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Luonto- ja ympäristökoulutoiminta rakentaa yhteistä  tulevaisuutta 
 
 
Ympäristön hyvinvointi on edellytys sekä hyvälle elämälle että myös kestävälle taloudelle. 
Ilmastonmuutos ja ympäristön tilan heikkeneminen haastavat kunnat työhön kestävän tu-
levaisuuden puolesta. Kasvatukseen panostaminen rakentaa kestävää tulevaisuutta. 
 
Luonto- ja ympäristökoulutoiminta tukee päiväkotien  ja koulujen ympäristökasva-
tusta 
 
Luonto- ja ympäristökoulut ympäri maata vastaavat opetussuunnitelmien luonto- ja ympä-
ristöopetukselle asetettuihin vaatimuksiin. Luonto- ja ympäristökouluilla ei ole omia oppilai-
ta, vaan ne palvelevat ja tukevat päiväkoteja ja kouluja, ottavat vastaan ryhmiä sekä kou-
luttavat opettajia. Monet opettajat tarvitsevat tällaista tukea, sillä ympäristökasvatusta on 
opettajainkoulutuksessa pakollisena oppiaineena häviävän vähän tai tuskin ollenkaan. 
Monet ovat myös opiskelleet opettajiksi ennen kuin ympäristökasvatus ja kestävä kehitys 
ovat nousseet yhteiskunnassamme puheenaiheeksi. 
 
Nykyisessä opetussuunnitelmassa aihekokonaisuus Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista 
ja kestävästä tulevaisuudesta on kaikkien opettajien yhteisellä vastuulla. Uudessa opetus-
suunnitelmassa ympäristökasvatus tulee hallitusohjelman linjauksen mukaan olemaan en-
tistä keskeisemmässä asemassa. Myös Opetushallituksen tiedotteeseen 23.8.2012 esi- ja 
perusopetuksen järjestäjille on kirjattu tavoitteiksi kestävää kehitystä edistävä toimintatapa 
ja monipuoliset oppimisympäristöt, joita molempia luonto- ja ympäristökoulut edistävät ja 
tarjoavat (OPH Dno 35/041/2012 http://www.oph.fi/download/142894_tiedote_62_2012.pdf). 
Tavoitteena mainitaan myös tilan luominen ja tuen antaminen paikalliselle kehittämiselle, 
ja myös tässä luonto- ja ympäristökoulutoiminta on mainio yhteistyökumppani. 
 
Lisäksi kansallisessa kestävän kehityksen kasvatuksen strategiassa 
(http://www.oph.fi/download/110201_kekestrategia.pdf) on linjattu, että ympäristöasiat pitää 
nostaa kouluissa painopistealueeksi. Strategiassa nostetaan luontokoulut keinoksi tukea 
ympäristökasvatusta. Opetushallitus on tilannut väliarvion strategian toteutumisesta, ja 
alustavien tietojen mukaan (syksyllä 2012) strategian toteuttaminen kunnissa on heikkoa, 
vaikka se on tarkoitettu myös kuntien työtä raamittavaksi asiakirjaksi. 
 
Kunnat ylläpitävät luonto- ja ympäristökoulutoimint aa 
 
Luonto- ja ympäristökouluja hallinnoivat hyvin erilaiset tahot (hallinnoijana kunnan koulu-
toimi, ympäristötoimi tai nuorisotoimi, valtakunnallinen nuorisokeskus, paikallinen tai valta-
kunnallinen yhdistys, kuntien omistama yritys tai pieni yksityisyritys), mutta niiden toimin-
nan rahoitus tulee pääasiassa kuntien talousarvioista joko suoraan tai ostopalveluina. 
Luonto- ja ympäristökouluihin käytettävä prosenttiosuus kuntien budjeteista ei ole suuren 
suuri, mutta summalla saadaan tehtyä valtavasti hyvää työtä. Muuta rahoituskeinoa ei ole 
– perusopetuksessa ei voida ajatella, että oppilaat maksaisivat opetussuunnitelmaan kuu-
luvasta opetuksesta.  
 
