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Johdanto  

 
Ympäristötietoisuuden edistäminen on yläkäsite sekä ympäristökasvatukselle että kestävän 
kehityksen kasvatukselle, jotka nähdään tässä raportissa rinnakkaisina käsitteinä.  Ympäristö-
kasvatus on keino edistää kestävää kehitystä ja ympäristötietoisuutta. 
 
Kesytys-ympäristökasvatushanke on toiminut vuodesta 2010 ensin Laukaan seudun luonto ry:n ja 
v.2011–2012 Piispalan nuorisokeskuksen hallinnoimana. Kehittämisvaihetta ovat rahoittaneet 
ympäristöministeriö/ Keski-Suomen Ely sekä Keski-Suomen liitto.   
 
Keski-Suomi on toiminut valtakunnallisena pilottialueena kunnan kokonaisvaltaisen ympäristö-
kasvatustyökalun luomisessa. Tulokset on koottu oppaaksi Samaan kestävään suuntaan- 
ympäristökasvatuksen opas kuntatoimijoille. Työkalun juuret ovat kansallisessa kestävän 
kehityksen kasvatuksen strategiassa 2006–2016, joka on Suomen vastaus YK:n kestävän kehityksen 
kasvatuksen vuosikymmenjulistukseen. Tässä raportissa kuntatyökalua käytetään Keski-Suomen 
kuntiin.  
 
Suomen hallitusohjelmassa painotetaan tavoitetta tehdä Suomesta maailman ympäristötietoisin 
kansakunta.  Ovi kuntien kestävään kehityksen kasvatukseen halutaan siksi avata koulujen kautta.  
Pitkäjänteinen työ alkaa kodeista, kasvatuksesta ja koulutuksesta. Perusopetus tavoittaa jokaisen 
suomalaisen lapsen, siksi ympäristökasvatuksen juurruttaminen on hyvä alkaa heti esikoulusta.  
 
Kartoitustyössä on haluttu ottaa huomioon linjaukset, joita maakunnassa on tehty ympäristö-
ohjelmaa, maakuntasuunnitelmaa - ja ohjelmaa sekä ilmastostrategiaa koskevissa asiakirjoissa.  
 
Kunnat ovat tehneet elinkeinopoliittisia valintoja ja painotuksia. Ympäristökasvatuksesta halutaan 
lisäarvoa näiden kärkikohteiden hyötykäytölle kasvatuksessa ja koulutuksessa. 
 
Keski-Suomen kestävän kehityksen kartoitus on vuodelta 2001 Keski-Suomen ympäristökeskuksen 
(nykyisin Keski-Suomen ELY-keskus) toimesta.  Toteutumaa ei ole sen jälkeen koottu. Kunnilta 
pyydetään siksi täydentäviä taustatietoja kommenttipyynnöllä ja siihen sisältyvällä kyselyllä.  
 
Jatkossa kuntia halutaan haastaa yhteistyöhön kestävän kehityksen kasvatuksessa. Keski-Suomi 
halutaan nähdä vahvana maakuntana ympäristötietoisuuden edistämisessä. 
  
 

Ympäristötietoisuus on ympäristönäkökohtien tiedostamista ja niiden huomioimista toimintaa 
koskevia päätöksiä ja valintoja tehtäessä. 
 

Kestävän kehityksen tunnetuin määritelmä on vuodelta 1988: ”Kestävä kehitys on kehitystä, 
joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää 
omat tarpeensa.” (Yhteinen tulevaisuutemme 1988, 26.) 
 

Ympäristökasvatus on kasvatuksellista toimintaa, joka tukee elinikäistä oppimisprosessia siten, 
että yksilöiden tai yhteisöjen arvot, tiedot, taidot sekä toimintatavat muuttuvat kestävän 
kehityksen mukaisiksi. Se on kaiken ikäisille tarkoitettua toimintaa vauvasta vaariin. 
 

Kestävän kehityksen kasvatus on rinnakkaiskäsite ympäristökasvatukselle, mutta se tuo 
selkeämmin esiin toiminnan ekologiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet. 
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Ympäristökasvatusverkosto 
 

Työssä on yhdistetty kolme toimijaverkostoa. Perinteiseen ympä-
ristökasvatusverkostoon (koulut, päivähoito, kuntien ympäris-
tönsuojelu, ympäristökasvatusedistäjät) on yhdistetty kulttuuri-
ympäristökasvatuksen sekä ympäristömyötäisen yrittäjyyden 
verkostot. Kuntien kulttuuri-, liikunta – ja nuorisotoimi, vapaa 
sivistystyö ja järjestöjen ja seurakuntien ympäristötyö ovat osa 
verkostoa. Ammatillinen koulutus on myös merkittävä edistäjä. 
 

