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Johdanto 

Koulun ulkopuolisen oppimisen palveluiden edistäminen on ajankohtaisempaa kuin koskaan. 

Näiden palveluiden, kuten luonto- ja leirikoulujen eri muodot ovat tärkeä osa perusopetusta 

tukevaa työtä, jonka tarkoituksena on muun muassa edistää nuorten yhteiskunnallista osallisuutta 

ja tuoda moni koulussa opittu konkretian tasolle ympäröivässä yhteiskunnassa toimittaessa. 

Koulun ulkopuolisten palveluiden käyttö on kuitenkin viime vuosina ollut murroksessa ja monien 

haasteiden edessä. Esimerkiksi hallinnolliset epäselvyydet ja yhteiskunnallinen keskustelu 

perusopetuksen maksuttomuuden problematiikasta varainkeruussa on johtanut käytäntöjen ja 

toimintojen epäselvyyteen ja eriarvoisuuteen kunnissa ja kouluissa. 

Koulun ulkopuolinen oppiminen on kuitenkin keskeinen osa perusopetusta ja sen palveluiden 

jatkuvuuden turvaaminen ja edistäminen on hyvin merkityksellistä. Tämä selvitystyö paneutuu 

koulun ulkopuolisten oppimista tukevien palveluiden teemaan kuntakyselyn pohjalta tehdyn 

selvitystyön kautta. Kyselyyn pyydettiin vastaamaan 52:n kunnan sivistys- tai koulutoimesta 

vastaavaa virkamiestä ja sen tavoitteena on ollut selvittää toiminnan mahdollistamisen 

nykykäytäntöjä Suomen eri kunnissa.  

Selvitystyö on kahden koulun ulkopuolista oppimista toteuttavan organisaation yhteistyönä 

syntynyt projekti. Suomen nuorisokeskukset ry edustaa maamme kymmentä valtakunnallista 

nuorisokeskusta ja LYKE, eli luonto- ja ympäristökasvatusta sekä kestävän elämäntavan kasvatusta 

tukevien verkosto on kehitteillä oleva Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jonka 

kautta tuetaan luonto- ja ympäristökasvatusta sekä kestävän elämäntavan kasvatusta eri 

toimijoista muodostuneen uuden verkoston avulla. Jotta organisaatioiden toimintaa voidaan 

kehittää ja parantaa entisestään, on tärkeää tietää ja tuntea paremmin nykykäytäntöjä eri puolilla 

Suomea. 

Selvitystyö paneutuu koulun ulkopuolisten oppimista tukevien palveluiden käyttöön erityisesti 

luonto- ja leirikoulujen kautta. Luonto- ja ympäristökasvatuksen sekä kestävän elämäntavan 

kasvatuksen tärkeys on ollut esillä viime aikoina ja ne on otettu esiin myös uudessa 

hallitusohjelmassa, jossa luonto- ja ympäristökouluja luvataan kehittää ja niiden asemaa vahvistaa. 

Ympäristökasvatuksen osuutta on laajennettu ja parannettu myös uudessa opetussuunnitelmassa 

sekä kesällä julkaistussa tuntijaossa, jossa fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantietoa ja terveystietoa 

vasedes opetetaan 1-6 luokilla ympäristöoppiin integroituna (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012). 

Luonto- ja ympäristökasvatusta sekä kestävän elämäntavan kasvatusta tukeva LYKE-verkosto 

vastaa haasteisiin yhteistyössä luonto- ja ympäristökoulujen, valtakunnallisten nuorisokeskusten, 

Metsähallituksen luontokeskusten sekä Suomen leirikouluyhdistyksen leirikoulukeskusten kanssa. 

Verkoston koordinoijana toimii Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto. Myös Suomen 
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kymmenen valtakunnallista nuorisokeskusta toimivat keskeisessä roolissa koulun ulkopuolisen 

oppimisen palveluiden kehittäjänä: Nuorisokeskukset palvelevat nuorisotoimintaa, leiri- ja 

luontokoulutoimintaa sekä nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistamista edistävää 

työtä nuorisolain ja nuorisotyöasetuksen mukaisesti, sekä toteuttavat yleishyödyllistä 

yhteiskunnallista tehtäväänsä nuorten kasvun ja kehityksen tukijana. 

1. Tausta ja selvitystarve 

1.1 Tilannekatsaus 

2000-luvun alkupuolelta lähtien perinteisen koulun ulkopuolisen oppimisen järjestäminen ja 

toteuttaminen on ollut murroksessa. Keskustelu toiminnan mahdollistamisesta ja perusopetuksen 

maksuttomuudesta, erityisesti retkien varainhankinnasta on ollut esillä yhteiskunnassa laajalti. 

Suomen perustuslain (Finlex 731/1999) 16 §:n mukaan jokaisella on oikeus maksuttomaan 

perusopetukseen ja opetuksesta ei siis saa aiheutua oppilaalle kustannuksia. Kouluissa on 

kuitenkin perinteisesti kerätty rahaa erilaisia luokkaretkiä, leirikouluja ja opintoretkiä varten. 

Opetusalan eettisen neuvottelukunnan kannanotossa vuonna 2006 otettiin teeman 

problematiikkaan kantaa yhteiskunnallisen keskustelun ollessa vilkasta. Neuvottelukunta korosti, 

että koulujen tulisi olla velvollisia huolehtimaan siitä, että kaikilla oppilailla olisi tasavertaiset 

mahdollisuudet osallistua kaikkeen koulun toimintaan ja erityisesti opintovierailujen kaltaista 

ohjelmaa ilman ulkoista rahoitusta tulisi vahvistaa. Kannanotossa täsmennettiin myös, että 

kohtuullinen varainkeruu voidaan hyväksyä, mutta ”periaatteista tulee yksityiskohtaisesti sopia 

eivätkä ne saa vaarantaa taloudellista tasa-arvoa”. Kannanotossa kiinnitettiin huomiota myös 

siihen, että koulut voivat olla eriarvoisessa asemassa vaikka koulun sisäinen tasa-arvo toteutuisi: 

Esimerkiksi syrjäseuduilla tai vähävaraisemmilla alueilla edellytykset varainkeräämiseen voivat olla 

huonommat, joten rahankeräystoiminnan järjestämisessä tulisi pyrkiä olemaan pidättyväistä. 

(Opetusalan ammattijärjestö 2006.) 

Kannanotolla oli suuri vaikutus kuntien säädöksiin varainkeräämisestä ja sitä tulkittiinkin joissain 

kunnissa kirjaimellisesti niin, ettei alueella enää kerätty lainkaan varoja toimintaa varten. Tämä 

saattoi käytännössä lamaannuttaa koko retkitoiminnan koska kunnat eivät pystyneet järjestämään 

sitä täysin julkisella rahoituksella. Opetushallitus tiedottikin saman vuoden keväänä 

(Opetushallitus 2006) ennakkotapausten pohjalta korjaavaa tietoa ja tarkempia säädöksiä 

selventääkseen lain tulkintaa perusopetuslain (Finlex 628/1998) 31-34 §:n pohjalta: 

Koulun opintokäyntejä ja –retkiä, leirikouluja sekä opetukseen liittyviä tapahtumia voidaan  

tukea oppilaiden ja huoltajien yhteisesti keräämillä varoilla. Varojen keruun tulee olla oppilaille ja 

huoltajille vapaaehtoista. Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun 
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opetussuunnitelman ja siihen perustuvan vuotuisen suunnitelman mukaiseen toimintaan 

huolimatta siitä, onko hän tai hänen huoltajansa osallistunut varojen keräykseen.  

Opetushallitus korosti tiedotteessa yhteisten pelisääntöjen sopimisen tärkeyttä ja sitä, että 

kaikkien oppilaiden on päästävä retkille mukaan jos sellainen järjestetään vaikka nämä eivät 

varainhankintaan olisikaan osallistuneet. Tiedotteessa täsmennettiin myös, että varainhankinnan 

voivat suorittaa vanhemmat joko itsenäisesti niin, ettei koulu ole keruussa lainkaan mukana tai 

yhteistyössä koulun ja opettajan kanssa. Myös valtakunnalliset nuorisokeskukset ottivat 

keskusteluun kantaa muun muassa julkaisussa ”Yhteispelillä leirikouluun” (Luokkis-lehti). 

Kannanotossa korostetaan, että onnistunutta leirikoulua tulee edeltää huolellinen 

valmistautuminen, jonka aikana sovitaan yhteistyössä kodin ja koulun kanssa leirikoulun 

ajankohdasta, kohteesta, ohjelmasta ja monista käytännön järjestelyistä. 

Yhteiskunnallisella keskustelulla on tarkennuksista ja täsmennyksistä huolimatta ollut negatiivinen 

vaikutus koulun ulkopuolisen oppimisen palveluiden käyttöön. Esimerkiksi valtakunnallisiin 

nuorisokeskuksiin on tullut huolestuneita yhteydenottoja kunnista, joissa hallinto on linjannut 

ettei toimintaa varten kerätä enää lainkaan varoja eikä retkille enää ole mahdollista lähteä. Tällä 

on ollut negatiivista vaikutusta myös leirikoulujen kestoihin vähentyneinä matkapäivinä. 

Nuorisokeskus Piispalan toimintakertomuksessa tuodaan esiin huolta koko koulun ulkopuolisen 

oppimisen palveluiden mahdollistamisen tulevaisuudesta: 

Leirikoulutoiminta on edelleen Piispalan kivijalka. Koulun ulkopuolella tapahtuva leirikoulu, 

retki, yms. toiminta on viime vuosina ollut jonkinlaisessa myllerryksessä. Opetuksen  

maksuttomuus, ylimääräiset turvallisuushaasteet yms. ovat jo vähentäneet leirikoulujen  

määrää valtakunnallisella tasolla. 

Myös Opetus- ja Kulttuuriministeriöstä on otettu kantaa koulun ulkopuolisten oppimista tukevien 

palveluiden käyttöön. Opetusministeri Sari Sarkomaa puhui jo vuonna 2008 (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö) palveluiden puolesta ja korosti niiden tärkeyttä muun muassa  koulun me-

hengen nostattajina ja nuorten osallistajana yhdessä toimimisen kautta: 

Pitkälti väärintulkintoihin perustunut keskustelu julkisuudessa johti kouluretkien  

määrän romahtamiseen, josta monet teatterit ja muut taidelaitokset eivät ole  

vieläkään toipuneet. Yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys kodin ja koulun kesken  

on myös vähentynyt, vaikka suunnan pitäisi olla juuri päin vastainen. 

