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Koulun ulkopuolella opitaan 
yhteiskunnassa tarvittavia 
tärkeitä taitoja. 

Koulun ulkopuoliset oppimisen 
palvelut, kuten luonto- ja leirikoulut, 
ovat tärkeä osa perusopetusta 
tukevaa työtä. 

Niiden tarkoituksena on edistää 
nuorten yhteiskunnallista 
osallisuutta ja tuoda koulussa 
opittuja asioita käytännön tasolle.
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Kuntakysely

Perusopetusta tukevien koulun 
ulkopuolisten palveluiden 
käyttö kunnissa

Luonto- ja ympäristökasvatuk-
sen sekä kestävän elämänta-
van kasvatuksen tärkeys on 
mainittu nykyisessä hallitus-
ohjelmassa. Siinä luonto- ja 
ympäristökouluja luvataan 
kehittää ja vahvistaa niiden 
asemaa. 

Ympäristökasvatuksen 
osuutta on laajennettu ja 
parannettu myös uudessa ope-
tussuunnitelmassa sekä kesällä 
2012 julkaistussa tuntijaossa, 
jossa fysiikkaa, kemiaa, biolo-
giaa, maantietoa ja terveystie-
toa opetetaan vastedes 1.–6. 
vuosiluokilla ympäristöoppiin 
integroituna. (Opetus- ja kult-
tuuriministeriö, 2012.)

Koulun ulkopuolella opi-
taan paljon yhteiskunnassa 
tarvittavia tärkeitä taitoja. 
Koulun ulkopuoliset oppimi-
sen palvelut, kuten luonto- ja 
leirikoulut, ovat tärkeä osa 

perusopetusta tukevaa työtä. 
Niiden tarkoituksena on edis-
tää nuorten yhteiskunnallista 
osallisuutta ja tuoda koulussa 
opittuja asioita käytännön 
tasolle. 

Koulun ulkopuolisten pal-
veluiden käyttö on kuitenkin 
viime vuosina ollut murrok-
sessa ja monien haasteiden 
edessä. Yhteiskunnallinen 
keskustelu perusopetuksen 
maksuttomuudesta on johta-
nut käytäntöjen ja toimintojen 
epäselvyyteen ja varainkeruun 
eriarvoisuuteen kunnissa ja 
kouluissa.

Koulun ulkopuolella an-
nettava opetus on sekä 
yhteiskunnallisesti että 
pedagogisesti tärkeätä ja sen 
eri muotojen kautta oppilaat 
pystyvät liittämään koulussa 
opitut asiat yhteiskuntaan. 

Myös toimintaan valmis-
tautuminen, varainkeruu ja 
toiminnan suunnittelu ovat 
tärkeitä opin hetkiä valmen-
nettaessa oppilaita asioiden 
suunnitteluun, pitkäjänteisyy-
teen sekä ongelmanratkai-
suun konkreettisella tasolla. 
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Suomen nuorisokeskukset ry:n
ja LYKE-verkoston yhteistyönä 
toteuttama kuntakysely kou-
lun ulkopuolisten oppimista 
tukevien palveluiden käytöstä 
suunnattiin kunnan hallintoon, 
ensisijaisesti koulu- tai sivistys-
toimesta vastaaville virkamie-
hille.

Valtakunnallisten nuorisokes-
kusten keskeisenä tavoitteena 
oli selvittää, millaisia linjauksia 
perusopetuksesta vastaavalla 
taholla on koulun ulkopuoli-
sesta opetuksesta. 

LYKE-verkoston päätavoit-
teena oli selvittää kuntien 
odotuksia, toiveita ja mielipi-
teitä ympäristökasvatuksen 
tukemisesta LYKE-verkoston 
kautta koulun ulkopuolisessa 
opetuksessa. 

Molempien tahojen yhtei-
senä tavoitteena oli selvittää 
kuntien linjauksia siitä, miten 
koulun ulkopuolisten oppimis-
ta tukevien palveluiden käyttöä 
mahdollistetaan ja tuetaan. 
Nykytilan selvittämisellä halut-
tiin tietää, millaisia odotuksia 
kunnilla oli.  Kyselyn tavoittee-
na oli myös tiedottaa kyselyn 
tehneiden organisaatioiden 
toiminnasta ja herättää kunnat toiminnasta ja herättää kunnat toiminnasta ja herättää kunnat 

ymmärtämään valtakunnallis-
ten nuorisokeskusten ja LYKE-
verkoston mahdollisuuksista 
perusopetuksen tukena. 

Tämän raportin pohjana on 
selvitystyö, johon kutsuttiin 
vastaajiksi 52 kunnan sivistys- 
tai koulutoimen virkamiehiä. 
Kyselyyn vastasi 29 kuntaa 
52:sta, joihin kysely lähetet-
tiin. Vastausprosentti oli 56. 
Väestöön suhteutettu vastaus-
prosentti oli 33 eli vastanneet 
kunnat kattoivat kolmasosan 
maan väestöstä. 

Luonto- ja ympäristökasva-
tusta sekä kestävän elämän-
tavan kasvatusta tukevien 
palveluiden kehittämistä tuki 
97 % kyselyyn vastanneista 
antamalla sille melko suuren tai 
erittäin suuren merkityksen.

Nykytilanteen kartoitus

2000-luvun alkupuolelta 
lähtien koulun ulkopuolisen 
oppimisen järjestäminen ja 
toteuttaminen on ollut mur-
roksessa. Keskustelu toiminnan 
mahdollistamisesta ja perus-
opetuksen maksuttomuudesta, 
erityisesti retkien varainhanerityisesti retkien varainhanerityisesti retkien varainhan-
kinnasta, on ollut esillä yhteiskinnasta, on ollut esillä yhteiskinnasta, on ollut esillä yhteis-
kunnassa laajalti. kunnassa laajalti. 



4

Suomen perustuslain (Finlex 
731/1999) 16 §:n mukaan 
jokaisella on oikeus maksut-
tomaan perusopetukseen ja 
opetuksesta ei saa aiheutua 
oppilaalle kustannuksia. 
Kouluissa on kuitenkin perin-
teisesti kerätty rahaa erilaisia 
luokkaretkiä, leirikouluja ja 
opintoretkiä varten.

Opetusalan eettisen neu-
vottelukunnan kannanotossa 
(2006) korostettiin, että koulut 
ovat velvollisia huolehtimaan 
siitä, että kaikilla oppilailla on 
tasavertaiset mahdollisuudet 
osallistua kaikkeen koulun 
toimintaan ja erityisesti opin-
tovierailuihin ilman ulkoista 
rahoitusta.  

Kannanotossa täsmennettiin 
myös, että kohtuullinen varain-
keruu voidaan hyväksyä, mutta:

...periaatteista tulee yksityis-
kohtaisesti sopia, eivätkä ne 
saa vaarantaa taloudellista 
tasa-arvoa. 

Kannanotossa kiinnitettiin 
huomiota myös siihen, että 

koulut voivat olla eriarvoises-
sa asemassa vaikka koulun 
sisäinen tasa-arvo toteutuisi: 
esimerkiksi syrjäseuduilla tai 
vähävaraisemmilla alueilla 
edellytykset varainkeräämi-
seen voivat olla huonommat, 
joten rahankeräystoiminnan 
järjestämisessä tulisi pyr-
kiä olemaan pidättyväistä. 
(Opetusalan ammattijärjestö 
2006.)

