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LAUSUNTO KOSKIEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN 2016 
LUONNOSTA  
 
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto on tarkastellut perusopetuksen ja lisäopetuksen opetus-
suunnitelman perusteiden 2016 luonnosta ja haluaa nostaa esiin muutaman asian käsittelyyn. 
 
 

1. Kestävän kehityksen suunnitelmat pakollisiksi kouluille 
 
Kestävän kehityksen toimikunnan Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen stra-
tegiassa ja sen toimeenpanosuunnitelmassa vuosille 2006–2014 (koulutusjaosto 2006, 38) sekä 
Opetusministeriön Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen työryhmän linjauksissa (2006, 60) 
esitettiin, että kaikilla kouluilla ja oppilaitoksilla on vuonna 2014 oma kestävän kehityksen toiminta-
ohjelma. Tämä ei ole toteutunut toivotulla tavalla. Edellä mainittujen strategioiden toimeenpanon 
arvioinnissa (Gaia 2012, päivitetty 2013) todetaan, että kuntien tulisi varmistaa, että koulut täyttä-
vät tietyn vaaditun minimitason kestävän kehityksen opetuksessa ja oman toiminnan kehittämises-
sä kestävien periaatteiden mukaisesti, esimerkkinä ympäristöohjelma (2013, 38). Määrittelytyötä ei 
tule arvioinnin mukaan kuitenkaan sälyttää operatiivisille toimijoille, vaan sen tulee olla osa strate-
gian toimeenpanotyötä (2013, 36).  
 
Opetussuunnitelmaluonnoksessa 2016 mainitaan (s. 7), että kunnan tulee määritellä opetussuunni-
telmaa täydentävät suunnitelmat ja ohjelmat, joiden toteuttamiseen paikallisessa opetussuunnitel-
massa sitoudutaan, esimerkkinä kestävän kehityksen ohjelma. Lisäksi 3.-6. luokan opetussuunni-
telmassa kehotetaan innostamaan esimerkiksi ympäristötoimintaan. Näiden ei tulisi kuitenkaan olla 
vapaaehtoisia vaan olennainen osa ohjelmatyötä, koulukulttuuria ja kestävää kehitystä. Opetus-
suunnitelmassa on säädettävä, että kaikkien koulujen tulee tehdä kestävän kehityksen suunnitel-
ma, ja siihen liittyen antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuksia ympäristötoimintaan. Suunnitelmia 
voi kouluilla olla eri tasoisia, kuten arviointiraportissa esitetään (2013, 36), mutta suunnitelman 
tulee täyttää määrätty minimitaso. 
 

2. Jokaisen oppiaineen sisällöissä ja tavoitteissa on mainittava kestävä elämäntapa 
 
Ekososiaalinen sivistys ja kestävä elämäntapa ovat opetussuunnitelman läpäiseviä keskeisiä tee-
moja. Yleisessä osassa kestävän elämäntavan näkökulma otetaan kiitettävästi esiin: kestävyys on 
koko koulukulttuurin tehtävä. Käytännössä yksittäiset opettajat hakevat tehtäväkenttänsä opetta-
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miensa oppiaineiden opetussuunnitelmasta. Jos kestävää elämäntapaa ei mainita, nämä opettajat 
saattavat käytännössä ajatella, ettei asian käsittely kuulu heille.  
 
Kestävä kehitys ja ympäristökysymykset ovat keskeisiä ympäristöopin ja biologian opetussuunni-
telmissa ja sisällöissä. Helposti käy niin, että koko koulukulttuurin kestävyys jätetään näiden opet-
tajien harteille. Tärkeää on, että kestävä elämäntapa mainitaan tavoitteena etenkin niissä oppiai-
neissa, jotka eivät luonnostaan sisällä näitä aihepiirejä. Jokaisella tieteenalalla ja oppiaineella on 
oma tehtävänsä kestävän elämäntavan edistämisessä. Ilman matematiikkaa on mahdotonta ym-
märtää globaaleja ympäristökysymyksiä, ja ilman kielellistä kommunikaatiota kestävän kehityksen 
edistäminen on mahdotonta.  Vähintään maininta ”esimerkkeinä käytetään kestävän kehityksen 
kysymyksiä” takaa, että mikään oppiaine ei sanoudu irti tästä koulun yleisestä kasvatustehtävästä. 
Opetussuunnitelman jokaisen oppiaineen sisällöissä ja tavoitteissa on siis mainittava kestävä elä-
mäntapa. Lisäksi kehityksen teemat tulee nostaa keskeiseksi tavoitteeksi yhteiskuntaopissa, jonka 
oppisisältö on keskeinen yhteiskunnan kehityksen kannalta. 
 