Koulun ulkopuolella annettava opetus on sekä yhteiskunnallisesti että pedagogisesti tärkeää ja sen 

eri muotojen kautta oppilaat pystyvät muun muassa integroimaan fyysisessä koulurakennuksessa 

opitun ympäröivään yhteiskuntaan. Myös toimintaan valmistautuminen, varainkeruu ja toiminnan 

suunnittelu ovat tärkeitä opin hetkiä valmennettaessa oppilaita asioiden suunnitteluun, 

pitkäjänteisyyteen sekä myös ongelmanratkaisuun konkreettisella ja palkitsevalla tasolla (Luokkis-
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lehti). Koulun ulkopuolisen oppimisen palveluiden toiminnan jatkon mahdollistaminen onkin 

tärkeä teema ja haaste tänä päivänä ja tulevaisuudessa ja sen järjestämiseen liittyvään 

problematiikkaan on paneuduttava. 

1.2 Tutkimustehtävät 

Tämä selvitystyö on Suomen nuorisokeskukset ry:n ja LYKE-verkoston yhteistyönä toteutettu 

kuntakysely koulun ulkopuolisten oppimista tukevien palveluiden käytöstä. Selvitys toteutettiin 

kyselyn avulla, joka suunnattiin kunnan hallinnon tasolle, ensisijaisesti koulu- tai sivistystoimesta 

vastaavalle virkamiehelle. 

Selvitystyön takana on siis ollut kahden organisaation intressit. Selvitystyötä alulle pantaessa 

selvitettiin ensin perusteellisesti molempien tahojen tavoitteet, joihin kyselyn kautta haluttiin 

päästä. Valtakunnallisten nuorisokeskusten keskeisenä tavoitteena oli selvittää millaisia linjauksia 

perusopetuksesta vastaavalla taholla on liittyen koulun ulkopuoliseen opetukseen. LYKE-

verkostolla tavoite oli ensisijaisesti selvittää kuntien odotuksia, toiveita ja mielipiteitä 

ympäristökasvatuksen tukemisesta LYKE-verkoston kautta koulun ulkopuolisessa opetuksessa. 

Molempien tahojen yhteiseksi tavoitteeksi muodostui prosessin edetessä halu ja tarve selvittää 

vallitsevaa nykytilaa kunnissa, eli muun muassa linjauksia siitä miten koulun ulkopuolisten 

oppimista tukevien palveluiden käyttöä mahdollistetaan ja tuetaan. Nykytilan selvittämisen kautta 

haluttiin myös saada selville millaisia odotuksia kunnilla oli toimintaan liittyen. Tätä kautta kyselyn 

tavoitteena on ollut myös tiedottaa kuntia organisaatioiden toiminnasta herättäen näitä 

ymmärtämään valtakunnallisten nuorisokeskusten ja LYKE-verkoston potentiaalia perusopetuksen 

tukena samalla etsien uusia mahdollisuuksia ja kehittämisalueita toiminnalle.  

1.3 Keskeiset käsitteet 

Palvelut, joita molemmat organisaatiot kunnille ja kouluille tarjoavat liittyvät fyysisen 

koulurakennuksen ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan ja opetukseen. Organisaatioiden 

toimintamuodot, kuten opintoretket, luonto- ja leirikoulut tukevat vahvasti perusopetusta ja ovat 

tärkeä osa sen toteuttamista: Koulun ulkopuolisissa ympäristöissä opitaan tärkeitä taitoja ja sitä 

kautta oppilaat pääsevät kytkemään koulussa opittua konkretian tasolla ympäröivässä 

yhteiskunnassa ja luonnossa toimiessa. Yhteiseksi nimittäjäksi ja käsitteeksi näille koulun 

opetustyötä tukeville palveluille asetettiin kyselyssä perusopetusta ja koulun ulkopuolista 

oppimista tukevat palvelut. Käsite on laaja mutta sitä päätettiin käyttää yhdenmukaistamiseksi 

sekä kyselylomakkeessa että raportoinnissa. Monia käsitteitä piti kyselyä kootessa muokata 

yleiseen ja kaiken kattavaan muotoon. Esimerkiksi puhuttaessa leirikouluun lähtevästä koulun 

työntekijästä ei haluttu puhua suoraan opettajasta, koska luokan mukaan voi lähteä joku muukin 

koulun tai kunnan työntekijöistä. Aina nämä käsitteet eivät olleet kaikista käytännöllisimpiä, mutta 
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niihin päädyttiin yhdenmukaistamisen vuoksi, jotta kysely olisi mahdollisimman yksinkertainen ja 

selkeä.  

Keskeisinä käsitteinä kyselyssä ovat myös sen taustaorganisaatiot, Suomen nuorisokeskukset ry ja 

LYKE-verkosto. Koska nämä palvelut saattoivat olla vastaajalle vieraita, kirjoitettiin ne auki jo heti 

kyselyn alustuskirjeessä (Liite 1). Myös esimerkiksi palveluiden kartoitustehtävässä vastaajan työn 

helpottamiseksi oli kohtaan lisätty linkki karttaan, jossa kaikki käytössä olevat palvelut tulevat ilmi. 

Kyselyssä käytettiin paljon käsitteitä, jotka liittyvät koulutoimen hallinnointiin. Näiden ollessa 

keskeinen osa kyselyyn vastanneen kunnan virkamiehen työtä oletettiin niiden olevan tuttuja ei 

niitä lähdetty aukaisemaan vaan vastaajan oletettiin ymmärtävän niiden sisällölliset erot. Tällaisia 

käsitteitä ovat muun muassa kunnalliset opetussuunnitelmat ja koulukohtaiset vuosisuunnitelmat.  

2. Tiivistelmä tuloksista 

2.1 Kyselyyn vastanneet 

Kyselyn lopullinen vastausprosentti oli 56. Vastanneet kunnat jakautuivat maantieteellisesti 

kattaen koko Suomen alueen etelästä pohjoiseen. Vastanneista noin puolet oli kunnan 

sivistystoimenjohtajia mutta vastaajina oli myös muita koulun hallinnosta vastaavia virkamiehiä. 

Vastausprosenttiin ja jakaumaan oltiin tyytyväisiä. Vastaukset haluttiin erityisesti suurimmista 

kunnista ja maan kymmenestä suurimmasta kunnasta tavoitettiinkin lopulta kuusi. Väestöön 

suhteutettu vastausprosentti oli 33, eli vastanneet kunnat kattoivat kolmasosan maan väestöstä. 

Palveluiden, joita kyselyn organisaatiot kunnille tarjoavat ei oletettu olevan välttämättä vastaajille 

tuttuja, mutta kuten palveluiden käytön kartoitustehtävä havainnollisti, niitä kyllä käytettiin sekä 

oman että toisten kuntien alueella. Luonnollisesti käyttö oli vilkkaampaa oman kunnan alueella. 

Vastaajilta kysyttiin myös kyselyn alussa mielipidettä siitä, minkä he kokivat koulun ulkopuolisen 

oppimisen tärkeimmäksi merkitykselle koulutyölle. Myös toimijoiden pedagogista tietämystä 

arvostettiin, mutta suurin osa korosti koulun ulkopuolisen oppimisen kehittävän oppilaiden 

sosiaalisia taitoja, luovan luokkahenkeä ja edistävän aktiivista kansalaisuutta.  

2.2 Kunnalliset linjaukset 

Kyselyn tarkoituksena on ollut selvittää koulun ulkopuolisen oppimisen palveluiden käytön ja 

mahdollistamisen nykytilaa kunnissa, eli muun muassa linjauksia siitä miten palveluita 

mahdollistetaan ja tuetaan sekä millaisia odotuksia niiden toimintaan liittyy. Tulosten mukaan 

palveluita käytetään, mutta toiminnan toteuttamiseen ei ole selkeitä malleja ja niihin liittyy myös 

paljon epäselvyyksiä. 
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Tärkeä selvityksessä esiin tullut tieto oli että koulun ulkopuolista opetusta tukevat palvelut, kuten 

opintoretket, luonto- ja leirikoulut oli mainittu sekä kunnallisessa opetussuunnitelmassa että 

koulukohtaisissa vuosisuunnitelmissa lähes aina: Ilman merkintää näissä opetusta ohjaavissa 

asiakirjoissa ei toimintaa periaatteessa edes voida järjestää. Linjauksia, määritelmiä tai suosituksia 

paikoista, jonne retkille voidaan lähteä oli annettu noin 40 prosentissa kunnista. Paikkoja ei ole siis 

kovin tarkasti sidottu kunnallisella tasolla vaan kuten avoimistakin vastauksista tuli esiin, yleensä 

koulut ovat itse vastuussa paikkojen valitsemisesta. Kysymyksen oppilaiden roolista 

suunnitteluprosessissa vastaukset tukevat edellisiä havaintoja siitä, että yleensä vetovastuu 

toiminnan suunnittelusta on kouluilla ja opettajilla, mutta myös oppilaita osallistetaan 

mahdollisuuksien mukaan suunnittelemaan toimintaa: 60 prosentissa kunnista oppilaat saivat 

toivoa ja 25 prosentissa päättää kohteen. 

Kyselyn kautta selvitettiin myös miten ryhmän mukaan lähtevän koulun työntekijän lähtö 

mahdollistetaan ja millaista tukea siihen annetaan koulun ja kunnan suunnalta. Sijaisen työntekijä 

sai sekä päiväksi että yön yli lähdettäessä hieman yli puolessa kunnista. Avoimissa vastauksissa 

tuotiin esiin muun muassa sitä, ettei sijaisen saamiseen ole automaattista järjestelmää ja että 

yleensä tällaista ei tarvita, koska oma opettaja lähtee ala-asteella ryhmän mukaan. Ylä-asteen 

käytäntöihin ei otettu kantaa. Päivärahan työntekijä saa yön yli kestävää leirikoulua varten noin 80 

prosentissa kunnista ja päiväksi lähdettäessä 60 prosentissa. Päivärahan ryhmän mukaan lähtevä 

koulun työntekijä saa siis prosentuaalisesti suurimmassa osassa kunnista, muttei kuitenkaan aina. 

Avoimissa vastauksissa tuotiin esiin kaksi näkökulmaa: Työehtosopimuksen toteutuminen sekä se, 

ettei asiassa aina toimita virallisten säädösten mukaan ja että työntekijän panosta ei välttämättä 

korvata. Sijainen saadaan hieman harvemmin, noin puolessa kunnista. Kummankin vastauksen 

avoimesta osiosta kävi ilmi, ettei selviä linjauksia ja sääntöjä ole ja voi olla, että koulun työntekijät 

lähtevät retkille mukaan ilman siihen kuuluvaa korvausta. Esimerkiksi tieto siitä, ettei rahoja 

välttämättä haeta jotta retki mahdollistuisi on huomionarvoinen ja ilmeisesti osoitus siitä, että 

työntekijä kokee saavansa toimintaan lähtemällä häntä itseään hyödyntävän kokemuksen jolla on 

suurempi merkitys kuin korvauksella. Tällaisella kehityksellä on kuitenkin myös heikkoutensa: 

Mihin asti toimintaa pystytään mahdollistamaan, jos se pohjautuu koulun työntekijän 

vapaaehtoisuuteen, eikä yleisesti perusopetuksen toteuttamisen tavoitteisiin? 