Kannanotolla oli suuri 
vaikutus kuntien säädöksiin 
varainkeräämisestä ja sitä 
tulkittiinkin joissakin kunnis-
sa kirjaimellisesti niin, ettei 
alueella enää kerätty lain-
kaan varoja koulun toimintaa 
varten. Tämä saattoi käytän-
nössä lamaannuttaa koko 
retkitoiminnan, koska kunnat 
eivät pystyneet järjestämään 
sitä täysin omalla rahoituksel-
laan. Opetushallitus tiedottikin 
keväällä 2006 ennakkota-
pausten pohjalta korjaavaa 
tietoa ja tarkempia säädöksiä 
selventääkseen lain tulkintaa 
perusopetuslain 31–34 §:n 
pohjalta (Finlex 628/1998):
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Opetushallitus korosti tie-
dotteessaan yhteisten peli-
sääntöjen sopimisen tärkeyttä 
ja sitä, että kaikkien oppi-
laiden on päästävä retkille 
mukaan, jos sellainen järjeste-
tään, myös varainhankintaan 
osallistumattomat. Tiedottees-
sa täsmennettiin myös, että 
varainhankintaa voivat tehdä 
vanhemmat joko itsenäisesti 
niin, ettei koulu ole keruussa 
lainkaan mukana, tai yhteis-
työssä koulun ja opettajan 
kanssa. 

Yhteiskunnallisella keskus-
telulla on tarkennuksista ja 
täsmennyksistä huolimatta 
ollut negatiivinen vaikutus 
koulun ulkopuolisen oppimi-
sen palveluiden käyttöön.sen palveluiden käyttöön.

Esimerkiksi valtakunnallisiin Esimerkiksi valtakunnallisiin Esimerkiksi valtakunnallisiin Esimerkiksi valtakunnallisiin Esimerkiksi valtakunnallisiin 
nuorisokeskuksiin tuli huolesnuorisokeskuksiin tuli huolesnuorisokeskuksiin tuli huoles-
tuneita yhteydenottoja kunnituneita yhteydenottoja kunnituneita yhteydenottoja kunni-
ta, joissa hallinto oli linjannut, ta, joissa hallinto oli linjannut, ta, joissa hallinto oli linjannut, 

ettei toimintaa varten kerätä 
enää lainkaan varoja, eikä ret-
kille ole mahdollista lähteä.

Tällä on ollut vaikutusta 
myös leirikoulujen kestoihin 
vähentyneinä matkapäivinä. 
Nuorisokeskus Piispalan toimin-
takertomuksessa tuotiin esiin 
huolta koko koulun ulkopuo-
lisen oppimisen palveluiden 
mahdollistamisen tulevaisuu-
desta:

Leirikoulutoiminta on 
edelleen Piispalan kivijal-
ka. Koulun ulkopuolella 
tapahtuva leirikoulu tai 
muu retkitoiminta on viime 
vuosina ollut jonkinlaisessa 
myllerryksessä. Opetuksen 
maksuttomuus ja ylimääräi-
set turvallisuushaasteet ovat 
jo vähentäneet leirikoulujen 
määrää valtakunnallisella 
tasolla.

Koulun opintokäyntejä ja -retkiä, leirikouluja sekä opetukseen 
liittyviä tapahtumia voidaan tukea oppilaiden ja huoltajien 
yhteisesti keräämillä varoilla. Varojen keruun tulee olla oppi-
laille ja huoltajille vapaaehtoista. Jokaisella oppilaalla tulee 
olla mahdollisuus osallistua koulun opetussuunnitelman ja 
siihen perustuvan vuotuisen suunnitelman mukaiseen toimin-
taan huolimatta siitä, onko hän tai hänen huoltajansa osallis-
tunut varojen keräykseen.
(Opetushallitus 2006.)
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Myös opetus- ja kulttuuri-
ministeriö otti kantaa kou-
lun ulkopuolisten oppimista 
tukevien palveluiden käyttöön. 
Opetusministeri Sari Sarkomaa 
puhui vuonna 2008 palvelui-
den puolesta ja korosti niiden 
tärkeyttä muun muassa koulun 
me-hengen nostattajina ja 
nuorten osallistajana yhdessä 
toimimisen kautta:

Pitkälti väärintulkintoihin 
perustunut keskustelu julki-
suudessa johti kouluretkien 
määrän romahtamiseen, 
josta monet teatterit ja 
muut taidelaitokset eivät ole 
vieläkään toipuneet. 

Yhdessä tekeminen ja yh-
teisöllisyys kodin ja koulun 
kesken on myös vähentynyt, 
vaikka suunnan pitäisi olla 
juuri päinvastainen.

Kuntakyselyssä selvisi, että Kuntakyselyssä selvisi, että 
suurimmassa osassa, 90 suurimmassa osassa, 90 
prosentissa (26 kpl), vastaa-
jakunnista perusopetusta ja 
koulun ulkopuolista oppimista 
tukevat palvelut, kuten opin-
toretket, luonto- tai leirikoulut 
oli mainittu kunnallisessa 
opetussuunnitelmassa. 

Kolmessa prosentissa mai-
nintaa ei ollut (1 kpl) ja seitse-
män prosenttia vastaajista (2 
kpl) ei osannut sanoa. 

Kunnallisella opetussuunni-
telmalla viitataan paikalliseen 
koulun kasvatus- ja opetustyö-
tä perustelevaan asiakirjaan, tä perustelevaan asiakirjaan, 
jonka laatimisesta vastaa jonka laatimisesta vastaa 
useimmiten kunta. 

Perusopetusta koskevat 
säännökset edellyttävät, että 
opetuksen järjestäjä laatii ja 
hyväksyy opetussuunnitelman. 
Opetussuunnitelma on kun-
nan tärkein opetusta ohjaava 
asiakirja, jossa pitäisi olla 
merkintä kaikesta toiminnasta, 
joka sisältyy perusopetukseen. 
(Opetushallitus 2010.)
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Kyselyyn vastanneet kunnat

Selvitystyö toteutettiin säh-
köisellä kyselylomakkeella, 
joka lähetettiin 52 kunnan 
sivistys- tai koulutoimesta vas-
taavalle henkilölle. Kyselyyn 
vastanneet kunnat jakautuivat 
maantieteellisesti etelästä 
pohjoiseen. 

Vastaajista noin puolet oli 
kunnan sivistystoimenjohta-
jia, mutta vastaajina oli myös 
muita koulun hallinnosta vas-
taavia virkamiehiä. Vastaukset 
haluttiin erityisesti suurimmis-
ta kunnista ja maan kymme-
nestä suurimmasta kunnasta 
tavoitettiinkin lopulta kuusi. 

Kyselyn järjestävien orga-
nisaatioiden kunnille tarjoa-
mien palveluiden ei oletettu 
olevan välttämättä vastaajille 
tuttuja, mutta kuten palvelui-
den käytön kartoitustehtävä 
havainnollisti, niitä kyllä käy-
tettiin sekä oman että toisten 
kuntien alueella.

Kunnalliset linjaukset 
vaihtelevat

Kyselyn tarkoituksena oli 
selvittää koulun ulkopuolisen 
oppimisen palvelujen käytön oppimisen palvelujen käytön oppimisen palvelujen käytön 
ja mahdollistamisen nykytilaa ja mahdollistamisen nykytilaa ja mahdollistamisen nykytilaa 

kunnissa sekä linjauksia, miten 
palveluja mahdollistetaan ja 
tuetaan ja millaisia odotuksia 
niiden toimintaan liittyy. 

Tulosten mukaan koulun ul-
kopuolisen oppimisen palvelu-
ja käytetään, mutta toiminnan 
toteuttamiseen ei ole selkeitä 
malleja ja linjauksiin liittyy 
myös paljon epäselvyyksiä.

Tärkeä selvityksessä esiin 
tullut tieto oli, että koulun 
ulkopuolista opetusta tukevat 
palvelut, kuten opintoretket 
tai luonto- ja leirikoulut, oli 
mainittu sekä kunnallisessa 
opetussuunnitelmassa että 
koulukohtaisissa vuosisuunnitel-
missa lähes aina. 

Ilman merkintää näissä ope-
tusta ohjaavissa asiakirjoissa 
ei toimintaa periaatteessa 
edes voida järjestää. 

