. 
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=48169&lan=sv 
 
10. Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa. Baltic 21E -ohjelman toimeenpano sekä kansallinen 
strategia YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmentä (2005–2014) varten. 
Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:6. 
http://www.minedu.fi/export/sites/prod.yhteinenkasitys.fi/OPM/Julkaisut/.... pdf ?lang=fi 
 
12. Kansallisten kestävää kehitystä edistävien kasvatuksen ja koulutuksen strategioiden toimeenpanon 
arviointi. Gaia Consulting Oy. 11.10.2012. Päivitetty 20.6.2013. 
 
13. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Opetushallitus. 
http://www.oph.fi/download/139848_pops_web.pdf 
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