2.3 Toiminnan rahoittaminen 

Koulun ulkopuolisien oppimista tukevien palveluiden rahoitukseen paneuduttiin väittämien 

kautta. Keskeistä vastauksissa oli että noin 60 prosentissa kunnista oli varattu varoja palveluiden 

toteuttamiseen kunnan budjetista. Varoja ei ollut sidottu tiettyihin paikkoihin yli 70 prosentissa ja 

noin 50 prosentissa kunnista varoja oli varattu kohteisiin, jotka koulu sai valita itse. Lähes kaikissa 

kunnissa koulut saivat myös käyttää omia varojaan palveluiden toteuttamiseen. Rahoitukseen 

paneuduttiin myös mielipidekysymyksessä kysyttäessä sitä, minkä tason pitäisi ensisijaisesti 
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vastata palveluiden mahdollistamisesta tulevaisuudessa. Noin puolet korosti tässä 

valtionosuuksien roolia, mikä on ymmärrettävää nykyisessä taloustilanteessa: Kuntien budjetit 

ovat hyvin tiukalla, eikä ylimääräiseen toimintaan aina löydy varoja. Myös perheiden ja koulun 

yhteisen varainkeruun roolia korostettiin ja vastauksissa tuotiin esiin, että ilman näitä toimintaa 

olisi mahdotonta järjestää ja että sen kautta kaikki osapuolet myös sitoutuvat koko prosessiin 

vahvemmin. 

2.4 Varainhankinta 

Kyselyn yksi tärkeä teema olikin paneutua varainkeräämiseen retkiä varten ja siihen liittyvään 

problematiikkaan. Yhteinen varainkeruu on perinteisesti ollut suosittua kouluissa, mutta viime 

vuosien yhteiskunnallisen keskustelun kautta suhtautuminen siihen on monin paikoin muuttunut. 

Olikin odotettavaa että koulu- ja sivistystoimet olivat ottaneet kantaa teemaan: Noin 70 

prosentissa oli tehty linjauksia, jotka avointen vastausten mukaan pohjautuivat yleensä 

opetushallituksen valtakunnalliseen ohjeistukseen. Kahdeksassa kommentissa tuotiin esiin sitä, 

että varainkeräämisestä pitäisi vastata vanhempien, ei koulun ja opettajien. Koulukohtaisesti 

teemaan oli otettu kantaa noin puolissa kunnissa ja onkin tulkittavissa, että kunnan tasolla 

määritellään usein isot linjaukset, mutta kouluilla voi olla omia tarkempia periaatteita. 

Avoimista vastauksista tuli esiin myös se, että kunnilla saattoi olla omia yhteisiä sääntöjään 

varainkeräämiseen. Tällaisiin asiakirjoihin oli kunnassa koottu periaatteet, joilla toimintaa vietiin 

eteenpäin. Jatkotutkimusehdotuksena olisikin merkityksellistä koota tällaisia asiakirjoja yhteen ja 

tarkastella niitä erityisesti valtakunnallisten ohjeistuksien valossa. 

2.5 Toiminnalle annettu merkitys 

Huomionarvoista on se, miten merkityksellisenä vastaajat pitivät luonto- ja ympäristökasvatusta 

sekä kestävän elämäntavan kasvatusta tukevien palveluiden kehittämistä. Lähes kaikki, 97 

prosenttia antoi sille melko tai erittäin suuren merkityksen. Kysymykseen annetuista 

kommenteista tuli esiin se, että teemat koetaan hyvin tärkeäksi monella tapaa: Koulun 

ulkopuolella opitaan paljon tärkeitä taitoja, jonka kautta oppilaat pystyvät kytkemään koulussa 

opitun paremmin ympäröivään yhteiskuntaan. 

2.6 Kehitysehdotukset 

Kyselyn taustaorganisaatiot saivat vastaajilta joukon ideoita toimintansa kehittämiseksi. 

Useimmiten vastauksissa organisaatioita kannustettiin kehittämään palveluitaan tukemaan entistä 

paremmin koulun opetussuunnitelman toteutumista ja opettajan työtä. Organisaatioilta toivottiin 

muun muassa valmiita opetusmateriaaleja tai tietopankkeja, joista opettajat saisivat pedagogiseen 

työhönsä tukea. Koulun perustyön tukeminen nähtiin tärkeäksi, vaikkakin kyselyn alussa 

kysyttäessä koulun ulkopuolisen oppimisen merkitystä vastaajat kokivat 60 prosentissa 
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vastauksista palveluiden kehittävän ensisijaisesti oppilaiden sosiaalisia taitoja, luovan 

luokkahenkeä ja edistävän aktiivista kansalaisuutta: Koulun ulkopuolisen toimijan asiantuntijuutta 

ja kumppanuutta opettajan kanssa korosti noin 30 prosenttia sekä saman verran ajatteli, että 

koulun ulkopuolinen toimija voi olla alan asiantuntija, mutta vastuu pedagogiasta on jätettävä 

opettajalle. Opettajille tiedotus ja kouluttamismahdollisuuksien tarjoaminen onkin tärkeää, koska 

tällä hetkellä opettajankoulutuksessa koulun ulkopuolella tapahtuvan oppimisen pedagogiset ja 

didaktiset periaatteet jäävät varsin vähälle huomiolle – yhteistä tietoisuutta nostamalla luotaisiin 

varmasti toimintaa paremmin tukevia käytäntöjä. 

Myös tiedon jakaminen palveluista ja aktiivinen toiminnasta informoiminen on tärkeä osa 

organisaatioiden toimintaa. Luonnollisesti myös hinnat herättivät keskustelua: Palveluiden täytyy 

olla sellaisia, että kunnilla ja kouluilla on resursseja niiden käyttöön. Ehdotuksissa tuli esiin myös jo 

olemassa olevia toimivia malleja, joita kunnissa arvostettiin. Esimerkiksi Kolilla kerrottiin olevan 

työskentelymalli, jossa toimintaa tullaan esittelemään ja tarjoamaan palveluita opettajien ja 

oppilaiden kouluttamiseksi. Jatkoselvityksissä tällaisiin jo olemassa oleviin palveluihin olisikin 

merkityksellistä paneutua, jotta jo käytössä olevia hyväksi havaittuja toimintamalleja voitaisiin 

hyväksikäyttää.  

3. Tulokset 

3.1 Kyselyyn vastanneet 

Kyselyyn vastasi 29 kuntaa 52:sta, joihin kysely lähetettiin ja vastausprosentiksi tuli 56. Lopullinen 

vastausprosentti ylitti tavoitellun 50 prosenttia, mutta on huomioitava, että määrä on kaikkien 

Suomen kuntien määrään (336 kpl) (Wikipedia 2012) verrattuna niin pieni, ettei sen pohjalta voi 

tehdä vielä tilastollisia yleistyksiä. Väestöön suhteutettu vastausprosentti oli 33, eli vastanneet 

kunnat kattoivat kolmasosan maan väestöstä. Täten tuloksista voidaankin lähteä tekemään joitain 

varovaisia johtopäätöksiä ja hakemaan merkityksellisiä yhdenmukaisuuksia ja eroavaisuuksia. Jo 

vastauksia kerätessä ja kyselykierrosta tehdessä koettiin, että tietty saturaatiopiste tavoitettiin kun 

vastaukset alkoivat monissa kohdissa toistaa itseään. Tästä olikin hyvät lähtökohdat lähteä 

analysoimaan kerättyä kyselyaineistoa. 

Seuraavassa kuvasta havainnollistuu vastanneet kunnat lajiteltuna niiden asukasmäärien mukaan. 

Eniten vastauksia, 38 prosenttia (11 kpl) tuli alle 10 000 asukkaan kunnista, joita 

valtakunnallisestikin on suhteellisesti eniten, 70 prosenttia (Wikipedia 2012). 31 prosenttia (9 kpl)  

vastaajista edusti 10 000 – 50 000 asukkaan kuntia ja 17 prosenttia (5 kpl) 50 001 – 100 000 

asukkaan kuntia. Maan kahdeksan yli 100 000 asukkaan kuntien vastaukset kattavat 14 prosenttia 

(4 kpl) vastauksista. Kuntien asukasmäärät jaoteltiin tilastokeskuksen valmiin jaottelun mukaan 

jotta tuloksia olisi helppo soveltaa myös mahdollisissa jatkotutkimuksissa.  
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Kuva 1. Vastanneiden kuntien koot lajiteltuna asukasmäärien mukaan (n=29) 

 

 

Kysely lähetettiin suoraan kunnallisesta koulutoimesta vastaavalle henkilölle, eli yleisimmin 

kunnan koulu- tai sivistystoimenjohtajalle. 45 prosenttia kyselyyn (13 kpl) vastanneista olikin 

sivistystoimenjohtajia, 17 prosenttia (5 kpl) koulutoimenjohtajia ja 10 prosenttia (3 kpl) 

opetustoimenjohtajia. Näillä henkilöillä oli myös mahdollisuus delegoida kyselyyn vastaaminen 

eteenpäin kunnan hallinnossa. Tällaisia muita virkamiehiä oli 28 prosenttia (8 kpl) vastanneista. 

Näitä olivat muun muassa  sivistystoimiston päällikkö, ostopalveluiden suunnittelija, linjanjohtaja, 

rehtori, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, verkostokoordinaattori sekä perusopetus- ja 

nuorisojohtaja. 

Kuva 2. Kyselyyn vastanneen virkamiehen toimenkuva kunnan hallinnossa (n=29) 

 

Lomakkeen alun kysymyksessä kartoitettiin mitä kehitteillä olevan LYKE-verkoston palveluita 

kunnat vastaamishetkellä jo käyttivät ja tunsivat. Yleisimmin käytetty palvelu oli oman kunnan 

alueella toimiva luonto- tai ympäristökoulu, jota käytti 41 prosenttia (12 kpl) vastaajista. Toiseksi 

suosituin palvelu oli oman kunnan alueella toimiva leirikoulukeskus, jota käytti 38 prosenttia (11 
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kpl) vastaajista. Kaikki vastaukset koottu seuraavaan taulukkoon. Yhteenvetona voidaan sanoa 

että palveluita käytettiin enemmän oman kuin toisen kunnan alueella. 

Kuva 3. Kysymys: ”Mitä LYKE-verkoston palveluita kuntanne käyttää?” 

  
Valtakunnallinen 
nuorisokeskus 

Luonto- tai 
ympäristökoulu 

Metsähallituksen 
luontokeskus Leirikoulukeskus 

Joku muu, 
mikä? 