Koulut valitsevat retkikohteet

Linjauksia, määritelmiä tai 
suosituksia retkipaikoista oli 
annettu noin 40 % kunnista. 
Paikkoja ei ole siis kovin tar-
kasti sidottu kunnallisella ta-
solla, vaan kuten avoimistakin 
vastauksista tuli esiin, yleensä vastauksista tuli esiin, yleensä vastauksista tuli esiin, yleensä 
koulut ovat itse vastuussa retkoulut ovat itse vastuussa retkoulut ovat itse vastuussa ret-
kipaikkojen valitsemisesta. kipaikkojen valitsemisesta. kipaikkojen valitsemisesta. 
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Oppilaiden rooli

Vastaukset oppilaiden roolista 
suunnitteluprosessissa tukivat 
havaintoja siitä, että yleensä 
vetovastuu toiminnan suunnit-
telusta on kouluilla ja opet-
tajilla, mutta myös oppilaita 
osallistetaan mahdollisuuksi-
en mukaan suunnittelemaan 
toimintaa: 60 % kunnista 
oppilaat saivat toivoa ja 25 % 
päättää kohteen.

Sijainen, päiväraha 

Kyselyn kautta selvitettiin 
myös, miten ryhmän mukaan 
lähtevän koulun työntekijän 
lähtö mahdollistetaan ja mil-
laista tukea siihen annetaan 
koulusta ja kunnasta. 

Hieman yli puolessa kunnis-
ta työntekijä sai sijaisen sekä 
päiväksi että yön yli kestäviin 
tapahtumiin. Avoimissa vas-
tauksissa selvisi, ettei sijaisen 
saamiseen ole automaattista 
järjestelmää ja että alakou-
lussa sijaista ei usein edes 
tarvita, koska opettaja lähtee 
yleensä oman ryhmänsä mu-
kana. Yläkoulun käytäntöihin kana. Yläkoulun käytäntöihin kana. Yläkoulun käytäntöihin 
ei otettu kantaa.  ei otettu kantaa.  ei otettu kantaa.  

Työntekijä saa päivärahan Työntekijä saa päivärahan Työntekijä saa päivärahan 
yön yli kestävää leirikoulua yön yli kestävää leirikoulua yön yli kestävää leirikoulua yön yli kestävää leirikoulua 
varten noin 80 % kunnista varten noin 80 % kunnista varten noin 80 % kunnista varten noin 80 % kunnista 
ja päiväksi lähdettäessä 60 ja päiväksi lähdettäessä 60 ja päiväksi lähdettäessä 60 ja päiväksi lähdettäessä 60 

% kunnista. Ryhmän mukaan 
lähtevä koulun työntekijä saa 
suurimmassa osassa kunnista 
päivärahan, muttei kuitenkaan 
aina. 

Avoimissa vastauksissa tuo-
tiin esiin kaksi näkökulmaa: 
työehtosopimuksen toteutumi-
nen sekä se, ettei asiassa aina 
toimita virallisten säädösten 
mukaan, eikä työntekijän pa-
nosta välttämättä korvata. 

Voi olla, että koulun työn-
tekijät lähtevät retkille ilman 
niihin kuuluvia korvauksia. 
Korvauksia ei välttämättä 
haeta, jotta retki ylipäätään 
mahdollistuisi. 

Tällaisella kehityksellä on 
kuitenkin heikkoutensa: mihin 
asti toiminta onnistuu, jos se 
pohjautuu koulun työntekijän 
vapaaehtoisuuteen, eikä ylei-
sesti perusopetuksen toteutta-
misen tavoitteisiin?

Toiminnan rahoittaminen

Koulun ulkopuolisien oppimis-
ta tukevien palveluiden rahoi-
tukseen paneuduttiin väittä-
mien kautta. 

Keskeistä vastauksissa oli, 
että noin 60 % kunnista oli vaettä noin 60 % kunnista oli vaettä noin 60 % kunnista oli va-
rattu varoja palveluiden toteutrattu varoja palveluiden toteutrattu varoja palveluiden toteut-
tamiseen tamiseen kunnankunnan budjetista.  budjetista. 
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Varoja ei ollut sidottu tiettyi-
hin paikkoihin yli 70 % kun-
nista. 50 % vastaajakunnista 
oli sellaisia, joissa varoja oli 
varattu kohteisiin, jotka koulu 
sai valita itse. 

Lähes kaikissa kunnissa kou-
lut saivat myös käyttää omia
varojaan palveluiden toteutta-
miseen. 

Rahoitukseen paneuduttiin 
myös kysyttäessä, minkä tahon 
pitäisi ensisijaisesti vastata 
palveluiden mahdollistamises-
ta tulevaisuudessa. 

Noin puolet korosti valtion-
osuuksien roolia, mikä on 
ymmärrettävää nykyisessä 
taloustilanteessa. Kuntien bud-
jetit ovat hyvin tiukalla, eikä 
ylimääräiseen toimintaan aina 
löydy varoja. 

Myös perheiden ja koulun 
yhteisen varainkeruun roolia 
korostettiin. Vastauksissa tuo-
tiin esiin, että ilman perheiden 
ja koulun yhteistyötä toimintaa 
olisi mahdotonta järjestää. Va-
rainkeruussa kaikki osapuolet 
myös sitoutuvat koko proses-
siin vahvemmin.

Varainhankinta

Kyselyn yksi teema oli paneu-
tua varainkeräämiseen liittyviin 
ongelmiin.  Yhteinen varainke-
ruu on perinteisesti ollut suo-
sittua kouluissa, mutta viime 
vuosien julkisen keskustelun 
jälkeen suhtautuminen siihen 
on monin paikoin muuttunut. 
Olikin odotettavaa että koulu- 
ja sivistystoimet ottavat asiaan 
kantaa. 

Noin 70 % kunnissa oli tehty 
linjauksia, jotka pohjautuivat 
yleensä opetushallituksen val-
takunnalliseen ohjeistukseen. 
Kahdeksassa kommentissa tuo-
tiin esiin sitä, että vanhempien 
pitäisi vastata varainkeräämi-
sestä, ei koulun ja opettajien. 

Koulukohtaisesti asiaan oli 
otettu kantaa noin puolessa 
kunnista. Onkin tulkittavissa, 
että kunnan tasolla määritel-
lään usein isot linjaukset ja 
kouluilla voi olla omia tarkem-
pia periaatteita.

Avoimista vastauksista tuli 
esiin myös se, että kunnil-
la saattoi olla omia yhteisiä 
sääntöjä varainkeräämisestä. 
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Tällaisiin asiakirjoihin oli kun-
nassa koottu periaatteet, joilla 
toimintaa vietiin eteenpäin.
Jatkotutkimusehdotuksena 
olisikin merkityksellistä koota 
tällaisia asiakirjoja yhteen 
ja tarkastella niitä erityisesti 
valtakunnallisten ohjeistusten 
valossa.

Millaisia palveluja tarvitaan?

Useimmiten vastauksissa 
kyselyn taustaorganisaatioita 
kannustettiin kehittämään 
palveluitaan tukemaan entistä 
paremmin koulun opetus-
suunnitelman toteutumista ja 
opettajan työtä. 

Palvelujen järjestäjiltä toi-
vottiin muun muassa valmiita 
opetusmateriaaleja tai tie-
topankkeja, joista opettajat 
saisivat pedagogiseen työhön-
sä tukea. 

Koulun perustyön tukeminen 
nähtiin tärkeäksi, vaikkakin 
kysyttäessä koulun ulkopuoli-
sen oppimisen merkitystä 60 % 
vastauksista palveluiden koet-
tiin kehittävän ensisijaisesti 
oppilaiden sosiaalisia taitoja, 
luokkahenkeä ja edistävän luokkahenkeä ja edistävän luokkahenkeä ja edistävän 
aktiivista kansalaisuutta. aktiivista kansalaisuutta. aktiivista kansalaisuutta. 

