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LYKE-tukiverkoston ylläpitäminen ja kuntatalous 

 
Kataisen hallitusohjelmassa on päätetty luonto- ja ympäristökoulujen toiminnan kehittämises-
tä ja aseman vahvistamisesta. Kuitenkin kuntien niukentuva talous uhkaa luonto- ja ympäris-
tökouluja, sillä toiminta ei ole lakisääteistä. Toivomme, että kunnille löytyisi valtionhallinnon 
kautta porkkanoita, jotta luonto- ja ympäristökoulutoiminnan järjestämisestä tai rahoittamises-
ta olisi kunnille jotain hyötyä, eikä tämä olisi säästöjä mietittäessä liian helppo leikkauskohde. 
 
Lyhyesti LYKE-verkostosta 
Luonto- ja ympäristökoulutoiminta1 on koordinoitunut viimeisten vuosien aikana LYKE-
verkostoksi2. Toiminnan tarkoituksena on tukea varhaiskasvatusta ja perusopetusta luonto- 
ja ympäristökasvatuksessa sekä kestävän elämäntavan kysymyksissä. LYKE-toimijat tarjoa-
vat luonto-ja ympäristökoulupäiviä ja –tuokioita lapsille ja nuorille sekä koulutuksia kasvatta-
jille ja opettajille.  
 
Vuonna 2013 toimintaan osallistui noin 190 000 henkilöä ja noin 7 600 ryhmää, sekä jär-
jestettiin vähintään 140 eri opettajainkoulutusta, johon osallistui yli 2700 kasvattajaa3. 
Verkosto on laajentunut vuonna 2013. Toiminta perustuu varhaiskasvatussuunnitelmaan 
ja opetussuunnitelmaan, ja on elämyksellistä, tutkivaa ja terveyttä edistävää (luontolii-
kunta). Toimipisteissä on vakituista, pätevää ja innostunutta henkilökuntaa.4 Syksyllä 
2013 käynnistyi toimipisteiden sertifiointi varmistamaan toiminnan laatua. 
 
LYKE-verkosto on avoin kaikille kriteerit täyttäville toimijoille. Luonto- ja ympäristökoulu-
jen lisäksi mukana on Metsähallituksen luontokeskuksia, nuorisokeskuksia (Suomen 
nuorisokeskukset ry.), leirikoulukeskuksia (Suomen leirikouluyhdistys ry.) ja muutamia 
muita samankaltaista toimintaa tarjoavia tahoja. Yhteensä verkostossa on tällä hetkellä 
58 toimijaa. Valtaosa verkostolaisista saa rahoituksensa kunnilta joko osana kunnan 
toimintaa, ostopalveluna tai osallistumismaksujen kautta.  
 
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry koordinoi LYKE-verkostoa järjestäen koulu-
tuksia, tapaamisia ja neuvontaa5. Verkoston toimintaa ohjaa ohjausryhmä, johon toimi-
joiden edustajien lisäksi kuuluvat jäsenet Opetushallituksesta ja Suomen Ympäristökas-
vatuksen Seurasta. Asiantuntijoina ryhmässä ovat kuultavana myös opetus- ja kulttuuri-
ministeriön nuorisoyksikön sekä ympäristöhallinnon edustajat. 
 
LYKE-verkosto toteuttaa hallitusohjelmaa 
Kataisen hallitusohjelmassa on päätetty luonto- ja ympäristökoulujen toiminnan kehittämises-
tä ja aseman vahvistamisesta6. Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan 2012–2015 
on kirjattu tuki luonto- ja ympäristökoulujen kehittämiselle7. Vuoden 2016 opetussuunnitel-
mauudistuksen perustana on kestävä kehitys8. Luonto- ja ympäristökoulutoiminnassa käyte-
tyt opetusmenetelmät ovat uudistuksen pedagogisen linjan mukaisia ja yhteistyö koulun ul-
kopuolisten asiantuntijoiden kanssa koetaan tärkeäksi. 
 