Oman kunnan 
alueella 21 % 41 % 31 % 34 % 7 % 
Toisen kunnan 
alueella 21 % 21 % 28 % 24 % 0 % 

Vastaajalla oli mahdollisuus laittaa lisätieto-kohtaan yksityiskohtaisempaa tietoa käytetyistä 

palveluista. Tässä mainittiin muun muassa lähellä olevia palveluita nimeltä. Esimerkiksi 

valtakunnallisten nuorisokeskusten käyttäjät mainitsivat usein oman lähikeskuksen nimeltä (6 

viittausta) tai jos keskusta ei ollut lähellä tuotiin esiin, että kaukaisempiin paikkoihin saatettiin 

lähteä esimerkiksi leirikouluun tapauskohtaisesti (2 viittausta). Neljä vastaajaa toi esiin ettei 

paikkoja määritellä kunnallisesti vaan että koulut saavat itse valita vierailukohteensa ja siksi 

kysymykseen ei välttämättä ollut vastattu lainkaan. 

3.2 Kunnalliset linjaukset koulun ulkopuolisen oppimisen toteuttamisesta 

Suurimmassa osassa, 90 prosentissa (26 kpl) kunnista perusopetusta ja koulun ulkopuolista 

oppimista tukevat palvelut, kuten opintoretket, luonto- tai leirikoulut oli mainittu kunnallisessa 

opetussuunnitelmassa. 3 prosentissa mainintaa ei ollut (1kpl) ja 7 prosentissa (2 kpl) ei osattu 

sanoa. Kunnallisella opetussuunnitelmalla viitataan paikalliseen koulun kasvatus- ja opetustyötä 

perustelevaan asiakirjaan, jonka laatimisesta vastaa useimmiten kunta. Perusopetusta koskevat 

säännökset edellyttävät, että opetuksen järjestäjä laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman 

Opetussuunnitelma on kunnan tärkein opetusta ohjaava asiakirja, jossa pitäisi olla merkintä 

kaikesta toiminnasta, joka sisältyy perusopetukseen. (Opetushallitus 2010.) 

Myöskin pääosassa, 93 prosentissa (27 kpl) kunnista perusopetusta ja koulun ulkopuolista 

oppimista tukevat palvelut oli mainittu koulukohtaisissa vuosisuunnitelmissa. Osittain maininta oli 

7 prosentissa (2 kpl) kunnista. Koulukohtainen vuosisuunnitelma on kunnallista 

opetussuunnitelmaa tarkentava asiakirja, jonka koulut laativat vuosittain. Siinä määritellään muun 

muassa  opetustunneista, työajoista, opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta ja 

koulun ulkopuolisesta opetuksesta (Opetushallitus 2010). 

Kysyttäessä onko kunnista linjattu, määritelty tai suositeltu kohteita, joihin luonto- ja leirikouluihin 

oli mahdollista lähteä 62 prosentissa (18 kpl) kunnista vastattiin ei ja 38 prosentissa (11 kpl) kyllä. 

Myöntävästi vastanneita pyydettiin vielä erittelemään, millä perusteella linjauksia, määritelmiä ja 

suosituksia oli tehty: 35 prosentissa (7kpl) näistä lähdettiin vain oman kunnan alueelle, 25 
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prosentissa (5 kpl) korkeintaan naapurikuntien alueelle ja 11 prosentissa (3 kpl) oman maakunnan 

alueella. Vaihtoehtoon ”x-kilometrin päähän kunnasta” ei vastannut kukaan. 

Kuva 4. Kysymys: ”Onko kunnassa linjattu, määritelty tai suositeltu kohteita, joihin opintoretkille, luonto- tai 

leirikouluihin lähdetään? Jos on, mihin voidaan lähteä?” 

Oman kunnan alueelle 64 % 
Määriteltyihin paikkoihin  45 % 
Naapurikuntien alueelle 45 % 
Omaan maakuntaan 27 % 
X kilometrin säteelle 
kunnasta  0 % 

Lisätieto-kohdassa vastaajat pystyivät tuomaan esiin myös muita määritelmiä, joilla linjauksia oli 

tehty. Neljä vastaajaa toi esiin että paikat määritellään aina tapauskohtaisesti. Kaksi vastaajaa 

kertoi, että heidän kunnassaan retkille saatettiin lähteä myös ulkomaille, kahdessa taas tämä ei 

ollut sallittua. Kaksi vastaajaa kertoi että tietyt ikäluokat kävivät perinteisesti vierailulla tietyissä 

kohteissa. Kahdessa vastauksessa tuotiin esiin perinteiset, hyvien kokemusten pohjalta 

muodostuneet vierailukohteet, joita kouluille suositellaan, mutta jotka koulut lopulta päättävät 

itse: 

Kunnallisesti on määritelty paikkoja, joiden kanssa ostosopimus: Näiden  

toimintaa edistetään ja laatua tarkkaillaan. Ohjeistuksia ja suosituksia 

siis annetaan, mutta koulut saavat itse lopulta päättää minne menevät. 

Kysymyksen mikä on oppilaiden rooli opintoretkien, luonto- tai leirikoulujen 

suunnitteluprosessissa kautta haluttiin selvittää kuinka hallinnon tasolla nähdään oppilaiden 

osallistaminen osaksi leirikoulun toteuttamista prosessin eri vaiheissa. Vastausten mukaan 

oppilaat osallistuvat ohjelmien suunnitteluun 72 prosentissa (21 kpl) kunnista, saavat toivoa 

kohdetta 66 prosentissa (19 kpl), päättävät kohteen 24 prosentissa (7 kpl) sekä saavat olla mukana 

määrittelemässä tavoitteita toiminnalle 31 prosentissa (9 kpl) kunnista.  

 

Kuva 5. Kysymys: ”Mikä on oppilaiden rooli opintoretkien, luonto- tai leirikoulujen suunnittelussa?” 

Osallistuvat ohjelmien 
suunnitteluun 72 % 
Voivat toivoa 
kohdetta 66 % 
Määrittelevät 
tavoitteita 31 % 
Päättävät kohteen 24 % 

 

Osa ei ollut vastannut tähän kysymykseen koska hallinnon tasolla ei välttämättä tunneta koulujen 

sisäisiä käytäntöjä niin tarkasti. Oppilaiden roolin määrittämistä saatettiin pitää koulun ja 

opettajien harkinnanalaisena asiana (9 viittausta) ja vastauksissa täsmennettiin, että oppilaat 
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osallistuvat kyllä suunnitteluun ja esittävät ideoita yhteistoiminnallisesti, mutta vetovastuu ja –

oikeus on yleensä koululla ja opettajilla. 

Kysymykseen saako luokan kanssa lähtevä koulun työntekijä sijaisen päivän aikana tapahtuvaa 

opintoretkeä varten noin puolet, 52 prosenttia (15 kpl) vastasi kyllä ja 28 prosenttia (8 kpl) ei. 21 

prosenttia (6 kpl) ei antanut vastausta kysymykseen. Yön yli kestävää leirikoulua varten 62 

prosenttia (18 kpl) sai vastausten perusteella sijaisen ja 17 prosenttia (5 kpl) taas ei. 21 prosenttia 

(6 kpl) ei antanut vastausta kysymykseen. Sijainen saatiin siis 10 prosenttiyksikön erolla useammin 

jos retkelle lähdettiin yöksi. 

Kuva 6 ja 7. Kysymys ”Saako luokan mukana lähtevä koulun työntekijä sijaisen päivän aikana tapahtuvaa 

opintoretkeä / yön yli kestävää leirikoulua varten?” (n=29) 

  

Lisätieto-kohdassa vastaaja pystyi erittelemään vastausta tarkemmin. Kommenteissa tuotiin esiin 

että yleensä sijaista ei tarvita, koska opettaja lähtee oman luokan mukaan (5 viittausta). Kolmessa 

vastauksessa kerrottiin, ettei sijaisen ottamista ei ole suoranaisesti kielletty, mutta siihen ei ole 

myöskään automaattista järjestelmää. Neljä vastaajaa toi esiin, että sijaisen ottamisesta päättää 

koulu. Yksi vastaajista eritteli että jos sijainen otetaan, tämän palkka maksetaan koulun omasta 

budjetista ja täten kunta ei ole ottanut asiaan suoraan kantaa. 

Kysymykseen saako luokan kanssa lähtevä koulun työntekijä päivärahan päivän aikana 

tapahtuvalla opintoretkellä hieman yli puolet, 62 prosenttia (18 kpl) vastasi kyllä ja 28 prosenttia 

(8 kpl) ei. 10 prosenttia (3 kpl) ei vastannut kysymykseen. Yön yli kestävässä leirikoulussa yli 

kymmenen prosenttiyksikköä suurempi osa, 79 prosenttia (23 kpl) sai päivärahan ja 10 prosenttia 

(3 kpl) ei. 10 prosenttia (3 kpl) ei vastannut kysymykseen.  
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Kuva 8 ja 9. Kysymys ”Saako ryhmän mukana lähtevä koulun työntekijä päivärahan päivän aikana tapahtuvalla / 

yön yli kestävässä leirikoulussa” (n=29) 

  

Lisätieto-kohdassa vastaajat täydensivät ja erittelivät vastausten taustoja. Seitsemän vastaajaa 

viittasi työehtosopimuksen toteutumiseen ja yhteisiin ohjeistuksiin, kuten Opetushallituksen 

linjauksiin. Paikallisiin sopimuksiin vetosi kolme vastaajaa, muun muassa  yhdessä kunnassa oli 

tehty sopimus, jonka mukaan päivärahan voi hakea maksimissaan kolmelta päivältä. Kolmessa 

vastauksista tuli ilmi että jos opettaja haki korvausta virallisesti oli se maksettava, mutta koulussa 

on voitu tehdä sopimus, että leirin mahdollistamiseksi opettaja ei kuitenkaan itse hae korvausta: 

Riippuu tilanteesta. Virallisesti jos haetaan, maksettava - ei ole neuvottelukysymys.  

Kuitenkin koulussa voi olla eri käytännöt, esim. ei haeta ollenkaan, koska menee koulun budjetista.  

Kysymyksiin päivärahan tai sijaisen saamisesta ei tulkinnan mukaan ole täysin yksiselitteistä 

vastausta. Kuitenkin pääosassa kunnista järjestelmä tukee koulun ulkopuolisen oppimisen 

palveluiden käyttöä, sijaisten saamista ja opettajan työpanoksen korvaamista. Kuten sitaatissa 

”Sekä että, ei yksiselitteistä vastausta” vastaaja tuo esiin, tilanne voi vaihdella suurestikin eri 

kunnissa, kouluissa ja tilanteissa. 

3.3 Koulun ulkopuolisen oppimisen palveluiden rahoittaminen 

Kuntien nykyiseen koulun ulkopuolisen oppimisen palveluiden rahoitustilanteeseen pureuduttiin 

väittämien kautta. Yhteisenä kysymyksenä kaikille väittämille toimi ”onko koulu- tai sivistystoimen 

talousarvioon varattu määrärahoja perusopetusta ja koulun ulkopuolista oppimista tukeviin 

palveluihin, kuten opintoretkiin, luonto- tai leirikouluihin? Ota kantaa seuraaviin väitteisiin”. 