Koulun ulkopuolisen toimi-
jan asiantuntijuutta ja kump-
panuutta opettajan kanssa 
korosti noin 30 %. 

30 % mielestä koulun 
ulkopuolinen toimija voi olla 
alan asiantuntija, mutta vastuu 
pedagogiikasta on jätettävä 
opettajalle. 

Miten palveluista saa tietoa?

Toiminnoista ja palveluista  
tiedottamista koulumaailmaan 
pidettiin tärkeänä, koska tällä 
hetkellä opettajankoulutukses-
sa koulun ulkopuolella tapah-
tuvan oppimisen pedagogiset 
ja didaktiset periaatteet jäävät 
varsin vähälle huomiolle. 

 Palveluiden täytyy olla 
myös hinnaltaan sellaisia, että 
kunnilla ja kouluilla on varaa 
käyttää niitä. 

Ehdotuksissa tuli esiin myös 
jo olemassa olevia toimivia 
malleja. Esimerkiksi Kolilla 
kerrottiin olevan työskentely-
malli, jossa toimintaa mennään 
esittelemään kouluihin ja tar-
joamaan palveluita opettajien 
ja oppilaiden kouluttamiseksi. 
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Alle 10 000

10 000 - 50 000

50 001 - 100 000

Yli 100 000

1. Vastanneiden kuntien koot lajiteltuna asukasmäärien mukaan 
(n=29)

Eniten vastauksia, 38 %, tuli alle 10 000 asukkaan kunnista, joita 
valtakunnallisestikin on suhteellisesti eniten. 31 % vastaajista 
edusti 10 000–50 000 asukkaan kuntia ja 17 % 50 001–100 000 
asukkaan kuntia. Maan kahdeksan yli 100 000 asukkaan kuntien 
vastaukset kattavat 14 % vastauksista. Kuntien asukasmäärät 
jaoteltiin tilastokeskuksen valmiin jaottelun mukaan jotta tuloksia 
olisi helppo soveltaa myös mahdollisissa jatkotutkimuksissa. 



12
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Opetustoimenjohtaja

Koulutoimenjohtaja

Muu

Sivistystoimenjohtaja

2. Kyselyyn vastanneen virkamiehen toimenkuva kunnan hallin-
nossa (n=29)

Kysely lähetettiin suoraan kunnallisesta koulutoimesta vastaavalle 
henkilölle, eli yleisimmin kunnan koulu- tai sivistystoimenjohta-
jalle. 45 % kyselyyn (13 kpl) vastanneista olikin sivistystoimenjoh-
tajia, 17 % (5 kpl) koulutoimenjohtajia ja 10 % (3 kpl) opetustoi-
menjohtajia. Näillä henkilöillä oli myös mahdollisuus delegoida 
kyselyyn vastaaminen eteenpäin kunnan hallinnossa. Tällaisia 
muita virkamiehiä oli 28 % (8 kpl) vastanneista. Näitä olivat muun 
muassa sivistystoimiston päällikkö, ostopalveluiden suunnittelija, 
linjanjohtaja, rehtori, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, verkostokoor-
dinaattori sekä perusopetus- ja nuorisojohtaja.
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3. Mitä LYKE-verkoston palveluita kuntanne käyttää?

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 % (12 kpl) vas-
taajista. Toiseksi suosituin palvelu oli oman kunnan alueella toi-
miva leirikoulukeskus, jota käytti 38 % (11 kpl) vastaajista. Kaikki 
vastaukset on koottu alla olevaan taulukkoon. Palveluita käytettiin 
enemmän oman kunnan alueella.

Valta-
kunnal-
linen 
nuoriso-
keskus

Luon-
to- tai 
ympäris-
tökoulu

Metsä-
halli-
tuksen 
luonto-
keskus

Leirikou-
lukeskus

Joku 
muu, 
mikä?

Oman 
kunnan 
alueella

21 % 41 % 31 % 34 % 7 %

Toisen 
kunnan 
alueella

21 % 21 % 28 % 24 % 0 %
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4. Onko kunnassa linjattu, määritelty tai suositeltu kohteita, joihin 
opintoretkille, luonto- tai leirikouluihin lähdetään? Jos on, mihin 
voidaan lähteä?

Vastaajalla oli mahdollisuus laittaa lisätietokohtaan yksityiskoh-
taisempaa tietoa käytetyistä palveluista. Tässä mainittiin muun 
muassa lähellä olevia palveluita nimeltä. Esimerkiksi valtakunnal-
listen nuorisokeskusten käyttäjät mainitsivat usein oman lähi-
keskuksen nimeltä (6 viittausta) tai jos keskusta ei ollut lähellä, 
kerrottiin, että kaukaisempiin paikkoihin saatettiin lähteä esimer-
kiksi leirikouluun tapauskohtaisesti (2 viittausta). Neljä vastaajaa 
kertoi, ettei paikkoja määritellä kunnallisesti, vaan koulut saavat 
itse valita vierailukohteensa ja siksi kysymykseen ei välttämättä 
ollut vastattu lainkaan.

Lisätietokohdassa neljä vastaajaa kertoi, että paikat määritellään 
aina tapauskohtaisesti. Kaksi vastaajaa sanoi, että heidän kunnas-
saan retkille saatetaan lähteä myös ulkomaille, kahdessa tämä ei 
ollut sallittua. Kaksi vastaajaa kertoi, että tietyt ikäluokat kävivät 
perinteisesti vierailulla tietyissä kohteissa. Kahdessa vastauksessa 
tuotiin esiin perinteiset hyvien kokemusten pohjalta muodostuotiin esiin perinteiset hyvien kokemusten pohjalta muodostuotiin esiin perinteiset hyvien kokemusten pohjalta muodos-
tuneet vierailukohteet, joita kouluille suositellaan, mutta jotka tuneet vierailukohteet, joita kouluille suositellaan, mutta jotka tuneet vierailukohteet, joita kouluille suositellaan, mutta jotka tuneet vierailukohteet, joita kouluille suositellaan, mutta jotka 
koulut lopulta päättävät itse. koulut lopulta päättävät itse. koulut lopulta päättävät itse. 

Oman kun-
nan alueelle 64 %

Määriteltyi-
hin paikkoi-
hin 

45 %

Naapurikun-
tien alueelle 45 %

Omaan 
maakuntaan 27 %

Kunnallisesti on määritelty paikkoja, 
joiden kanssa on ostosopimus; näiden 
toimintaa edistetään ja laatua tark-toimintaa edistetään ja laatua tark-toimintaa edistetään ja laatua tark
kaillaan. Ohjeistuksia ja suosituksia 
siis annetaan, mutta koulut saavat itse 
lopulta päättää minne menevät.
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5. Mikä on oppilaiden rooli opintoretkien, luonto- tai leirikoulujen 
suunnittelussa?

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää, kuinka hallinnon tasolla 
nähdään oppilaiden osallistaminen osaksi leirikoulun toteuttamis-
ta prosessin eri vaiheissa. Vastausten mukaan oppilaat osallistuvat 
ohjelmien suunnitteluun 72 % (21 kpl) kunnista, saavat toivoa 
kohdetta 66 % (19 kpl), päättävät kohteen 24 % (7 kpl) sekä saavat 
olla mukana määrittelemässä tavoitteita toiminnalle 31 % (9 kpl) 
kunnista.

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 osallistuvat kyllä suunnitteluun ja 
esittävät ideoita yhteistoiminnallisesti, mutta vetovastuu ja oikeus 
ovat yleensä koululla ja opettajilla.

Osallistuvat ohjel-
mien suunnitteluun 72 %

Voivat toivoa 
kohdetta 66 %

Määrittelevät 
tavoitteita 31 %

Päättävät kohteen 24 %
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6 ja 7. Saako luokan mukana lähtevä koulun työntekijä sijaisen 
päivän aikana tapahtuvaa opintoretkeä/yön yli kestävää leirikou-
lua varten? (n=29)

Kysymykseen saako luokan kanssa lähtevä koulun työntekijä 
sijaisen päivän aikana tapahtuvaa opintoretkeä varten, noin puolet 
(15 kpl), vastasi kyllä, ja 28 % (8 kpl) ei. 21 % (6 kpl) ei vastannut 
kysymykseen. 