Kansallinen kestävän kehityksen kasvatuksen strategia ja YK:n kestävää kehitystä edistävän 
koulutuksen vuosikymmenen 2005 – 2014 kansallinen toteuttamissuunnitelma9 esittävät 
luontokoulutoiminnan kehittämistä ympäristökasvatuksen tueksi. Suunnitelmien väliarviointi-
raportissa10 esitellään myös LYKE-verkosto. Vireillä olevan Kestävän kehityksen yhteiskun-
tasitoumuksen11 toteuttamiseen tarvitaan LYKE-verkoston kaltaisia toimijoita. 
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LYKE-verkosto vastaa asiakkaidensa tarpeisiin  
LYKE-verkoston kuntien koulu- ja sivistystoimenjohtajille suunnatussa kyselyssä12 (2012) 
55% vastaajista oli sitä mieltä, että perusopetusta tukevien koulun ulkopuolisten oppimisen 
palveluiden rahoitus tulisi järjestää valtionosuusrahoituksen tai muun valtakunnallisen rahoi-
tuksen kautta. Vastaajista 24 % mielestä kunnan tulisi varata tähän rahoitusta oman talous-
arvionsa sisälle. Kaikki vastanneet pitivät luonto-, ympäristö- ja leirikoulujen sekä kestävää 
elämäntapaa tukevien palveluiden kehittämistä melko tai erittäin merkityksellisenä. 
 
LYKE-verkoston asiakkaat ovat toimintaan tyytyväisiä: asiakastyytyväisyyskyselyn13 (2013) 
mukaan 91 % vastaajista oli sitä mieltä, että käynti LYKE-verkoston toimipisteessä vastasi 
opetussuunnitelman tavoitteita, ja 92 % vastaajista oli sitä mieltä, että luonto-, ympäristö- tai 
leirikoulupäivä oli kaiken kaikkiaan onnistunut.  
 
LYKE-verkoston edistämä elämyksellinen pedagogiikka, ympäristökasvatuksen tärkeys ja 
luonnon myönteiset vaikutukset terveyteen on tunnistettu useissa akateemisissa tutkimuksis-
sa. Muun muassa julkaisussa Hyvinvointia lapsille ja nuorille14 (Sitra 2012) ja Koulu kaikkialla 
–hankkeessa15 (Helsingin yliopisto) luontokoulut esitetään onnistuneena esimerkkeinä koulun 
ulkopuolisesta opetuksesta.  
 
LYKE-verkoston ylläpitäminen valtion talousarvioon  
Kuntien talouden ollessa tiukoilla resursointi luonto- ja ympäristökasvatukseen on vaarassa, 
koska toiminta ei ole lakisääteistä. Tästä esimerkkinä lähiaikoina lakkautusuhan alla ovat ol-
leet sekä vanhin suomenkielinen luontokoulu eli Vantaan luontokoulu (syksy 2012), Jyväsky-
län luontokoulu (syksy 2012 ja 2013) Onneksi niiden toiminta saa jatkua ainakin toistaiseksi. 
Gardenian luontokoulu Töyhtöhyypän tulevaisuus on parhaillaan neuvottelujen alla. 
 
Yksi vaihtoehto porkkanaksi kunnille olisi erityisavustus, jota kunnat voisivat hakea LYKE-
verkoston ylläpitämiseen (osana kunnan omaa toimintaa tai ostopalveluna). Se turvaisi tuen 
kestävän kehityksen edistämiselle myös vaikeina aikoina. Mallia voisi ottaa valtionavustuk-
sista kerhotoiminnan kehittämiseen16. Vuonna 2010 kaikkien luonto- ja ympäristökoulujen 
budjetit (29 kyselyyn vastannutta) olivat yhteensä alle kolme miljoonaa euroa. Avustus kuu-
luisi talousarviossa yleissivistävän koulutuksen yhteyteen, sillä toiminta kohdistuu varhais-
kasvatukseen ja perusopetukseen. Keskusteluissa Opetushallituksessa on käynyt ilmi, että 
erityisavustus toisi lisää töitä jo kuormitetulle avustusjärjestelmälle. Suomen luonto- ja ympä-
ristökoulujen liitto voi osallistua tarvittaessa kuntien erityisavustushakemusten arviointiin juuri 
aloitetun LYKE-toimijoiden sertifioinnin avulla.  
 
LYKE-verkostoa on koordinoitu tähän asti hankerahalla, ensin ympäristökasvatuksen kehit-
tämiseen tarkoitetulla hankeavustuksella (YM harkinnanvaraiset valtionavustukset valtakun-
nallisesti merkittäville ympäristökasvatus- ja valistushankkeille) ja sittemmin opetus- ja kult-
tuuriministeriön hankeavustuksella (Kehittämisavustukset nuorisotyön ja -toiminnan ensisijai-
sesti valtakunnallisiin hankkeisiin). Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto pyrkii saamaan 
Nuorisotyön palvelujärjestön statuksen, jolloin koordinoinnin rahoitus saataisiin vakinaistet-
tua. Näkymät hakemuksemme hyväksymiseksi ovat myönteiset. 
 
Toivomme, että löydämme tapoja, joilla kuntia voi kannustaa luonto- ja ympäristökasvatuk-
sen järjestämisessä. 
 