Ensimmäisenä väittämänä kysyttiin onko koulun ulkopuolista oppimista tukeviin palveluihin 

ylipäänsä varattu varoja. 59 prosenttia (17 kpl) vastasi kyllä ja 14 prosenttia (4 kpl) ei. 31 

prosenttia (8 kpl) jätti vastaamatta kysymykseen. 
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Kuva 10. Kysymys ”Onko koulun ulkopuolisiin oppimista tukeviin palveluihin varattu varoja?” (n=29) 

 

Toisen väittämän kautta haluttiin selvittää, onko varoja varattu nimeltä mainittuihin paikkoihin, 

kuten kunnan hallinnoimaan luontokouluun tai määrätyltä  

taholta hankittuun pitkäaikaiseen ostopalveluun. Suurimmassa osassa, 72 prosentissa (21 kpl) 

kunnista tällaista järjestelyä ei ollut ja 24 prosentissa (7 kpl) oli. 3 prosenttia (1 kpl) ei antanut 

vastausta. Vastaajaa pyydettiin erittelemään palveluita nimellä jos niitä johonkin oli kohdistettu: 

Kaksi vastaajaa toi esiin oman kunnan alueella toimivan valtakunnallisen nuorisokeskuksen ja yksi 

vastaaja, Espoon edustaja esimerkkinä Kulps-hankkeen, joka on kulttuuri- ja liikuntapolku 

koululaisille: Toiminnan tavoitteena on viedä oppilaat peruskoulun luokka-asteilla ennalta 

määriteltyihin erilaisiin vierailukohteisiin vuosittain. Rahoituksen prosentuaalista määrää vastaajat 

(2 viittausta) eivät osanneet kovin hyvin tarkentaa, ne pyörivät osaprosenteissa ja sadoissa 

tuhansissa euroissa. 

Kuva 11. Kysymys ”Onko varoja varattu paikkaan sidottuihin palveluihin?” (n=29) 

 

Kolmannessa väittämässä kysyttiin onko varoja varattu kuntakohtaisesti määrittelemättömiin 

kohteisiin, jotka koulu saa itse valita. Tällä tarkoitettiin kunnan tasolla korvamerkittyjä varoja, 

jotka oli kohdistettu yleisesti koulun ulkopuolisen oppimisen palveluiden ostamiseen. Yli puolet, 

52 prosenttia (15 kpl) vastasi ei ja 31 prosenttia (8 kpl) kyllä. 17 prosenttia (6 kpl) ei antanut 

vastausta. Lisätiedoissa kaksi vastaajaa toi esiin tilanteen vaihtuvan vuosittain. Yksi vastaaja toi 

esiin että paikat eivät yleisesti ole sidottuja, mutta perinteet ja hyvä palaute voivat edesauttaa 

pitkäaikaisen yhteistyösuhteen syntymistä.  
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Kuva 12. Kysymys ”Onko varoja varattu kuntakohtaisesti määrittelemättömiin kohteisiin, jotka koulu saa itse 

valita?” (n=29) 

 

Neljäntenä väittämänä kysyttiin vielä saavatko koulut käyttää omia, kuntakohtaisesti 

määrittelemättömiä varojaan koulun ulkopuolisen oppimisen palveluiden ostamiseen. Tässä 

tarkoitettiin siis koulun oman budjetin varoja, joita kunta ei ole korvamerkinnyt. Valtaosa, 92 

prosenttia (27 kpl) vastasi kysymykseen kyllä kun taas vain 7 prosenttia (2 kpl) ei. Kolmen 

vastaajan mukaan koulu tukee useimmiten kuljetuksia pienellä summalla ja loput rahasta kerätään 

luokan ja vanhempien kesken. Kaksi vastaajaa toi esiin myös että koulut saavat yleisesti tehdä 

ratkaisut omien budjettiensa rajoissa.  

Kuva 13. Kysymys ”Voivatko koulut voivat käyttää omia, kuntakohtaisesti määrittelemättömiä varojaan palveluiden 

ostamiseen?” (n=29) 

 

Vastaajaa haluttiin herättää pohtimaan koulun ulkopuolisen oppimisen palveluiden rahoituksen 

taustoja tarkemmin mielipidekysymyksen kautta. Kysymyksessä vastaajan tuli priorisoida yksi 

taho, jonka pitäisi hänen mielestään pääasiallisesti vastata luonto-, ympäristö- ja leirikoulujen sekä 

kestävää elämäntapaa ja ympäristökasvatusta tukevien palveluiden rahoittamisesta 

tulevaisuudessa. Selkeä enemmistö, 55 prosentti (16 kpl) oli sitä mieltä, että rahoituksen pitäisi 

ensisijaisesti tulla valtakunnallisesta rahoituksesta kuten valtionosuuksista, 24 prosenttia (7 kpl) 

kannatti kunnan talousarviota, 10 prosenttia (3kpl) vanhempainyhdistysten ja luokkatoimikuntien 
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varainkeruuta ja 3 prosenttia (1 kpl) koulujen omaa rahoitusta. 7 prosenttia (2 kpl) oli sitä mieltä, 

ettei rahoitusta tarvita lainkaan. 

Kuva 14. Kysymys: ”Minkä tahon pitäisi mielestänne pääasiallisesti vastata luonto-, ympäristö- ja leirikoulujen 

sekä kestävää elämäntapaa ja ympäristökasvatusta tukevien palveluiden rahoittamisesta tulevaisuudessa?” (n=29) 

 

Lisätieto-kohdassa vastaajat pystyivät myös tuomaan esiin vaihtoehtoisen vastauksen 

kysymykseen. Kunnan roolia (5 viittausta) korostettiin ehdotuksissa usein ja vastauksissa 

ehdotettiin muun muassa että määrärahat varattaisiin kunnan budjetista mutta koulut saisivat itse 

määrätä lopulliset sijoituskohteet: 

Kuitenkaan enää kuntatasolla ei rahaa pitäisi korvamerkata vaan kouluille pitäisi antaa 

mahdollisuus valita itse, mihin tiettyinä aikoina tai vuosina painotetaan. Koulut saisivat siis 

painottaa haluamiaan asioita, jotka vuosittain määriteltäisiin kokonaisuudessaan.  

Neljä vastaajaa eritteli nykyisen järjestelmän, jossa koulu, kunta ja perheet osallistuvat kuluihin 

yhdessä toimivaksi. Vanhempainyhdistysten ja luokkatoimikuntien rahankeräämisen koettiin 

olevan hyvä tapa kaikkien osapuolten sitouttamiseksi toimintaan (3 viittausta), mutta sitä ei 

kuitenkaan nähty missään nimessä ainoana rahoitusmuotona. Valtion taustatukea korostettiin 

neljässä vastauksessa, mutta viitaten nykyiseen taloustilanteeseen esiin tuotiin ettei sieltä tulevat 

varat kuitenkaan koskaan ole yksinään riittävät: 

Valtionrahoitus usein kiven alla, vaikea saada, mutta kuitenkin osallistuu ja tukee  

esimerkiksi leirikeskuksien toimintaa. Kuntien budjetista kuitenkin ensisijaisesti,  

toisaalta kerääminen sitouttaa ja osa kasvatusta: Kuuluu myös koulutyöhön. Riippuu  

myös siitä, mihin halutaan lähteä, kunta perusretkissä ensimmäinen - tasa-arvon  

takaaminen. Toisaalta jos halutaan lähteä ulkomaille, on oma rahoitus ensisijaista. 
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3.4 Varainhankinta koulun ulkopuolisen oppimisen palveluita varten 

Kysymykseen onko koulu- tai sivistystoimi ottanut kantaa varainhankintaan opintoretkiä, luonto- 

tai leirikouluja varten suurin osa, 69 prosenttia (20 kpl) vastaajista vastasi kyllä ja 28 prosenttia (8 

kpl) ei. 3 prosenttia (1 kpl) ei vastannut kysymykseen. Lisätietokohdassa vastaajat toivat esiin 

perusopetuksen maksuttomuutta ja sen problematiikkaa rahankeruussa ja onkin tulkittavissa, ettei 

kunnissa ole yksiselitteistä ohjeistusta varainkeräämiseen. 

Kuva 15. Kysymys: ”Onko koulu- tai sivistystoimi ottanut kantaa varainhankintaan opintoretkiä, luonto- tai 

leirikouluja varten?” 

 

Lisätieto-kohdan kahdeksassa kommentissa tuotiin esiin sitä, että varainhankinta ei saisi olla 

koulun tai opettajan vastuulla, vaan varainhoitajina pitäisi toimia pääsääntöisesti vanhemmat. 

Opetushallituksen valtakunnalliseen ohjeistukseen viittasi seitsemän vastaajaa. Yhdessä 

vastauksessa otettiin esiin yhteiskunnallisen keskustelun vaikutusta sääntöjen muodostumiseen: 

Yleiset linjaukset tiedotettu kouluille, viime vuosien jupakoiden jälkeen ohjeistettu jos kerätään, 

koko ryhmälle - kaikki mukaan. Vanhempainyhdistykset ja huoltajat ensisijaisesti keräävät.  

Neljä vastaajaa toi esiin tasa-arvokeskustelun kautta sen, että kaikkien oppilaiden on päästävä 

retkelle mukaan riippumatta siitä, onko keräysprosessiin osallistuttu tai ei: 

Varainhankinta mahdollista mutta siihen ei voi velvoittaa, osallistuminen  

ei voi jäädä toteutumatta jos ei osallistu hankintaprosessiin. 

Yhden kunnan edustaja kertoi, että päiväretket maksetaan ensisijaisesti koulun budjetista, 

leirikoulut taas luokan keräämistä varoista. Tässä kunnassa koulut tukivat opettajan matkoja. 

Toisessa kunnassa sivistyslautakunta on luonut leirikouluperiaatteet: 

Leirikouluperiaatteissa säädetään muun muassa  suunnittelusta, varojen keräyksestä,  

enimmäismäärä koulun edustajia jotka saavat osallistua, korvausperiaatteet. 
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Kysymykseen onko koulukohtaisesti otettu kantaa varainhankintaan opintoretkiä, luonto- tai 

leirikouluja varten tulokset olivat tasaiset: Noin puolet, 48 prosenttia (14kpl) vastasi kyllä ja toinen 

puoli, 45 prosenttia (13 kpl) ei. 7 prosenttia (2 kpl) ei vastannut kysymykseen. 

Kuva 16. Kysymys: ”Onko koulukohtaisesti otettu kantaa varainhankintaan opintoretkiä, luonto- tai leirikouluja 

varten?” 