3. Oppiminen luokan ulkopuolella tuotava esille kaikkien oppiaineiden kuvauksissa 
 
Opetussuunnitelmassa tuodaan kiitettävästi esille yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden, mm. 
luontokoulujen kanssa. Jotta opettajat huomaavat koulurakennuksen ulkopuolella oppimisen hyö-
dyt, jokaisen oppiaineen kuvauksen yhteydessä on hyvä olla esimerkkejä koulun ulkopuolisista 
yhteistyökumppaneista ja luonnon käytöstä oppimisympäristönä. Useissa tutkimuksissa esimerkik-
si ADHD-oireyhtymästä kärsivien on todettu keskittyvän paremmin luontoympäristössä (ks. esim. 
psykologian professori Kalevi Korpelan lista tutkimuksista asiaan liittyen: 
http://www.favoriteplace.info/Korpela_Kalevi.htm). Luonto oppimisympäristönä ei siis saa rajoittua 
vain ympäristötiedon, biologian, liikunnan ja kuvataiteen opetukseen. Myös muut aidot ja toiminnal-
liset oppimisympäristöt edistävän merkityksien syntymistä ja syvällistä oppimista kaikissa oppiai-
neissa. Lisätään oppiminen luokan ulkopuolella kaikkien oppiaineiden kuvauksiin. 
 

4. Asenne- ja arvotavoitteiden ilmaisu opetussuunnitelmatekstissä yhtenäistettävä 
 
Joidenkin oppiaineiden asenne- ja arvotavoitteiden arvioinnin kohdalla mainitaan, että tavoitteen 
toteutuminen ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostamiseen (esim. ympäristöoppi). Tällaiset il-
maisut tulisi siirtää pois oppiaineiden tavoitteiden kuvauksesta, sillä piiloviesti voi olla, että vaikka 
opetussuunnitelmassa on tavoitteita, ne ovat mielipidekysymys. Ympäristökysymysten kohdalla 
tällainen on erityisen haitallista, sillä arkipuheessa esimerkiksi ilmastokysymys saatetaan siirtää 
mielipidekysymysten joukkoon, vaikka kyseessä on tiedeyhteisön yleinen kanta ja tieteeseen pe-
rustuvaa opetusta, ei mielipide. Sen sijaan opetussuunnitelman yleisessä osassa on tärkeää ker-
toa, että mielipiteet eivät vaikuta arviointiin.  
 
Ympäristöopin arviointikriteeri T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympä-
ristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat merkitykselli-
siksi itselleen arvosanan kahdeksan osaamisen kuvaus pitääkin muuttaa esimerkiksi muotoon: 
Oppilas osaa kuvailla ympäristöopin eri osa-alueita, ja pohtia niiden merkitystä itselleen.  
 
Mallia kuvaukseen voi ottaa myös esimerkiksi biologian asenne- ja arvotavoitteesta T12 laajentaa 
oppilaan kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistaa oppilaan luontosuhdetta ja 
ympäristötietoisuutta, jossa arvosanan kahdeksan osaamisen kuvaus on Oppilas osaa perustella 
esimerkkien avulla miten luonnossa toimitaan kestävällä ja luonnon monimuotoisuutta säilyttävällä 
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tavalla. Malliksi sopii myös maantiedon T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti 
toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi, jossa arvosanan kahdeksan 
osaamisen kuvaus on Oppilas tietää ja ymmärtää, miten toimitaan vastuullisesti koulussa ja koulun 
ulkopuolella. Oppilas osaa ottaa kantaa kestävän kehityksen kysymyksiin ja tietää, miten toimitaan 
kestävän elämäntavan mukaisesti.  
 
Myös muutamien muiden oppiaineiden osaamiskuvauksissa (alakoulu: matematiikka, käsityö; sekä 
ala- että yläkoulu: uskonto, liikunta) on mainintoja, että asenteet eivät vaikuta arvosanaan, ja myös 
nämä pitää yhtenäisyyden vuoksi poistaa arviointiperusteista – muussa tapauksessa asenteiden 
vaikuttamattomuus pitää mainita kaikissa oppiaineissa. 
 

5. Koulujen tuesta kestävän elämäntavan kasvatukseen liittyen on huolehdittava 
 
Opetussuunnitelmassa kestävän elämäntavan näkökulma on esillä varsinkin yleisessä osassa 
vahvasti, mikä on erinomainen asia. Käytännön koulutyön näkökulmasta konkreettisten toiminta-
mallien esittely jää kuitenkin ohueksi, ja pelko on, että kestävä kehitys jää opetussuunnitelman 
kansien sisään vain hyväksi tarkoitukseksi. Koulut tarvitsevat tukea kestävän kehityksen edistämi-
seen. Opetushallituksen on huolehdittava, että tällaista tukea on koulujen saatavilla, ja myös vaiku-
tettava aktiivisesti siihen, että asiaa varten saadaan resursseja. Suomen luonto- ja ympäristökoulu-
jen liiton koordinoiman LYKE-verkoston (eli mm. luontokoulujen) tarkoituksena on tukea luonto- ja 
ympäristökasvatusta sekä kestävän elämäntavan kasvatusta kouluissa. Verkoston toimipisteiden 
toiminta on useimmiten kuntien rahoittamaa. Kuntien rahoituskriisissä on merkkejä, että koulujen 
kestävään kehitykseen liittyvät lisäpalvelut ovat vaarassa. Opetussuunnitelmaprosessissa pitää 
huolehtia, että koulun ulkopuoliset tukipalvelut kuten luontokoulutoiminta esitellään tärkeänä re-
surssina kestävän elämäntavan kysymyksissä, ja että kunnille on olemassa myös porkkanoita, 
jotka houkuttelevat ylläpitämään tukipalveluita. 
 
 
 
Toivomme, että huomioitte ajatuksemme viimeistellessänne perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteita 2016. 
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