Ympäristökasvatuksen koordinointitehtävät Keski-Suomessa 
 

Keski-Suomen liitto on rahoittanut maakunnan tilannekartoitusta, 
koska maakuntaliitoille annettiin v. 2010 tehtäväksi alueellisen 
ympäristötietoisuus- ja ympäristökasvatussuunnitelmien käynnistä-
minen, johtaminen ja yhteensovittaminen osana maakuntasuun-
nittelua (laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) 10§ kohta 6).   
  
Keski-Suomen ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä KYKY on 
toiminut hankkeen kehittämisryhmänä. KYKYn kokoonkutsujana on 
Ely - keskus, joka vastaa alueellisen ympäristötietoisuuden edistämi-
sestä sekä kestävän kehityksen koordinoinnista maakunnassa.  
 
Ympäristöministeriö on rahoittanut valtakunnallisen työkalun kehit-
tämistä. Yhteensä julkista rahoitusta on saatu 104 000€ v. 2010–
2012. Hankkeella on ollut monipuolinen ja aktiivinen ohjausryhmä. 

1. YLEISTÄ KESYTYS- HANKKEESTA -VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN PILOTTIHANKE  

Hankkeen taustalla on Esiselvitys 11.11.2010: Kesytys- valtakunnallinen pilottimalli kuntatason 
ympäristökasvatuksesta ja sen alueellistamisesta. Työnimenä oli Vaeltava oppiminen.  
 
Kesytys-hankkeen pilottialueena ovat Keski-Suomen kunnat. Kunta nähdään kestävän kehityksen 
kasvatuksen luokkahuoneena- yhteiskunnallisena oppimisympäristönä sekä osaamisympäristönä. 
Tarkasteltavana ovat sekä kuntien sisäiset että kuntien väliset yhteistyömahdollisuudet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuva 1. Valtakunnallisen 
ympäristökasvatustyön  
keskeiset kehittämistasot. 
Kesytys-hankkeella on luotu 
työkalua kunnille. 
Keski-Suomen ELY-keskus 
koordinoi Suomen 
ympäristökasvatustyötä 
 

 

keskeiset kehittämistasot 



7 

KOHDERYHMÄT KUNNASSA: 
 
 

Opettajat, kasvattajat, oppilaat, varhaiskasvatus, nuoret 
Kuntapäättäjät, kunnan johtoryhmä, taloushallinto 
Ruokahuolto, hankinnat, kuljetukset, energia, atk 
Koulutoimi, päivähoito, ympäristönsuojelu  
Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimi, kirjasto ja 
kansalaisopisto ja vapaa-aikatilat  
Jätehuolto, vesihuolto, kunnan kiinteistöt, ympäristönhoito 
Kyläseurat, järjestöt, yhdistykset, seurakunnat  
Yritykset ja paikallinen osaaminen 
Ammatillinen koulutus 
Tutkimus, kehittäminen 

Työn eteneminen 2010–2012 
 

Esiselvitysvaiheessa luotiin resepti työn jatkoa 
varten.  Esiselvitys sisältää kuvauksen kestävän 
kehityksen  kasvatuksen ohjauksesta Suomessa ja 
eri toimijoiden tehtävistä siltä osin kuin ne koskevat 
kuntaa.  Kunnan osaamis- ja oppimisympäristön 
kartoitusta varten luotiin toimintamalli.  Visio 
pysyvästä toiminnasta syntyi jo v. 2010.  
 

Kartoitusvaiheessa 2011–2012 koottiin kaikkien 23 
kunnan ympäristökasvatuksen osaamis- ja oppimis-
ympäristöä kuvaavat tiedot.  Luonto- ja kulttuuri-
kohteet sekä ensimmäiset 
ympäristönsuojelukohteet koottiin Keski-Suomen 
ympäristökasvatuksen ohjelmapankiksi nettiin. 
Kartta kohteista jaettiin kaikkiin kuntiin, kouluihin, 
päiväkoteihin ja seurakuntiin. 
 

1.1. TAVOITTEEENA MAAKUNNAN 
YMPÄRISTÖKASVATUKSEN 
ORGANISAATIOMALLI 
 

Visio pysyvästä organisaatiosta perustuu 
kuntien, aluehallinnon ja ympäristökasvatus- 
toimijoiden yhteistyöhön.  Se esitellään 
raportin lopussa. Mallia on haettu 
valtakunnallisilta edelläkävijöiltä. Näitä ovat 
mm. Varsinais-Suomen Valonia, Pirkanmaan 
Moreenia, Pohjois-Pohjanmaan 
ympäristötietoisuustyö ja Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskus.  
 