Yön yli kestävää leirikoulua varten 62 % (18 kpl) sai vastausten 
perusteella sijaisen ja 17 % (5 kpl) taas ei. 21 % (6 kpl) ei vastan-
nut kysymykseen. Sijainen saatiin siis 10 prosenttiyksikön erolla 
useammin, jos retkelle lähdettiin yöksi.

Saa 
sijaisen

Ei saa 
sijaista

Ei 
vastausta

Päiväretki 52 % 27 % 21 %
Yöretki 62 % 17 % 21 %

Kommenteissa tuli esiin, että yleensä sijaista ei tarvita, koska 
opettaja lähtee oman luokan mukana (5 viittausta). Kolmessa vas-
tauksessa kerrottiin, ettei sijaisen ottamista ei ole suoranaisesti 
kielletty, mutta siihen ei ole myöskään automaattista järjestelmää. 
Neljä vastaajaa sanoi, että sijaisen ottamisesta päättää koulu. Yksi 
vastaaja eritteli, että jos sijainen otetaan, tämän palkka maksetaan 
koulun omasta budjetista, eikä kunta ole ottanut asiaan suoraan 
kantaa.
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8 ja 9. Saako ryhmän mukana lähtevä koulun työntekijä päivära-
han päivän aikana tapahtuvalla/yön yli kestävässä leirikoulussa? 
(n=29)

Hieman yli puolet, 62 % (18 kpl) vastasi, että päiväraha maksetaan 
päiväretkipäivästä.

Yön yli kestävässä leirikoulussa yli kymmenen prosenttiyksikköä 
suurempi osa vastaajista, 79 % (23 kpl), sai päivärahan.

Saa 
päivärahaa

Ei saa 
päivärahaa

Ei 
vastausta

Päiväretki 62 % 28 % 10 %
Yöretki 79 % 11 % 10 %

Lisätietokohdassa vastaajat täydensivät ja erittelivät vastausten 
taustoja. Seitsemän vastaajaa viittasi työehtosopimuksen toteutu-
miseen ja yhteisiin ohjeistuksiin, kuten opetushallituksen linja-
uksiin. Paikallisiin sopimuksiin vetosi kolme vastaajaa. Yhdessä 
kunnassa oli tehty sopimus, jonka mukaan päivärahan voi hakea 
maksimissaan kolmelta päivältä. Kolmessa vastauksessa tuli ilmi, 
että jos opettaja haki korvausta virallisesti, oli se maksettava, mut-
ta koulussa on voitu tehdä sopimus, että leirin mahdollistamiseksi 
opettaja ei kuitenkaan itse hae korvausta. 

Tilanne voi vaihdella suurestikin eri kunnissa, kouluissa ja tilan-
teissa. Kysymyksiin päivärahan tai sijaisen saamisesta ei tulkinnan teissa. Kysymyksiin päivärahan tai sijaisen saamisesta ei tulkinnan teissa. Kysymyksiin päivärahan tai sijaisen saamisesta ei tulkinnan 
mukaan ole täysin yksiselitteistä vastausta. Kuitenkin pääosassa mukaan ole täysin yksiselitteistä vastausta. Kuitenkin pääosassa mukaan ole täysin yksiselitteistä vastausta. Kuitenkin pääosassa mukaan ole täysin yksiselitteistä vastausta. Kuitenkin pääosassa 
kunnista järjestelmä tukee koulun ulkopuolisen oppimisen palkunnista järjestelmä tukee koulun ulkopuolisen oppimisen palkunnista järjestelmä tukee koulun ulkopuolisen oppimisen palkunnista järjestelmä tukee koulun ulkopuolisen oppimisen pal-
veluiden käyttöä, sijaisten saamista ja opettajan työpanoksen veluiden käyttöä, sijaisten saamista ja opettajan työpanoksen veluiden käyttöä, sijaisten saamista ja opettajan työpanoksen veluiden käyttöä, sijaisten saamista ja opettajan työpanoksen veluiden käyttöä, sijaisten saamista ja opettajan työpanoksen 
korvaamista. korvaamista. 

Riippuu tilanteesta. Virallisesti jos haetaan, on maksettava 
– ei ole neuvottelukysymys. Kuitenkin koulussa voi olla eri 
käytännöt, esimerkiksi ei haeta ollenkaan, koska menee 
koulun budjetista. 
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10. Onko koulun ulkopuolisiin oppimista tukeviin palveluihin 
varattu varoja? (n=29)

17 vastaajaa (59 %) vastasi kyllä eli koulun ulkopuolista oppimista 
tukeviin palveluihin oli ylipäänsä varattu määrärahaa. 

Kyllä Ei Ei 
vastausta

Varattu 
määrärahoja 59 % 14 % 31 %

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

Tässä haluttiin selvittää, oliko määrärahoja varattu nimeltä mainit-
tuihin paikkoihin, kuten kunnan hallinnoimaan luontokouluun tai 
joltakin tietyltä taholta hankittuun pitkäaikaiseen ostopalveluun. 
Suurimmassa osassa, 72 % (21 kpl) kunnista tällaista järjestelyä ei 
ollut.

Kyllä Ei Ei 
vastausta

Varattu määrä-
rahoja tiettyyn 

paikkaan
25 % 72% 3 %

Kaksi vastaajaa toi esiin oman kunnan alueella toimivan val-
takunnallisen nuorisokeskuksen. Espoon edustaja mainitsi esi-
merkkinä Kulps-hankkeen, joka on kulttuuri- ja liikuntapolku 
koululaisille. Toiminnan tavoitteena on viedä oppilaat peruskoulun 
luokka-asteilla ennalta määriteltyihin erilaisiin vierailukohteisiin 
vuosittain. vuosittain. 

Rahoituksen prosentuaalista määrää vastaajat (2 viittausta) eivät Rahoituksen prosentuaalista määrää vastaajat (2 viittausta) eivät Rahoituksen prosentuaalista määrää vastaajat (2 viittausta) eivät Rahoituksen prosentuaalista määrää vastaajat (2 viittausta) eivät 
osanneet kovin hyvin tarkentaa, ne pyörivät osaprosenteissa ja osanneet kovin hyvin tarkentaa, ne pyörivät osaprosenteissa ja osanneet kovin hyvin tarkentaa, ne pyörivät osaprosenteissa ja osanneet kovin hyvin tarkentaa, ne pyörivät osaprosenteissa ja 
sadoissa tuhansissa euroissa.sadoissa tuhansissa euroissa.sadoissa tuhansissa euroissa.sadoissa tuhansissa euroissa.
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12. Onko varoja varattu kuntakohtaisesti määrittelemättömiin 
kohteisiin, jotka koulu saa itse valita? (n=29)

Tällä tarkoitettiin kunnan tasolla korvamerkittyjä varoja, jotka oli 
kohdistettu yleisesti koulun ulkopuolisen oppimisen palveluiden 
ostamiseen. Yli puolet, 52 % (15 kpl) vastasi ei ja 31 % (8 kpl) ei ja 31 % (8 kpl) ei kyllä. 
17 % (6 kpl) ei vastannut. Lisätiedoissa kaksi vastaajaa toi esiin 
tilanteen vaihtuvan vuosittain. Yksi vastaaja kertoi, että paikat 
eivät yleisesti ole sidottuja, mutta perinteet ja hyvä palaute voivat 
edesauttaa pitkäaikaisen yhteistyösuhteen syntymistä.