 
Lisätietoja 
Niina Mykrä 
LYKE-verkoston koordinaattori 
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton toiminnanjohtaja 
niina.mykra@luontokoulut.fi 
puh. 044 700 2505 
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Linkkejä viitattuihin asiakirjoihin ja lähteisiin 
                                                 
1 Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto www.luontokoulut.fi  
 
2 Luonto- ja ympäristökasvatuksen tukiverkosto LYKE (Luonto, Ympäristö, Kestävä Elämäntapa) 
http://www.lyke.fi (uusi keskeneräinen kattavampi sivusto jo näkyvillä sivulla www.luontokoulut.fi/wordpress, 
siirtyy valmistuessaan kesällä 2014 edellisen paikalle) 
 
3 Kysely LYKE-verkoston vuoden 2013 asiakasmääristä. 
http://www.luontokoulut.fi/pdf/LYKE_asiakkaat_2013.pdf  
 
4 Mykrä, N. 2011. Luonto- ja ympäristökoulut – asiantuntevaa ja monipuolista palvelua. 
Luonto- ja ympäristökoulujen tila 2010. Luontokoulutoiminnan vakauttaminen ja laajentaminen Suomessa –
hanke. Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto. 
http://www.luontokoulut.fi/pdf/luonto-%20_ja_ymparistokoulukysely_2010.pdf 
 
5 Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton ja LYKE-verkoston toimintasuunnitelma 2014 
http://www.luontokoulut.fi/pdf/LYKKY-LYKE_toimintasuunnitelma_2014.pdf  
 
6 Kataisen hallitusohjelma (2011) (luonto- ja/tai ympäristökoulut mainittu s.37, 68) 
http://valtioneuvosto.fi/hallitus/hallitusohjelma/pdf/fi.pdf  
 
7 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012–2015 (luonto- ja ympäristökoulut mainittu s. 16). 
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2012/Lapsi-_ja_nuorisopolitiikan_kehittamisohjelma_2012_2015  
 
8 Opetussuunnitelmaprosessi 2016 
http://www.oph.fi/ops2016   
http://www.oph.fi/ops2016/blogi/103/0/ops_2016_tukee_kouluja_kestavan_tulevaisuuden_polulla  
 
9 Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosil-
le 2006 – 2014 (luonto- ja/tai ympäristökoulut mainittu s. 17, 22, 24, 34, 36) 
http://www.oph.fi/download/110201_kekestrategia.pdf  
 
10 Kansallisten kestävää kehitystä edistävien kasvatuksen ja koulutuksen strategioiden toimeenpanon arvi-
ointi (Gaia 2012) (LYKE-verkosto, luonto- ja/tai ympäristökoulut mainittu s. 10, 15, 18, 49) 
http://www.ymparistokasvatus.fi/images/documents/kestvn%20kehityksen%20kasvatuksenkoulutuksen%20s
trategioiden%20arviointiraportti-1.pdf  
 
11 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus 
http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Kestava_kehitys/Kestavan_kehityksen_yhteiskuntasitoumus  
 
12 Savolainen, L. 2012. Kuntakysely. Perusopetusta tukevien koulun ulkopuolisten oppimisen palveluiden 
käyttö. Selvitys. LYKE-verkosto  ja Suomen nuorisokeskukset ry.  
http://www.luontokoulut.fi/pdf/Kuntakysely_2012.pdf  
 
13 Masalin, M. ja Tuominen, T. 2013. Suomen luonto- ja ympäristökoulujen asiakastyytyväisyys. Opinnäyte-
työ. Tampereen ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma, markkinointi ja kansainväliset liiketoi-
minnot. http://www.luontokoulut.fi/pdf/masalin_tuominen_asiakastyytyvaisyys.pdf  
 
14 Polvinen, K., Pihlajamaa, J. & Berg, P. 2012. Luonnosta hyvinvointia lapsille ja nuorille. Kuvauksia luonnon 
hyvinvointivaikutuksista, palveluista ja malleista palveluiden kehittämiseen. Kansallinen Hyvinvointiverkosto, 
Sitra. http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/Luonnosta_hyvinvointia_lapsille_ja_nuorille.pdf  
 
15 Koulu kaikkialla –hanke. http://www.kaikkialla.fi/  
 
16 Valtionavustus kerhotoiminnan kehittämiseen  
http://www.koululaistentoimintaverkko.fi/?page_id=1294  
http://www.edu.fi/perusopetus/kerhotoiminta/103/0/valtionavustus_kerhotoiminnan_kehittamiseen  