Tällä hetkellä Suomessa on kolmisenkymmentä luontokoulua, mutta määrä on kasvamas-
sa, kun luonto- ja ympäristökoulut ovat muodostamassa luonto- ja ympäristökasvatusta 
sekä kestävän elämäntavan kasvatusta tukevien LYKE-verkostoa yhdessä Metsähallituk-
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sen luontokeskusten, valtakunnallisten nuorisokeskusten ja leirikoulukeskusten kanssa. 
Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että kaikilla päiväkodeilla ja kouluilla Suomessa on paik-
ka, johon ne voivat näissä asioissa tukeutua. Tällä hetkellä luonto- ja ympäristökoulujen 
asiakasmäärä on vuosittain reilut satatuhatta.  
 
Kunnat voivat osallistua talkoisiin varaamalla koulutoimen talousarvioon korvamerkittyjä 
resursseja koulun ulkopuoliseen opetukseen, esimerkiksi käynteihin luonto- tai ympäristö-
kouluissa tai muissa LYKE-verkoston toimipisteissä. Jos kunnan läheisyydessä ei ole vielä 
LYKE-verkoston toimijoita, kunnat voivat perustaa naapurikuntiensa kanssa yhteistyössä 
oman kiertävän luonto- tai ympäristökoulun. Yksi työntekijä voi palvella suurta määrää 
kouluja, opettajia, lapsia ja nuoria, eivätkä kustannukset suhteessa koko koulutoimen kus-
tannusarvioon ole suuret. 
 
Teemanmukaiset oppimisympäristöt keskiössä 
 
Koulun ulkopuolisen oppimisen pedagogiikan ja erilaisien teemanmukaisten oppimisympä-
ristöjen kehittäminen on kehityssuunta, joka on yleisesti koettu juuri nyt tärkeäksi sekä yli-
opistossa että valtakunnallisessa opetushallinnossa. Luontokoulut ovat tämän alan asian-
tuntijoita, ja luontokoulujen yhteistyö on tiivistymässä asian suhteen sekä Helsingin opetta-
jainkoulutuslaitoksen että Opetushallituksen kanssa. 
 
Luonto- ja ympäristökouluissa kokonaisvaltaiset kokemukset ja elämykset auttavat raken-
tamaan tietoa monimutkaisista luonnon ja ympäristön ilmiöistä. Erilaiset ja eri-ikäiset oppi-
laat huomioidaan. Tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria ympäristövastuullisuuteen ja 
fyysisesti ja henkisesti tervehdyttävään luonnossa liikkumiseen. 
 
Kriteerit takaavat toiminnan laatua 
 
Luonto- ja ympäristökouluille on laadittu kriteerit, joita ollaan laajentamassa koko LYKE-
verkoston kriteereiksi syksyllä 2012. Kriteerien tarkoituksena on taata, että toiminta on 
laadukasta, ja että kasvattajat ja opettajat voivat luottaa saavansa asiantuntevia palveluita. 
Kriteereihin kuuluu muun muassa vaatimus, että toimija ylläpitää ajankohtaista tietoa ulko-
na ja teemanmukaisissa ympäristöissä opettamisesta, menetelmistä ja välineistä. LYKE-
verkosto tarjoaa tätä varten säännöllisiä koulutuksia ja tapaamisia. Suomen luonto- ja ym-
päristökoulujen liitto ry. toimii verkoston koordinaattorina, mihin työhön se on saanut tukea 
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Ympäristöministeriön avustuksia.  
 
 
 
 

Lisätietoa 
 

Toiminnanjohtaja Niina Mykrä 
niina.mykra (ät) luontokoulut.fi 
puh. 044 700 2505 
 
Liiton puheenjohtaja Tiina Lecklin 
Luontokoulu Haili, Kotka 
luontokouluhaili (ät) kotka.fi 
puh. 040 594 3531 