Kyllä Ei Ei 
vastausta

Varattu määrä-
rahoja paik-
kaan, jonka 

koulu valitsee

31 % 52 % 17 %

13. Voivatko koulut voivat käyttää omia kuntakohtaisesti määritte-
lemättömiä varojaan palveluiden ostamiseen? (n=29)

Tässä tarkoitettiin koulun oman budjetin varoja, joita kunta ei ole 
korvamerkinnyt. Valtaosa, 92 % (27 kpl) vastasi kysymykseen kyllä. 
Kolmen vastaajan mukaan koulu tukee useimmiten kuljetuksia 
pienellä summalla ja loput rahasta kerätään luokan ja vanhem-
pien kesken. Kaksi vastaajaa toi esiin myös sen, että koulut saavat 
yleisesti tehdä ratkaisut omien budjettiensa rajoissa. 

Kyllä Ei Ei 
vastausta

Varat otetaan 
koulun omasta 

budjetista  budjetista  
92 % 7 % 1 %1 %
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14. Minkä tahon pitäisi mielestänne pääasiallisesti vastata luonto-, 
ympäristö- ja leirikoulujen sekä kestävää elämäntapaa ja ympäris-
tökasvatusta tukevien palveluiden rahoittamisesta tulevaisuudes-
sa? (n=29)

Vastaajia pyydettiin pohtimaan koulun ulkopuolisen oppimisen 
palveluiden rahoituksen taustoja tarkemmin mielipidekysymyksen 
kautta. Kysymyksessä vastaajien tuli priorisoida yksi taho, jonka 
pitäisi pääasiallisesti vastata luonto-, ympäristö- ja leirikoulujen 
sekä kestävää elämäntapaa ja ympäristökasvatusta tukevien pal-
veluiden rahoittamisesta tulevaisuudessa. Selkeä enemmistö, 55 % 
(16 kpl) oli sitä mieltä, että rahoituksen pitäisi ensisijaisesti tulla 
valtakunnallisesta rahoituksesta, kuten valtionosuuksista.

Rahoitus tulisi järjestää valtionosuusrahoituksen 
tai muun valtakunnallisen rahoituksen kautta 55 %

Kunnan tulisi varata tähän rahoitusta oman ta-
lousarvionsa sisälle 24 %

Vanhempainyhdistysten ja luokkatoimikuntien 
tulisi kerätä varoja koulun ulkopuolista oppimis-
ta varten

10 %

Rahoitusta ei tarvita 7 %

Koulujen tulisi varata tähän rahoitusta omasta 
talousarviostaan 3 %

Rahaa ei pitäisi kuntatasolla korvamerkitä, vaan kouluille 
pitäisi antaa mahdollisuus valita itse, mihin painotetaan. 
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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 vii-
taten nykyiseen taloustilanteeseen esiin tuotiin myös se, etteivät 
sieltä tulevat varat kuitenkaan koskaan yksinään riitä.

Valtionrahoitus on usein kiven alla ja sitä on vaikea saada. 
Kuitenkin valtio tukee esimerkiksi leirikeskuksien toimintaa. 

Kuntien budjetista pitäisi ensisijaisesti saada rahoitus. 

Kerääminenkin sitouttaa ja on osa kasvatusta; se kuuluu myös 
koulutyöhön. Riippuu myös siitä, mihin halutaan lähteä. Tasa-
arvon takaaminen on myös tärkeätä. 

Toisaalta, jos halutaan lähteä ulkomaille, on oma rahoitus 
ensisijaista.
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15. Onko koulu- tai sivistystoimi ottanut kantaa varainhankintaan 
opintoretkiä, luonto- tai leirikouluja varten? (n=29)

Suurin osa 69 % (20 kpl) vastaajista vastasi kyllä.

Kyllä Ei Ei 
vastausta

Koulu- tai si-
vistystoimi on 
ottanut kantaa 
varainhankin-
taan 

69 % 28 % 3 %

Lisätietokohdassa vastaajat toivat esiin perusopetuksen maksutto-
muutta ja sen problematiikkaa rahankeruussa. Onkin tulkittavissa, 
ettei kunnissa ole yksiselitteistä ohjeistusta varainkeräämiseen.

Lisätietokohdan kahdeksassa kommentissa tuotiin esiin sitä, että 
varainhankinta ei saisi olla koulun tai opettajan vastuulla, vaan 
varainhoitajina pitäisi toimia pääsääntöisesti vanhemmat. Ope-
tushallituksen valtakunnalliseen ohjeistukseen viittasi seitsemän 
vastaajaa. Yhdessä vastauksessa otettiin esiin yhteiskunnallisen 
keskustelun vaikutusta sääntöjen muodostumiseen.

Yleiset linjaukset tiedotettu kouluille. Viime vuosien jupakoi-
den jälkeen ohjeistettu, että jos kerätään koko ryhmälle, kutsu-
taan siihen 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.onko keräysprosessiin osallistuttu tai ei.onko keräysprosessiin osallistuttu tai ei.

Varainhankinta mahdollista, muttei siihen voi velvoittaa. 
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Menettelyt kunnissa vaihtelivat.

Jossakin kunnassa sivistyslautakunta oli luonut leirikouluperiaat-
teet.

Leirikouluperiaatteissa säädetään muun muassa suunnitte-
lusta, varojen keräyksestä, leirikouluun osallistuvien koulun 
edustajien enimmäismäärästä ja korvausperiaatteet.

Päiväretket maksetaan ensisijaisesti koulun budjetista, 
leirikoulut taas luokan keräämistä varoista.
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16. Onko koulukohtaisesti otettu kantaa varainhankintaan opinto-
retkiä, luonto- tai leirikouluja varten? (n=29)

Noin puolet, 48 % (14kpl), vastasi kyllä ja toinen puoli ei. 

Kyllä Ei Ei 
vastausta

Koulukohtai-
sesti on otettu 
kantaa varain-
hankintaan 

48 % 45 % 7 %

Kahdeksassa avoimessa vastauksessa tuli esille, että päätökset 
ja linjaukset tehdään kuntatasolla ja nämä perustuvat opetus-
hallituksen 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.

Kahdessa vastauksessa tarkennettiin, ettei kunnassa välttämättä 
tiedetä koulukohtaisista linjauksista. Yhdessä vastauksessa kerrot-
tiin, että kunnan koulut ovat sopineet yhteisiä linjoja samanlaisiin 
leirikoulupaikkoihin lähtemisestä.

Yksi vastasi, että joissakin kouluissa ei kerätä lainkaan rahaa Yksi vastasi, että joissakin kouluissa ei kerätä lainkaan rahaa Yksi vastasi, että joissakin kouluissa ei kerätä lainkaan rahaa Yksi vastasi, että joissakin kouluissa ei kerätä lainkaan rahaa 
toimintaa varten. Tästä vastauksesta oli tulkittavissa, että päätös toimintaa varten. Tästä vastauksesta oli tulkittavissa, että päätös toimintaa varten. Tästä vastauksesta oli tulkittavissa, että päätös toimintaa varten. Tästä vastauksesta oli tulkittavissa, että päätös toimintaa varten. Tästä vastauksesta oli tulkittavissa, että päätös 
oli tehty koulukohtaisesti. Koulun rehtorilla voikin olla suuri valta oli tehty koulukohtaisesti. Koulun rehtorilla voikin olla suuri valta oli tehty koulukohtaisesti. Koulun rehtorilla voikin olla suuri valta oli tehty koulukohtaisesti. Koulun rehtorilla voikin olla suuri valta oli tehty koulukohtaisesti. Koulun rehtorilla voikin olla suuri valta 
päättämässä siitä, järjestetäänkö koulun ulkopuolista oppimista päättämässä siitä, järjestetäänkö koulun ulkopuolista oppimista päättämässä siitä, järjestetäänkö koulun ulkopuolista oppimista päättämässä siitä, järjestetäänkö koulun ulkopuolista oppimista päättämässä siitä, järjestetäänkö koulun ulkopuolista oppimista 
lainkaan.lainkaan.