 
Kuva 2. 
Alustava 
visio 
maakunnan 
ympäristö-
kasvatuksen 
palvelukes-
kuksen 
kivijaloista. 

Kesytys-hankkeen 2010–2012 tuloksia 
 
 
 

1. Esiselvitys- valtakunnallinen pilottimalli  
    kuntatason ympäristökasvatuksesta ja sen 
    alueellistamisesta (11.11.2010) 
2. Ohjelmapankki ja seinäkartta Keski-Suomen   
    ympäristökasvatuskohteista 
    (www.ksymparistokasvatus.fi/ohjelmapankki) 

3.  Opintomatkaraportti Valonian ja  
     Moreenian toimintamalleista 
4.  Katsaus Keski-Suomen kuntien  
     ympäristökasvatuksen tilanteeseen 2012 
5.  Opas kuntatoimijoille ympäristö- 
     kasvatusta varten 
6.  Vaeltavan oppimisen ympäristökasvatusmalli 
7. Kuntatapahtumamalli ja näyttelymateriaali 

http://www.ksymparistokasvatus.fi/
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Kuntalaki 36/95 1 § 3. mom: 
"Kunta pyrkii edistämään asukkaittensa 
hyvinvointia ja kestävää kehitystä 
alueellaan." 
 
Suomen hallitusmuoto 14 a § 1 ja 2. mom: 
"Vastuu luonnosta ja sen 
monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja 
kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen 
vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle 
oikeus terveelliseen ympäristöön sekä 
mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään 

koskevaan päätöksentekoon." 
 

 

 2. KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUS KUNNAN TEHTÄVÄNÄ  
 
Kuntalaki ohjaa koko kunnan kestävän kehityksen työtä, 
joka on yksi kuntaorganisaation perusarvoista. Muita kes-
keisiä kestävää kehitystä edistäviä lakeja ovat nuorisolaki, 
kunnan ympäristönsuojelun hallintoa ohjaava laki (KYHL), 
maankäyttö- ja rakennuslaki sekä hankintalaki. Opetuslaki 
määrää opetussuunnitelmien ympäristökasvatussisällöistä 
 
Kestävä kehitys voi näkyä kuntastrategiassa, toimintaohjel-
massa tai erillisenä julistuksena aikomuksista, periaatteista 
ja päämääristä kestävän kehityksen edistämiseksi. Valtuus-
ton hyväksymänä asiakirja on viesti henkilöstölle, asukkaille 
ja sidosryhmille.  
 
Jokainen kunta edistää eri tavoin ympäristötietoisuutta. Kuntien lakisääteiset tehtävät ovat 
yhtäläiset, mutta niiden soveltamisympäristö vaihtelee. Kuntien koko, asukasmäärä, 
elinkeinorakenne sekä luonto, kulttuuriympäristö, yritysmaailma ja asuinympäristö ovat erilaisia.  
 
Päättäjät määrittävät kestävän kehityksen yhteiset päämäärät ja tahtotilan, jota kunnassa toteute-
taan. Tavoitteena ovat ympäristötietoiset kuntalaiset, jotka edistävät kestävää kehitystä arjessa. 
Johto huolehtii toteutuksesta hallintokunnissa ja määrittelee toimialojen vastuut ja toimenpiteet.  
 
Kunnassa on toimialakohtaisia erillisstrategioita, ohjelmia ja sitoumuksia, joita tulee jatkuvasti 
lisää. Kaikki nämä linjanvedot on sisällytettävä osaksi kestävän kehityksen mukaista toimintakult-
tuuria ja johtamisjärjestelmää. Kunnan toiminta- ja taloussuunnittelu on konkreettisin tapa ohjata 
kestävän kehityksen toteutumista. Kestävään kehitykseen kohdistuneet toimet voidaan esittää 
vuosittain kunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteenä esimerkiksi ympäristötilipidon 
avulla.  Hallintokuntien ja kunnallisten liikelaitosten ympäristöohjelmat sekä laatu- 
ja ympäristöjärjestelmät ovat työkaluja, joilla kestävän kehityksen työtä 
organisoidaan.  
 
