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Kuntien valtionosuusrahoituksen niukentuessa resursointi luonto- ja ympäristökasvatukseen ja kestä-
vän elämäntavan kasvatukseen on vaarassa heikentyä. Kaikki suurimmat kunnat ylläpitävät luonto- ja 
ympäristökoulutoimintaa päiväkotien ja koulujen tukitoimintana, mutta toiminta ei ole lakisääteistä, joten 
supistusten edessä tämän toiminnan jatkuminen voi olla uhattuna. Kunnille tarvitaan porkkanoita, jotta 
ne investoisivat tulevaisuuteen ympäristökasvatuksen kautta.  
 
Luonto- ja ympäristökoulujen verkosto on laajentunut ympäristökasvatusta tukevaksi LYKE-verkostoksi 
(Luonto – Ympäristö - Kestävä Elämäntapa). Niukassa taloustilanteessa on päätetty kehittää toimintaa 
yhdistämällä olemassa olevien toimijoiden voimat. Verkostoon on sitoutunut 56 tahoa. Verkoston avulla 
tukea päiväkodeille ja kouluille voidaan tehostaa ja laatua parantaa. Jo viime vuonna ennen verkoston 
laajentumista LYKE-verkoston toimipisteissä luonto- ja ympäristökasvatusohjelmiin osallistui yli 130000 
henkilöä ja noin 6 000 ryhmää sekä järjestettiin noin 130 eri opettajainkoulutusta. Lisätietoa verkostosta 
löytyy verkkosivuilta www.lyke.fi. 
 
Valtakunnalliset asiakirjat ja luonto- ja ympäristökoulujen tukeminen  
YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen 2005 – 2014 ja kansallinen suunnitelma 
sen toteuttamiseksi, kuin myös tämän väliarviointiraportti esittävät luonto- ja ympäristökoulutoiminnan 
kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen yhdeksi kehitettäväksi ympäristökasvatuksen tukimuodoksi. 
Kataisen hallitusohjelmassa on päätetty luonto- ja ympäristökoulujen toiminnan kehittämisestä ja ase-
man vahvistamisesta. Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan 2012–2015 on kirjattu tuki luonto- 
ja ympäristökoulujen kehittämiselle. Myös opetussuunnitelmauudistuksessa yhteistyö koulun ulkopuo-
listen asiantuntijoiden kanssa koetaan tärkeäksi ja luonto- ja ympäristökoulutoiminnassa käytettävät 
menetelmät painottuvat. 
 
Kyselyjen tuloksia ja tutkimuksia 
LYKE-verkoston vuonna 2012 toteuttamassa kyselyssä kuntien koulu- ja sivistystoimenjohtajille 55 % 
vastaajista oli sitä mieltä, että perusopetusta tukevien koulun ulkopuolisten oppimisen palveluiden ra-
hoitus tulisi järjestää valtionosuusrahoituksen tai muun valtakunnallisen rahoituksen kautta. Vastaajista 
24 % mielestä kunnan tulisi varata tähän rahoitusta oman talousarvionsa sisälle. Kaikki vastanneet 
pitivät luonto-, ympäristö- ja leirikoulujen sekä kestävää elämäntapaa tukevien palveluiden kehittämistä 
melko tai erittäin merkityksellisenä.  
 
LYKE-verkoston asiakkaat ovat toimintaan tyytyväisiä: asiakastyytyväisyyskyselyn (2012) 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 kaikki-
aan onnistunut.  
 
Akateemisissa tutkimuksissa LYKE-verkoston edistämä pedagogiikka, ympäristökasvatuksen tärkeys ja 
luonnon myönteiset vaikutukset terveyteen nousevat esille. Muun muassa julkaisussa Hyvinvointia lap-
sille ja nuorille (Sitra) ja Koulu kaikkialla –hankkeessa luontokoulut esitetään esimerkkeinä koulun ulko-
puolisesta opetuksesta.  
 
Ehdotus rahoituksen järjestämiseksi valtakunnallisesti 
LYKE-verkoston toiminnan rahoituksen turvaamiseksi kuntien valtionapujärjestelmään tulisi sisällyttää 
porkkana, jotta ympäristökasvatukseen investoiminen olisi kiinnostavaa (vrt. valtionavustuksista kerho-
toiminnan kehittämiseen). Asiasta on keskusteltu eri eduskuntapuolueiden edustajien kanssa, Ympäris-
töministeriössä, Opetushallituksessa ja Opetus- ja kulttuuriministeriön Nuorisoyksikössä. Perusopetus 
ja yleissivistävän koulutuksen vastuualue ovat keskustelujen perusteella keskeisessä asemassa asian 
valmistelussa. 
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Lisätietoa edellä mainituista aiheista 
 
 
 

Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma 
vuosille 2006 – 2014 (luonto- ja/tai ympäristökoulut mainittu s. 17, 22, 24, 34, 36) 
http://www.oph.fi/download/110201_kekestrategia.pdf 
 
Kansallisten kestävää kehitystä edistävien kasvatuksen ja koulutuksen strategioiden toimeenpanon 
arviointi (Gaia 2012) (LYKE-verkosto, luonto- ja/tai ympäristökoulut mainittu s. 10, 15, 18, 49) 
http://www.ymparistokasvatus.fi/images/documents/kestvn%20kehityksen%20kasvatuksenkoulutuksen
%20strategioiden%20arviointiraportti-1.pdf 
 
Kataisen hallitusohjelma (2011) (luonto- ja/tai ympäristökoulut mainittu s.37, 68) 
http://valtioneuvosto.fi/hallitus/hallitusohjelma/pdf/fi.pdf 
 
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 
 
Opetussuunnitelmaprosessi 2016 
http://www.oph.fi/ops2016  
http://www.oph.fi/ops2016/blogi 
 
OKM:n nuorisotyön valtakunnalliset palvelu- ja kehittämiskeskukset 
http://www.minedu.fi/etusivu/arkisto/2010/0909/verkosto.html 
 
Valtionavustus kerhotoiminnan kehittämiseen  
http://www.koululaistentoimintaverkko.fi/?page_id=1294  
http://www.edu.fi/perusopetus/kerhotoiminta/103/0/valtionavustus_kerhotoiminnan_kehittamiseen 
 
Perusopetusta tukevienkoulun ulkopuolisten oppimisen palveluiden käyttö (Selvitys. LYKE ja SNK)  
http://www.luontokoulut.fi/pdf/Kuntakysely_2012.pdf 
 
Luonto- ja ympäristökasvatuksen tukiverkosto LYKE (Luonto, Ympäristö, Kestävä Elämäntapa) 
http://www.lyke.fi  
 
Polvinen, K., Pihlajamaa, J. & Berg, P. 2012. Luonnosta hyvinvointia lapsille ja nuorille. Kuvauksia 
luonnon hyvinvointivaikutuksista, palveluista ja malleista palveluiden kehittämiseen. Kansallinen Hyvin-
vointiverkosto, Sitra. http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/Luonnosta_hyvinvointia_lapsille_ja_nuorille.pdf  
 
Koulu kaikkialla –hanke. http://www.kaikkialla.fi/  
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