Koulut ovat sisäisesti miettineet omat periaatteet retkille ja 
leirikouluille sivistyslautakunnan ohjeistuksen mukaisiksi.

Osa kouluista on sopinut yhteisiä linjoja. Retkikohteet ovat 
samantyylisiä: esimerkiksi Helsinki tai Argentiina.
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17. Mikä on mielestänne koulun ulkopuolisen oppimisen merkitys 
koulutyölle? (n=29)

Kysymyksen tarkoituksena oli johdatella vastaajaa pohtimaan sitä, 
mitä itse ajattelee koulun ulkopuolisen oppimisen merkityksestä 
koulutyölle. Kysymyksessä oli neljä vaihtoehtoa, joista oli mahdol-
lista valita yksi tai kaksi. Suosituin vastaus 62 % (18 kpl) osuudella 
oli, että koulun ulkopuolisen oppimisen tärkein merkitys on kehit-
tää oppilaiden sosiaalisia taitoja, luoda luokkahenkeä ja edistää 
aktiivista kansalaisuutta. 

Koulun ulkopuolinen oppiminen kehittää oppi-
laiden sosiaalisia taitoja, luo luokkahenkeä ja 
edistää aktiivista kansalaisuutta.

62 %

Koulun ulkopuolinen toimija voi olla peda-
gogiikan asiantuntija ja opettajan kumppani 
opetussisältöjä käsiteltäessä.

34 %

Opettaja vastaa pedagogiikasta, mutta ulko-
puoliset asiantuntijat voivat kertoa asiantunti-
jan näkemyksiä käsiteltävästä asiasta. 

28 %

Koulun ulkopuolinen oppiminen tuo koulu-
työhön tarvittavaa vaihtelua, mutta sillä ei ole 
suurta merkitystä oppiaineiden opetussuunni-
telmallisten sisältöjen opettamisessa.

7 %
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18. Millaisen merkityksen annatte luonto-, ympäristö- ja leirikou-
lujen sekä kestävää elämäntapaa tukevien palveluiden kehittämi-
selle? (n=29)

Kyselyn kautta haluttiin selvittää myös millaista merkitystä 
kunnat antoivat koulun ulkopuoliselle oppimiselle ja sen palvelui-
den kehittämiselle. Vastaajilta kysyttiin, kuinka merkitykselliseksi 
koko koulun ulkopuolinen oppiminen koettiin. Vaikka kysymys oli 
kohdistettu henkilökohtaisesti vastaajalle, tulkittiin että virkamie-
hen näkökulmista peilautuu myös hänen taustaorganisaationsa 
näkemys koko käsiteltävästä teemasta. 

59 % (17 kpl) vastasi melko merkityksellistä ja 38 % (11 kpl) 
erittäin merkityksellistä. 3 % (1 kpl) jätti kohdan tyhjäksi. Kohtia 
melko merkityksetöntä tai täysin merkityksetöntä ei valinnut kukaan. 
Huomionarvoista on, että 97 % (28 kpl) vastaajista piti palveluiden 
kehittämistä melko tai erittäin merkityksellisenä.

Melko merki-
tyksellistä

Erittäin merki-
tyksellistä Ei vastannut

Luonto-, 
ympäristö- ja 
leirikoulujen 
sekä kestävää 
elämänta-
paa tukevien 
palveluiden 
kehittäminen 

59 % 38 % 3 %

Lisätietokohdassa vastaajalla oli vielä mahdollisuus kommentoida 
antamaansa vastausta. Vastauksissa yleisin teema (7 viittausta) oli 
ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen teemojen keskeisyy-
den ja tärkeyden korostaminen.den ja tärkeyden korostaminen.den ja tärkeyden korostaminen.

Ympäristökysymykset ja kestävän elämäntavan teemat ovat 
todella elämän ja kuoleman kysymyksiä ja ehdottoman 
tärkeitä.
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Toinen toistuva teema (4 viittausta) oli ympäröivän yhteiskunnan 
ja luonnon integroiminen koulun arkeen ja toimintaan. Vastauk-
sissa tuotiin esiin sitä, kuinka luokan ulkopuolella opitaan monia 
tärkeitä taitoja, jotka tukevat koulussa opetettavaa ja opittua. Yksi 
vastaaja korosti myös tekemällä oppimisen mielekkyyttä oppi-
mismuotona. Yleisesti koulun ulkopuolisen oppimisen eriteltiin 
olevan tärkeä osa koulun työtä, joka toi opetettavat teemat lähem-
mäksi oppilaiden todellisuutta.

Kahdessa kommentissa sanottiin, että koulun ulkopuoliset toimijat  
ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita ja opettajan tukijoita koulu-
työssä. Kaksi vastaajaa toi esiin sen, kuinka palvelut koskettavat 
vain tiettyä osaa oppilaista tietyillä vuosikursseilla, ja kuinka näi-
hin teemoihin perehdytään monin paikoin myös koulussa. Vastaa-
jat korostivat silti palveluiden tarpeellisuutta.

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

Koulun ulkopuolista toimintaa tarvitaan opetuksen tueksi. 
Opetusta järjestetään siellä, missä sen kohdekin on: luon-
nossa ja ympäröivässä yhteiskunnassa. Samalla siinä opitaan 
monia muita taitoja ohella!

Koulun ulkopuoliset palvelut ovat osa toimintaa. Kestävää 
kehitystä on hyvä opettaa muissakin yhteyksissä.
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Vastaajien kehitysehdotuksia ja toiveita toiminnan kehittämiseksi

Kyselyn lopussa vastaajalle annettiin mahdollisuus esittää toiveita 
kyselyn tehneille taustaorganisaatioille. Ensimmäisessä osassa 
kysyttiin, kuinka kehitteillä oleva LYKE-verkosto voisi palvella 
parhaiten kunnan perusopetusta. Toisessa kysyttiin, kuinka valta-
kunnalliset nuorisokeskukset voisivat palvella parhaiten kunnan 
perusopetusta. 

Useat vastaajista eivät tunteneet näitä organisaatioita niin 
tarkasti, että olisi pystynyt kirjaamaan molemmille oman vastauk-
sen, joten vastaukseksi annettiin useimmiten yksi yhteinen. Tähän 
on koottu teemoittain ideoita ja toiveita, jotka toistuivat useissa 
vastauksissa. 

Kahdeksassa vastauksessa organisaatioita kannustettiin kehit-
tämään palveluitaan tukemaan entistä paremmin koulun työtä ja 
opetussuunnitelman toteutumista.

Olisi hyvä, että leirikouluista tulisi entistä pedagogisemmin 
perusteltuja paketteja, jotka tukisivat koulun työtä!

Kuudessa vastauksessa toistui toive aktiivisesta tiedon jakami-
sesta eri yhteistoimintamuodoista. Yhteistyön muodoista halut-
tiin tietoa sekä hallinnossa että kouluissa. 

Kolmen vastaajan mielestä koulun ulkopuolisten oppimista 
tukevien palveluiden tehtävänä on antaa virikkeitä ryhmille ja tukevien palveluiden tehtävänä on antaa virikkeitä ryhmille ja tukevien palveluiden tehtävänä on antaa virikkeitä ryhmille ja 
opettajille. Konkreettisia ideoita yhteistyöhön oli esimerkiksi valopettajille. Konkreettisia ideoita yhteistyöhön oli esimerkiksi valopettajille. Konkreettisia ideoita yhteistyöhön oli esimerkiksi valopettajille. Konkreettisia ideoita yhteistyöhön oli esimerkiksi val-
miiden opetuspakettien luominen asiantuntijatyönä. Tarvetta oli miiden opetuspakettien luominen asiantuntijatyönä. Tarvetta oli miiden opetuspakettien luominen asiantuntijatyönä. Tarvetta oli miiden opetuspakettien luominen asiantuntijatyönä. Tarvetta oli 
myös yleisesti opetusmateriaalin luomiselle, tieto- ja materiaa-myös yleisesti opetusmateriaalin luomiselle, tieto- ja materiaa-myös yleisesti opetusmateriaalin luomiselle, tieto- ja materiaa-myös yleisesti opetusmateriaalin luomiselle, tieto- ja materiaa-myös yleisesti opetusmateriaalin luomiselle, tieto- ja materiaa-
lipankeille sekä tietoiskuille (4 viittausta). lipankeille sekä tietoiskuille (4 viittausta). lipankeille sekä tietoiskuille (4 viittausta). lipankeille sekä tietoiskuille (4 viittausta). 