 

Kahdeksassa avoimessa vastauksessa tuli esille että päätökset ja linjaukset tehdään kuntatasolla, ja 

nämä perustuvat opetushallituksen ohjeistuksiin. Näistä muodostuu silloin sekä koulun, kunnan 

että myös valtakunnallisen tason yhteinen kanta. Neljässä vastauksessa täsmennettiin, että 

kunnan tasolla määritellään isot linjat, mutta kouluilla voi olla omia periaatteita tai määritelmiä 

varainhankintaan: 

Koulut ovat sisäisesti miettineet omat periaatteet retkille 

 ja leirikouluille sivistyslautakunnan ohjeistuksen mukaisiksi! 

Kahdessa vastauksessa tarkennettiin, ettei kunnan tasolla välttämättä tiedetä koulukohtaisista 

linjauksista, tai ettei kunnan tasolle ole tullut tietoon sellaisia. Yhdessä vastauksessa kerrottiin, 

että kunnan koulut ovat sopineet yhteisiä linjoja samanlaisiin leirikoulupaikkoihin lähtemisestä: 

Osa kouluista on sopinut yhteisiä linjoja, esim. että paikat johon  

lähdetään saman tyylisiä, toinen ei Helsinkiin ja toinen Argentiinaan. 

Yhdessä vastauksessa tuli esiin että jotkut kouluista ovat päättäneet, ettei rahaa kerätä lainkaan 

toimintaa varten. Tästä vastauksesta oli tulkittavissa, että päätös oli tehty koulukohtaisesti: Koulun 

rehtorilla voikin olla suuri valta päättämässä siitä, järjestetäänkö koulun ulkopuolista oppimista 

lainkaan. 

3.5 Koulun ulkopuoliselle oppimiselle annettu merkitys 

Kyselyn ensimmäisen varsinaisen kysymyksen tarkoituksena oli johdatella vastaajaa käsiteltävään 

teemaan ja herättää häntä pohtimaan sitä, mitä itse ajattelee koulun ulkopuolisen oppimisen 

merkityksestä koulutyölle. Kysymyksessä oli neljä vaihtoehtoa joista oli mahdollista valita yksi tai 

kaksi vastaukseksi. Suosituin vastaus 62 prosentin (18kpl) osuudella oli että koulun ulkopuolisen 
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oppimisen tärkein merkitys on kehittää oppilaiden sosiaalisia taitoja, luoda luokkahenkeä ja 

edistää aktiivista kansalaisuutta. 34 prosenttia (10 kpl) piti tärkeänä koulun ulkopuolisen toimijan 

asiantuntijuutta ja mahdollisuutta opettajan kanssa yhteistyössä toimimiseen opetussisältöjä 

käsiteltäessä. 28 prosenttia (8 kpl) korosti koulun ulkopuolisen toimijan asiantuntijuutta, mutta 

jättäisi vastuun kasvatuksellisesta pedagogiasta opettajalle. 7 prosentin (2 kpl) mielestä koulun 

ulkopuolinen oppiminen tuo koulutyöhön vaihtelua, muttei sillä ole suurta merkitystä 

opetussuunnitelman toteuttamisessa. 

Kuva 17. Kysymys: ”Mikä on mielestänne koulun ulkopuolisen oppimisen merkitys koulutyölle?” 

Koulun ulkopuolinen oppiminen kehittää oppilaiden sosiaalisia taitoja, luo luokkahenkeä ja edistää 
aktiivista kansalaisuutta. 62 % 
Koulun ulkopuolinen toimija voi olla pedagogiikan asiantuntija ja opettajan kumppani opetussisältöjä 
käsiteltäessä. 34 % 
Opettaja vastaa pedagogiikasta, mutta ulkopuoliset asiantuntijat voivat kertoa asiantuntijan näkemyksiä 
käsiteltävästä asiasta.  28 % 
Koulun ulkopuolinen oppiminen tuo koulutyöhön tarvittavaa vaihtelua, mutta sillä ei ole suurta merkitystä 
oppiaineiden opetussuunnitelmallisten sisältöjen opettamisessa. 7 % 

Kyselyn kautta haluttiin selvittää myös millaista merkitystä kunnat antoivat koulun ulkopuoliselle 

oppimiselle ja sen palveluiden kehittämiselle. Tätä selvitettiin mielipiteiden kautta kun vastaajilta 

kysyttiin kuinka merkitykselliseksi koko koulun ulkopuolinen oppiminen koettiin. Vaikka kysymys 

oli kohdistettu henkilökohtaisesti vastaajalle, tulkittiin että virkamiehen näkökulmista peilautuu 

myös hänen taustaorganisaationsa näkemys koko käsiteltävästä teemasta. Kysymykseen siitä, 

millaisen merkityksen vastaaja antaa luonto-, ympäristö- ja leirikoulujen sekä kestävää 

elämäntapaa tukevien palveluiden kehittämiselle 59 prosenttia (17 kpl) vastasi ”Melko 

merkityksellistä” ja 38 prosenttia (11 kpl) ”Erittäin merkityksellistä”. 3 prosenttia (1 kpl) jätti 

kohdan tyhjäksi sekä kohtia ”Melko merkityksetöntä” tai ”Täysin merkityksetöntä” ei valinnut 

kukaan. Huomionarvoista siis on kuinka 97 prosenttia (28 kpl) vastaajista piti palveluiden 

kehittämistä melko tai erittäin merkityksellisenä.  

Kuva 18. Kysymys: ”Millaisen merkityksen annatte luonto-, ympäristö- ja leirikoulujen sekä kestävää elämäntapaa 

tukevien palveluiden kehittämiselle?” 
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Lisätieto-kohdassa vastaajalla oli vielä mahdollisuus kommentoida antamaansa vastausta. Näissä 

kommenteissa vastaajat toivat esiin kyseessä olevien teemojen merkityksellisyyttä nykyajan 

koulumaailmassa ja yhteiskunnassa. Vastauksissa yleisin teema (7 viittausta) oli 

ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen teemojen keskeisyyden ja tärkeyden korostaminen: 

Ympäristökysymykset ja kestävä elämän tavan teemat ovat 

 todella elämän ja kuoleman kysymyksiä ja ehdottoman tärkeitä. 

Toinen toistuva teema (4 viittausta) oli ympäröivän yhteiskunnan ja luonnon integroiminen koulun 

arkeen ja toimintaan. Vastauksissa tuotiin esiin sitä kuinka luokan ulkopuolella opitaan monia 

tärkeitä taitoja, jotka tukevat koulussa opetettavaa ja opittua. Yksi vastaaja korosti myös tekemällä 

oppimisen mielekkyyttä oppimismuotona. Yleisesti koulun ulkopuolisen oppimisen eriteltiin olevan 

tärkeä osa koulun työtä, joka toi opetettavat teemat lähemmäksi oppilaiden todellisuutta: 

Luokassa oppii, mutta fakta on että sen ulkopuolella oppii paljon enemmän! 

Koulun ulkopuolinen oppiminen on luontevin tapa järjestää koulun ulkopuolista toimintaa 

opetuksen tueksi. Opetusta järjestetään siellä missä sen kohdekin on: luonnossa ja  

ympäröivässä yhteiskunnassa. Samalla siinä opitaan monia muita taitoja ohella! 

Koulun ulkopuolisten toimijoiden eriteltiin kahdessa kommentissa olevan koulun tärkeitä 

yhteistyökumppaneita ja opettajan tukijoita koulutyön toteuttamisessa. Kaksi vastaajaa toi esiin 

sen, kuinka palvelut koskettavat vain tiettyä osaa oppilaista tietyillä vuosikursseilla ja kuinka näihin 

teemoihin perehdytään monin paikoin myös koulun sisällä. Kuitenkin molemmat näistäkin 

vastaajista korostivat palveluiden tarpeellisuutta koulun yhteistyökumppanina: 

Yksi osa koulun toimintaa, kestävää kehitystä myös muissakin  

konteksteissä - tärkeää siis, mutta ei ainoa prioriteetti. 

3.6 Kehitysehdotuksia ja toiveita toiminnan kehittämiseen liittyen 

Kyselyn lopussa vastaajalle annettiin mahdollisuus esittää toiveita kyselyn taustaorganisaatioille. 

Kysymyksessä oli kaksi osaa, ensimmäisessä kysyttiin kuinka kehitteillä oleva LYKE-verkosto voisi 

palvella parhaiten kunnan perusopetusta ja toisessa taas kuinka valtakunnalliset nuorisokeskukset 

voisivat palvella parhaiten kunnan perusopetusta. Useat vastaajista eivät tunteneet ko. 

organisaatioita niin tarkasti, että olisi pystynyt kirjaamaan molemmille oman vastauksen joten 

vastaukseksi annettiin useimmiten yksi yhteinen. Tähän kappaleeseen on koottu teemoittain 

ideoita ja toiveita, jotka toistuivat useissa vastauksissa. 

Kahdeksassa vastauksessa organisaatioita kannustettiin kehittämään palveluitaan tukemaan 

entistä paremmin koulun työtä ja opetussuunnitelman toteutumista: 
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Eli että leirikouluista tulisi entistä pedagogisemmin  

perusteltuja paketteja, jotka tukisivat koulun työtä! 

Kuudessa vastauksessa toistui toive toiminnan aktiivisesta informoimisesta ja tiedon jakamisesta 

eri toimintamuodoista. Mahdollisista yhteistyön muodoista haluttiin tietoa sekä hallinnon että 

koulujen tasolle. Kuudessa vastauksessa tuotiin myös esiin rahoitus. Palveluiden hintojen tulisi olla 

sopivia niin, että kunnilla ja kouluilla olisi varaa käyttää käytössä olevia palveluita: 

Nyt jo nuorisokeskuksilla on hyvää tarjottavaa kouluille; rahasta kaikki on kiinni! 

Kolme vastaajaa toi esiin koulun ulkopuolisten oppimista tukevien palveluiden tehtävän 

virikkeiden antajana sekä ryhmille että opettajille. Yhteistyön kehittämistä painotti myös seuraava 

vastaaja: 

Kolin malli toiminnan kehittämiseksi, eli tullaan ja esitellään palveluita  

opettajien ja oppilaiden kouluttamiseksi. Toiminnan edistäminen ja  

palveluiden kehittäminen avoimen yhteistyön kautta - hieno ja toimiva malli! 

Konkreettisia ideoita yhteistyöhön oli esimerkiksi valmiiden opetuspakettien luominen 

asiantuntijatyönä. Tarvetta oli myös yleisesti opetusmateriaalin luomiselle, tieto- ja 

materiaalipankeille sekä tietoiskuille (yhteensä 4 viittausta). Vastauksissa tuotiin myös esiin koulun 

ulkopuolisten palveluiden tarpeellisuutta koulun ja opettajan tukijana: Kahdessa vastauksessa 

korostettiin koulumaailman kiireisyyttä ja yleistä tarvetta opettajuuden tukemiselle ja vastuun 

jakamiselle. Kolmessa vastauksessa tuotiin myös esiin mahdollisuus täydennyskoulutuksesta 

koulujen henkilökunnille. Organisaatioita kannustettiin monin tavoin aktiiviseen yhteistyöhön 

koulujen kanssa: 

Verkosto auttaa kouluja rakentamalla erilaisia oppimisympäristöjä erilaiseen oppimiseen. 