Kolin malli toiminnan kehittämiseksi eli tullaan ja esitellään 
palveluita opettajien ja oppilaiden kouluttamiseksi. Toi-
minnan edistäminen ja palveluiden kehittäminen avoimen 
yhteistyön kautta - hieno ja toimiva malli!
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Vastauksissa tuotiin myös esiin koulun ulkopuolisten palve-
luiden tarpeellisuutta koulun ja opettajan tukijana. Kahdessa 
vastauksessa korostettiin koulumaailman kiireisyyttä ja yleistä 
tarvetta opettajuuden tukemiselle ja vastuun jakamiselle. 

Kolmessa vastauksessa tuotiin myös esiin mahdollisuus täy-
dennyskoulutuksesta koulujen henkilökunnille. Organisaatioita 
kannustettiin monin tavoin aktiiviseen yhteistyöhön koulujen 
kanssa. Nuorisokeskuksia kannustettiin jatkamaan profiloitu-
mista sekä valtakunnallisesti että paikallisesti, mutta myös 
keskittymään perustehtävänsä hyvään hoitamiseen. Kuudessa 
vastauksessa tuotiin myös esiin myös rahoitus. Hintojen tulisi 
olla sellaiset, että kunnilla ja kouluilla olisi varaa käyttää palve-
luja.

LYKE-verkostoa kannustettiin jatkamaan työtään verkoston luo-
jana ja kestävän kehityksen pedagogian muotojen kehittäjänä (3 
viittausta). 

Verkosto auttaa kouluja rakentamalla erilaisia oppimisympä-
ristöjä erilaiseen oppimiseen.

Kaikki lasten ja nuorten oppimisen elämyksellisyyttä ja 
vuorovaikutusta edistävät tahot ovat tärkeitä ja tarpeellisia 
kohteita leirikoulutoiminnalle.

Nyt jo nuorisokeskuksilla on hyvää tarjottavaa kouluille; 
rahasta kaikki on kiinni!
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Mihin tästä eteenpäin?

Koulun ulkopuolinen oppiminen ja kestävän elämäntavan kasva-
tus on tärkeä osa koulun työtä ja siihen liittyvään problematiik-
kaan on saatava selkeytystä. Toiminnan kehittäminen on tärkeätä, 
koska Suomessa ei ole tällä hetkellä yhtenäistä toimintamallia, 
joka edistäisi koulujen ja erilaisten nuorisoryhmien kasvatusta 
kestävään tulevaisuuteen. 

Perusteilla oleva LYKE-verkosto pyrkii luomaan tällaisen tuki-
verkoston eri toimijoiden kesken. Asia on tärkeä myös siksi, että 
opettajilla ja kasvattajilla ei välttämättä ole riittävästi tietoa, 
kokemusta ja pedagogista valmiutta tästä teemasta opettamiseen. 
Kaivataankin toimivaa verkostoa, joka olisi myös kasvatustyössä 
toimivien apuna, arkipäivän tasolla. 

Keskeistä toiminnan kehittämisessä olisi antaa kouluille riittä-
västi resursseja elämykselliseen oppimiseen erilaisissa ympäris-
töissä. Samalla olisi myös huolehdittava siitä, että nykyiset varsin 
epätasa-arvoiset käytännöt saataisiin mahdollisimman yhtenäisik-
si. Perusopetuksen keskeinen tavoite on se, että jokainen oppilas 
pääsee ainakin kerran peruskoulunsa aikana leirikouluun ja lisäksi 
vuosittain johonkin muuhun koulun ulkopuoliseen oppimistapah-
tumaan.

Mahdollinen jatkoselvitys voisi suuntautua sijaisuus- ja päivära-
hakysymyksiin sekä varainkeruuseen liittyviin epäselvyyksiin. 

Vastauksissa kävi ilmi, ettei kunnilla ole selkeitä ja yhdenmu-
kaisia toimintamalleja varainhankinnasta ja koulun ulkopuolisista 
retkikohteista. 

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 näkökulmiin koulun ulko-
puolisesta oppimisesta. Seuraavaksi voitaisiin selvittää, millaisia puolisesta oppimisesta. Seuraavaksi voitaisiin selvittää, millaisia puolisesta oppimisesta. Seuraavaksi voitaisiin selvittää, millaisia 
ovat opettajien ja kasvattajien näkökulmat.ovat opettajien ja kasvattajien näkökulmat.ovat opettajien ja kasvattajien näkökulmat.
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Liitteet 

Liite 1. Sähköpostiviesti, alustus

Hyvä kunnan koulu- tai sivistystoimesta vastaava
Toivomme teidän vastaavan kyselyyn liittyen kuntanne opintoretki-, ympäristökasva-
tus- ja leirikoulukäytäntöihin. Kysely liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön rahoit-
tamaan 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 ajankoh-
taisempia kuin koskaan. Kataisen hallitusohjelmassa luonto- ja ympäristökouluja 
luvataan kehittää ja niiden asemaa vahvistaa sekä uudessa opetussuunnitelmassa 
ympäristökasvatuksen asemaa parantaa. Myös keväällä julkaistussa tuntijakotyö-
ryhmän esityksessä korostetaan monipuolisten oppimisympäristöjen ja kestävän 
kehityksen edistämistä. 

Luonto- ja ympäristökasvatusta sekä kestävän elämäntavan kasvatusta tuke-
vien LYKE-verkosto vastaa näihin haasteisiin yhteistyössä luonto- ja ympäristö-
koulujen, valtakunnallisten nuorisokeskusten, Metsähallituksen luontokeskus-
ten 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 nuo-
risotoimintaa, leiri- ja luontokoulutoimintaa sekä nuorten aktiivista kansalai-
suutta ja sosiaalista vahvistamista edistävää toimintaa nuorisolain ja nuoriso-
työasetuksen mukaisesti, sekä toteuttavat yleishyödyllistä yhteiskunnallista 
tehtäväänsä nuorten kasvun ja kehityksen tukijana. Lisätietoa nuorisokeskuksis-
ta löytyy verkkosivulta http://www.snk.fi.

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

Lisätietoja kyselylomakkeesta antaa korkeakouluharjoittelija Laura Savolai-
nen; 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

Kuntakysely_A5_sisus painoon.indd   33 31.1.2013   12:17:11



Liite 3. Kysymyslomake
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Suomen nuorisokeskukset ry 
edustaa maamme kymmentä 
valtakunnallista nuorisokes-
kusta.

Nuorisokeskukset toimivat 
keskeisessä roolissa koulun 
ulkopuolisen oppimisen palve-
luiden kehittäjänä. 

Nuorisokeskukset palvelevat 
nuorisotoimintaa, leiri- ja luon-
tokoulutoimintaa sekä nuor-
ten aktiivista kansalaisuutta 
ja sosiaalista vahvistamista 
edistävää työtä nuorisolain ja 
nuorisotyöasetuksen mukai-
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kehityksen tukijana.
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nisteriön rahoittama hanke, 
jolla tuetaan luonto- ja ympä-
ristökasvatusta sekä kestävän 
elämäntavan kasvatusta eri 
toimijoista muodostuneen 
uuden verkoston avulla. 

LYKE-verkosto toimii yh-
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tökoulujen, valtakunnallisten 
nuorisokeskusten, Metsähalli-
tuksen luontokeskusten sekä 
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