Omia kommentteja LYKE-verkostolle ja Suomen nuorisokeskukset ry:lle annettiin muutama. 

Nuorisokeskuksia kannustettiin yhdessä vastauksessa jatkamaan profiloitumista sekä 

valtakunnallisesti että paikallisesti, mutta myös keskittymään perustehtävänsä hyvään 

hoitamiseen. LYKE-verkostoa kannustettiin jatkamaan työtään verkoston luojana ja kestävän 

kehityksen pedagogian muotojen kehittäjänä (3 viittausta). Seuraavassa vastauksessa tiivistyy 

verkoston toiminnalle annettu merkitystä: 

Kaikki lasten ja nuorten oppimisen elämyksellisyyttä ja vuorovaikutusta edistävät  

tahot ovat tärkeitä ja esim. tarpeellisia kohteita leirikoulutoiminnalle. 
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4. Lopuksi 

4.1 Metodi 

Selvitystyö toteutettiin elektronisen kyselylomakkeen avulla, joka lähetettiin 52 kunnan sivistys- 

tai koulutoimesta vastaavalle henkilölle. Kyselylomakkeen laatiminen lähti käyntiin keskustelujen 

kautta, jotka käytiin molempien organisaatioiden edustajien kanssa. Selvitystyön toteutti 

korkeakouluharjoittelija ja organisaatioiden edustajat toimivat ohjaajina. 

Korkeakouluharjoittelijalla oli vastuu koostaa keskustelujen kautta saaduista ideoista runko, jonka 

pohjalta kyselylomaketta lähdettiin kehittämään. Tapaamiset  edustajien kanssa pidettiin ensin 

kaksin harjoittelijan kanssa, mutta kun huomattiin, että tarvetta oli myös yhteiselle tavoitteiden 

määrittämiselle päätettiin näköpuhelun kautta käydä yhdessä keskustelua tavoitteista ja rungon 

rakenteesta. Ennen kyselyn lähettämistä kuntiin kommentteja pyydettiin myös kahdelta LYKE-

verkostoon kuuluneelta alan ammattilaiselta.  

Kyselyn tavoitteena oli tuoda esiin vallitseva nykytila, eli lomakkeen kysymysten kautta pyrittiin 

tutkittava ilmiö muuttamaan mitattavaa muotoon analyyttisten käsitteiden avulla. Tämä on 

operationalisointia ja mittareiden luomista, joina kyselylomakkeen kysymykset toimivat. 

(Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto; tutkimusprosessi 2012.) 

Lomakkeesta haluttiin myös luoda niin yksinkertainen ja selkeä, että siihen olisi helppoa lähteä 

vastaamaan ilman että vastaaminen keskeytyisi vaikean kysymyksen kohdalla. Liian pitkä tai 

epäselkeä rakenne voi karkottaa vastaamishalun. Kyselylomakkeen selkeys on tärkeää myös 

aineiston analysoijalle. (Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto; kyselylomakkeen laatiminen 

2012.) Myös operationalisointi tuotti tiettyjä haasteita, kun moninaisia tutkittavia käsitteitä 

haluttiin kysyä selkeästi ja yksinkertaisesti, mutta samalla myös täsmällisesti: Tätä problematiikkaa 

pohdittiin jo kappaleessa 1.3. Lopullinen e-lomake jaettiin seitsemälle sivulle ja kokonaisuudessaan 

siihen vastaamiseen arvioitiin kuluvan maksimissaan 20 minuuttia. 

Kysely lähetettiin 31.5.2012 52 Suomen kuntaan jolloin kunnan hallinnon oletettiin vielä olevan 

töissä ennen alkavaa kesälomakautta. Sähköpostiviestissä oli lyhyt alustus tutkimuksen taustasta 

(liite 1.) ja linkki kyselyn elektroniselle lomakkeelle. Viestin allekirjoittivat molempien kyselyn 

taustaorganisaatioiden, Suomen nuorisokeskukset ry:n ja LYKE-verkoston edustajat.  Kyselyn 

vastaajiksi valittiin sellaiset kunnat, joiden alueelta löytyi jo valmiiksi perusteilla olevan LYKE-

verkoston palveluita. Vastaus haluttiin kattavuuden vuoksi erityisesti kaikilta maan kymmeneltä 

suurimmalta kunnalta, joten kysely lähetettiin lisäksi vielä Joensuuhun, joka ei valmiiksi listassa 

ollut. Ensisijaisesti vastaus pyrittiin saamaan kunnan koulu- tai sivistystoimen johtajalta, mutta se 

oli mahdollista myös delegoida näiltä eteenpäin kunnan hallinnossa.  
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Muistutusviestit lähetettiin kuntiin kolme kertaa. Viikolla 24 suoritettiin myös soittokierros kuntiin, 

jotka eivät kyselyyn vielä olleet vastanneet. Tässä vaiheessa prioriteettina oli saada vastaus maan 

10 suurimmalta sekä yli 10 000 asukkaan kunnilta. Tämän yhteydenoton jälkeen aloitettiin myös yli 

6 000 asukkaan kuntiin soittaminen, jotta kyselyyn saataisiin mahdollisimman edustava ja kattava 

otos. Soittoihin käytettiin yhteensä noin kolme työpäivää. Yleisesti yhteydenottoihin suhtauduttiin 

hyvin, mutta aikaa 10-15 minuuttia vievälle  haastattelulle ei monessa kunnassa ollut kiireisten 

työtehtävien keskellä. Ennen kyselyn eräpäivää siihen oli vastannut kuusi kuntaa, puhelinvastaus 

saatiin 13 kunnan edustajalta ja vielä näiden jälkeen muistutusten kautta kyselyyn vastasi 10 

kuntaa. 

4.2 Luotettavuus 

Selvitystä tehtäessä otettiin huomion tutkimuksen luotettavuuteen ja raportoinnin tarkkuuteen 

liittyviä seikkoja. Kyselylomakkeesta pyrittiin tekemään mahdollisimman selkeä, yksinkertainen ja 

yhdenmukainen luotettavuuden toteutumiseksi. 

Validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen pätevyyttä, eli hyvyyttä mitata juuri sitä, mitä on tarkoitus 

mitata kattavasti ja tehokkaasti (Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto; mittaaminen 2012). 

Tähän käytettiin aikaa kyselyä kootessa koska haluttiin, että kysymykset selvittäisivät täsmällisesti 

ja yksiselitteisesti tutkittavaa ilmiötä. Esimerkiksi käsitteet haluttiin muokata sellaiseen muotoon, 

että ne kattaisivat tehokkaasti koko tutkittavan osa-alueen. Toisaalta tästä johtuen osa käsitteistä 

oli haastavasti hahmotettavassa muodossa, johon viitattiin jo kappaleessa 1.3. Osa kysymyksistä 

oli mielipidekysymyksiä, esimerkiksi kysyttäessä minkä tahon pitäisi ensisijaisesti vastata 

toiminnan rahoittamisesta tulevaisuudessa. Mielipiteitä kysyttäessä on otettava huomioon tiettyjä 

haasteita, kun mittarissa voi näkyä vaihtelua olosuhteiden, mielialan ynnä muiden muuttujien 

vaikutuksesta. Selvitystä analysoidessa ajateltiin virkamiehen mielipiteen heijastuvan suoraan 

tämän taustaorganisaation linjauksista ja että niiden tulisi olla pitäviä ja perusteltuja. Tähän saatiin 

varmuutta myös kysymysten lisätietoja tarkastellessa: Yleensä vastaukset olivat perusteltuja ja 

niihin johtaneet syyt eritelty kattavasti vapaaehtoiseksi jätetyissä lisätieto-kohdissa. 

Reliabiliteetin kautta tarkastellaan tutkimuksen johdonmukaisuutta, eli että se mittaisi aina 

kokonaisuudessaan samaa asiaa (Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto; mittaaminen 2012). 

Tähän selvitystyö vastaa hyvin, koska sen tarkoitus on ollut juurikin selvittää kuntien nykytilaa, eli 

miten toiminta konkretisoitui kyselyn tekemisen hetkellä. Kysymyksiä asetellessa tuotiin aina myös 

esiin selkeästi se, haluttiinko vastaukseksi mielipide vai faktoihin perustuva tieto. On huomioitava 

myös, että vain ensimmäisen sivun taustatiedot olivat vastaajalla pakollisia kysymyksiä ja 

esimerkiksi lisätieto-kohtiin vastasi aina vain osa vastaajista. Tämä tuotiin esiin raportoinnissa 

laittamalla viittausten määrä aina esiin. 
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4.3 Mihin tästä eteenpäin? 

Koulun ulkopuolinen oppiminen ja kestävän elämäntavan kasvatus on tärkeä osa koulun työtä ja 

siihen liittyvään problematiikkaan on saatava selkeytystä. Toiminnan kehittäminen on tärkeää 

koska meillä ei ole Suomessa tällä hetkellä yhtenäistä toimintamallia, joka edistäisi koulujen ja 

erilaisten nuorisoryhmien kasvatusta kestävään tulevaisuuteen. Perusteilla oleva LYKE-verkosto 

pyrkii luomaan tällaisen tukiverkoston eri toimijoiden kesken. Asia on tärkeä myös siksi, että 

opettajilla ja kasvattajilla ei välttämättä ole riittävästi tietoa, kokemusta ja pedagogista valmiutta 

tästä elintärkeästä teemasta opettamiseen. Sen vuoksi kaivataankin toimivaa verkostoa, joka olisi 

myös kasvatustyössä toimivien apuna konkretian tasolla. Keskeistä toiminnan kehittämisessä olisi 

antaa kouluille riittävästi resursseja elämyksellisen oppimisen teemaan erilaisissa ympäristöissä. 

Samalla olisi myös huolehdittava siitä, että nykyiset varsin epätasa-arvoiset käytännöt saataisiin 

mahdollisimman yhtenäisiksi: Perusopetuksen keskeinen tavoite on se, että jokainen oppilas 

pääsee ainakin kerran peruskoulunsa aikana leirikouluun ja lisäksi vuosittain muuhun koulun 

ulkopuoliseen oppimistapahtumaan. 

Mahdollinen jatkoselvitys voisi suuntautua sijaisen ja päivärahan saamisen teemoihin sekä 

varainkeruuseen liittyviin epäselvyyksiin: Vastauksissa kävi ilmi, ettei selkeitä ja yhdenmukaisia 

sääntöjä kunnissa välttämättä ole ja tilanne vaatineekin lisäselvittämistä tasa-arvoisuuden 

turvaamiseksi. Joissain vastauksissa tuli myös esiin, että kunnilta löytyy omia linjauksia ja ohjeita 

varainhankintaan ja lähtemiseen liittyen. Näihin olisi merkityksellistä paneutua ja tuoda sisältöjä 

yhteen näkyväksi tekemistä ja vertailua varten. Olisi myös mielenkiintoista selvittää, millä luokka-

asteella käydään missäkin koulun ulkopuolisessa toimintamuodossa, kuten leiri-, luonto- tai 

ympäristökoulussa. Tähän voisi saada vastauksia suoraan toimijoilta. Tämä selvitystyö paneutui 

hallinnon tason näkökulmiin koulun ulkopuolisesta oppimisesta ja seuraavaksi voitaisiin myös mikä 

on opettajien ja kasvattajien näkökulma teemaan. 
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Liitteet 

Liite 1. Sähköpostiviesti, alustus 

Hyvä kunnan koulu- tai sivistystoimesta vastaava 

Toivomme teidän vastaavan kyselyyn liittyen kuntanne opintoretki-, ympäristökasvatus- ja 
leirikoulukäytäntöihin. Kysely liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan hankkeeseen, jossa 
tuetaan luonto- ja ympäristökasvatusta sekä kestävän elämäntavan kasvatusta eri toimijoista koostuvan 
LYKE-verkoston avulla. Jotta verkostoa voidaan kehittää, on tärkeää tietää nykykäytännöistä eri 
puolilla Suomea. 

Koulun ulkopuolisen oppimisen ja ympäristökasvatuksen edistäminen ovat ajankohtaisempia kuin 
koskaan. Kataisen hallitusohjelmassa luonto- ja ympäristökouluja luvataan kehittää ja niiden asemaa 
vahvistaa sekä uudessa opetussuunnitelmassa ympäristökasvatuksen asemaa parantaa. Myös keväällä 
julkaistussa tuntijakotyöryhmän esityksessä korostetaan monipuolisten oppimisympäristöjen ja kestävän 
kehityksen edistämistä.  

Luonto- ja ympäristökasvatusta sekä kestävän elämäntavan kasvatusta tukevien LYKE-verkosto vastaa 
näihin haasteisiin yhteistyössä luonto- ja ympäristökoulujen, valtakunnallisten nuorisokeskusten, 
Metsähallituksen luontokeskusten sekä leirikoulukeskusten kanssa. Verkoston koordinoijana toimii 
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto. Lisää tietoa verkostosta ja liitosta löytyy verkkosivulta 
http://www.luontokoulut.fi. 

Kysely antaa merkittävää tietoa myös Suomen kymmenen valtakunnallisen nuorisokeskuksen toiminnan 
kehittämiseen. Nuorisokeskukset palvelevat nuorisotoimintaa, leiri- ja luontokoulutoimintaa sekä 
nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistamista edistävää toimintaa nuorisolain ja 
nuorisotyöasetuksen mukaisesti, sekä toteuttavat yleishyödyllistä yhteiskunnallista tehtäväänsä nuorten 
kasvun ja kehityksen tukijana. Lisätietoa nuorisokeskuksista löytyy verkkosivulta http://www.snk.fi. 

Vastaattehan kyselyyn maanantaihin 11.6 mennessä, pääsette kyselylomakkeelle linkistä 
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/7528/lomake.html. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 20 min. 

Lisätietoja kyselylomakkeeseen liittyen antaa korkeakouluharjoittelija Laura Savolainen numerosta 
044 963 2119 tai sähköpostitse osoitteesta harjoittelija@snk.fi. 

Kaisa Pyhälä     Niina Mykrä 
toiminnanjohtaja    toiminnanjohtaja 
gsm 040 537 1854   gsm 044 700 2505 
kaisa.pyhala@snk.fi   niina.mykra@luontokoulut.fi 
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Liite 2. Kyselyyn vastanneet kunnat 

 

Espoo 

Helsinki 

Joensuu 

Jyväskylä 

Kalajoki 

Kannonkoski 

Kemijärvi 

Kemiönsaari 

Kotka 

Kouvola 

Kuopio 

Kuusamo 

Lieksa 

Loimaa 

Mikkeli 

Nurmes 

Oulu 

Paraisten kaupunki 

Parkano 

Pietarsaari 

Porvoo 

Pudasjärvi 

Raasepori 

Ranua 

Savukoski 

Siuntio 

Sodankylä 

Vaasa 

Virrat 
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Liite 3. Kyselylomakkeen patteristo 

1. Kunnan nimi 

2. Kuinka paljon kunnassa on asukkaita? 

 

Yli 100 000  

40 000 - 99 999  

20 000 - 39 9999 

10 000 - 19 999  

6 000 - 9 999  

Alle 6 000  

3. Vastaajan nimi 

4. Vastaajan toimenkuva kunnan hallinnossa 

• Koulutoimenjohtaja 

• Opetustoimenjohtaja 

• Sivistystoimenjohtaja 

• Muu, mikä? 

5. Mikä on mielestänne koulun ulkopuolisen oppimisen merkitys koulutyölle?  

Koulun ulkopuolinen oppiminen tuo koulutyöhön tarvittavaa vaihtelua, mutta sillä ei ole 

suurta merkitystä oppiaineiden opetussuunnitelmallisten sisältöjen opettamisessa.  

Opettaja vastaa pedagogiikasta, mutta ulkopuoliset asiantuntijat voivat kertoa asiantuntijan 

näkemyksiä käsiteltävästä asiasta.  

Koulun ulkopuolinen toimija voi olla pedagogiikan asiantuntija ja opettajan kumppani 

opetussisältöjä käsiteltäessä.  

Koulun ulkopuolinen oppiminen kehittää oppilaiden sosiaalisia taitoja, luo luokkahenkeä ja 

edistää aktiivista kansalaisuutta.  

6. Mitä LYKE-verkoston palveluita kuntanne perusopetus käyttää? (Katso kartta)  

 
Oman kunnan alueella Toisen kunnan alueella Lisätietoa 

Valtakunnallinen nuorisokeskus    

Luonto- tai ympäristökoulu    

Metsähallituksen luontokeskus    
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Leirikoulukeskus    

Ei mitään    

Joku muu, mikä?    

7. Onko perusopetusta ja koulun ulkopuolista oppimista tukevat palvelut, kuten  

opintoretket, luonto- tai leirikoulut mainittu kunnallisessa opetussuunnitelmassa? 

 

Kyllä  

Ei  

En tiedä 

8. Onko perusopetusta ja koulun ulkopuolista oppimista tukevat palvelut, kuten  

opintoretket, luonto- tai leirikoulut mainittu koulukohtaisissa vuosisuunnitelmissa? 

 

Kyllä  

Osittain 

Ei  

En tiedä 

9. Onko kunnassa linjattu, määritelty tai suositeltu kohteita, joihin opintoretkille, luonto- tai 

leirikouluihin lähdetään? 

 

Kyllä 

Ei  

Jos on, mihin voidaan lähteä?  

Oman kunnan alueelle  

Naapurikuntien alueelle  

X kilometrin säteelle kunnasta  

Omaan maakuntaan  

Määriteltyihin paikkoihin  

Joku muu määritelmä, mikä? 

10. Saako ryhmän kanssa lähtevä koulun työntekijä tarvittaessa sijaisen  

 
Kyllä Ei 

päivän aikana tapahtuvaa opintoretkeä varten?   

yön yli kestävää leirikoulua varten?   

Lisätietoa: 

11. Maksetaanko ryhmän kanssa lähtevälle koulun työntekijälle päiväraha  
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Kyllä Ei 

päivän aikana tapahtuvalla opintoretkellä?   

yön yli kestävässä leirikoulussa?   

Lisätietoa: 

12. Mikä on oppilaiden rooli opintoretkien, luonto- tai leirikoulujen suunnittelussa?  

Voivat toivoa kohdetta  

Päättävät kohteen  

Määrittelevät tavoitteita  

Osallistuvat ohjelmien suunnitteluun  

Lisätietoa 

13. Onko koulu- tai sivistystoimen talousarvioon varattu määrärahoja perusopetusta 

ja koulun ulkopuolista oppimista tukeviin palveluihin, kuten opintoretkiin, luonto- tai 

leirikouluihin?  

Ota kantaa seuraaviin väitteisiin.  

 
Tosi Epätosi 

% sivistys- tai koulutoimen 

talousarviosta 

On varattu varoja paikkaan sidottuihin palveluihin 

(esimerkiksi kunnan hallinnoima luontokoulu tai 

määrätyltä  

taholta hankittu pitkäaikainen ostopalvelu) 

   

On varattu kuntakohtaisesti määrittelemättömiin 

kohteisiin,  

jotka koulu saa itse valita 
   

Koulu saa halutessaan käyttää omia 

koulukohtaisia 

määrärahojaan tähän, vaikka määrärahojen 

käyttöä 

ei määritellä kuntakohtaisesti  

   

Koulun ulkopuolista oppimista toteuttaviin 

palveluihin 

ei ole varattu määrärahoja.  
   

Jos määrärahasta on varattu varoja paikkaan sidottuihin palveluihin, mihin?  

14. Onko koulu- tai sivistystoimi ottanut kantaa varainhankintaan opintoretkiä, luonto- tai 

leirikouluja varten? 

 

Kyllä 

Ei  

Jos on, millä lailla? 
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15. Onko koulukohtaisesti otettu kantaa varainhankintaan opintoretkiä, luonto- tai leirikouluja 

varten? 

 

Kyllä 

Ei  

Jos on, millä lailla? 

16. Minkä tahon pitäisi mielestänne pääasiallisesti vastata luonto-, ympäristö- ja leirikoulujen 

sekä kestävää elämäntapaa ja ympäristökasvatusta tukevien palveluiden rahoittamisesta 

tulevaisuudessa?  

 

Rahoitus tulisi järjestää valtionosuusrahoituksen tai muun valtakunnallisen rahoituksen 

kautta  

Kunnan tulisi varata talousarvioonsa tähän rahoitusta  

Koulujen tulisi varata tähän rahoitusta omasta talousarviokehyksestään  

Vanhempainyhdistysten ja luokkatoimikuntien tulisi kerätä varoja koulun ulkopuolista 

oppimista varten  

Rahoitusta ei tarvita  

Joku muu vaihtoehto, mikä? 

17. Millaisen merkityksen annatte luonto-, ympäristö- ja leirikoulujen sekä kestävää elämäntapaa 

tukevien palveluiden kehittämiselle? 

 

Erittäin merkityksellistä 

Melko merkityksellistä  

En osaa sanoa  

Melko merkityksetöntä 

Täysin merkityksetöntä 

Perusteluja: 

18. Miten koette, että kehitteillä oleva LYKE-verkosto voisi palvella parhaiten kuntanne 

perusopetusta?  

 

19. Miten koette, että valtakunnalliset nuorisokeskukset voisivat palvella parhaiten kuntanne 

perusopetusta?
 

 

20. Muita kommentteja? 

 