 

Kuva 3. Kestävän 

kehityksen 

niveltäminen 

kunnan johtamis-

järjestelmään ja 

toimintakulttuurii

n edellyttää työn 

jatkuvaa 

koordinointia. 
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           Kunnan elinkeinoelämän 
erikoistumisvalinnat 

Valintojen taustalla on usein 
maakuntaohjelman tai – suunnitelman 
strategiset linjaukset. Kunta voi erottua 

voimakkaasti kestävän kehityksen 
yritystoiminnalla esim. bioenergia, 
luontomatkailu, kansallispuistot, 

vesiensuojelu, ympäristöosaaminen, 
alan veturina toimiva ympäristö- 

vastuullinen yritys, joilla on laatu- ja 

ympäristöjärjestelmä tai 

yhteiskuntavastuusopimus 

 

 
Paikkakunnan erityispiirteet ja 

mahdollisuudet 

- luonto ja luonnonhistoria 
-kulttuuri ja paikallishistoria 

- luonnonvarat ja 
ympäristönsuojelu 

-asukkaat ja hyvinvointi 
-elinkeinohistoria ja matkailu 

- ulkoilu- ja luonnon 
virkistyskäyttö 

- yhteistoiminta ja perinteet 

 

Kunnan kiinteistöt 

koulut, päiväkodit, monitoimi- ja 

nuorisotilat, kansalais- ja 

työväenopistot, kirjastot, 

leirikeskukset puistot, 

uimarannat, satamat, 

venevalkamat, matonpesupaikat, 

jäteasemat, jätekatokset, 

vesilaitos, energialaitos, 

jätevedenpuhdistamot ja  

- pumppaamot, ulkoilualueet ja 

ulkoilureitit 

Opetussuunnitelmista tukea kunnan kehittämiseen 
 
Elinkeinoelämän kehitystä ohjaavat kuntien vahvuudet ja 
valinnat. Kunta voi turvata kärkivalintojensa tulevaisuutta 
myös ympäristökasvatuksella. Koulujen opetussuunni-
telmiin voi sisällyttää kunnan valintoja vahvistavia 
kursseja yhteistyössä koulun ulkopuolisen opetuk-
sen kanssa, jolloin voidaan tuottaa tarpeellisia 
opetusmateriaaleja ja toimintamuotoja. Esimerkiksi 
luontomatkailua vahvistavia kursseja ovat 
kielikurssit, erätaidot tai kulttuuriperintöosaaminen. 
 
Yrittäjyyskasvatusta on mahdollista kehittää ympäristö-
vastuullisen yrittäjyyden suuntaan ja hyödyntää laajemmin 
veturiyrityksiä kunnan imagotyössä ja kasvatuksessa.  
 

2.1. YMPÄRISTÖKASVATUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ KUNNASSA 
 
Kansallisessa strategiassa painotetaan yhteiskuntaa 
oppimisympäristönä. Ympäristösuhdetta halutaan vahvistaa 
käyttämällä oppimisessa ja elämäntapojen omaksumisessa 
esimerkkinä paikallisia vahvuuksia. Oppimisympäristö 
rakentuu luonnosta, rakennetun ympäristön 
kulttuurillisista kerroksista, ympäristönsuojelusta, 
virkistyskäyttömahdollisuuksista, yritysmaailmasta ja 
yhteisöllisestä toiminnasta. Jokaisen kunnan historia ja 
ympäristöolosuhteet ovat ainutlaatuisia.  
 
Koulumaailma voi ammentaa siitä esimerkkejä opetukseen ja 
eri oppiaineisiin kuin pohjattomasta säkistä. Koulusta 
katsottuna helpommin saavutettavia ovat kävely- ja 
pyörämatkan etäisyydellä olevat lähikohteet. Niitä voi olla 
lähimetsikkö, järvi, suo, museo, nähtävyys, vesilaitos tai 
jäteasema. Koulun läheinen taajama, kaupunginosa tai 
kylänraitti on oiva tutkimuskohde. Virastot, kaupat, 
palokunta ja yritykset voivat toimia tutustumiskohteina. 
 

Kunnan kiinteistöt 

Kunnan omistamissa kiinteistöissä on mahdollisuus 
tuoda käytännöllisellä tavalla esiin erilaisia kestävän 
kehityksen teemoja mm. veden käyttöä, jätehuoltoa, 
energia-asioita, ilmansuojelua, meluntorjuntaa, luonnon 
monimuotoisuutta ja viihtyisyyttä. Kiinteistöissä voi olla 
esimerkiksi kestävän kehityksen logolla varustettu 
tiedotuspiste. Tärkeitä ovat kohteet, joissa asukas toimii 
päivittäin. Kuluttaja etsii käytännönläheistä tietoa asumisesta, 
jätteistä, kierrätyksestä, energia-asioista, liikenteestä ja kimppakyydeistä, lähipalveluista ja 
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terveyteen liittyvistä asioista - juoma- ja pesuveden puhtaudesta, uimavesistä, ilman laadusta, 
melusta. Luontopolut, pururadat ja puistot, metsät ja virkistysalueet ovat tärkeitä ulkoilupaikkoja. 
 

Kestävän kehityksen kasvatuksen haasteena on löytää eri-ikäisille ja erilaisille kohderyhmille sopiva 

toimintatapa. Tekemällä oppiminen aidossa ympäristössä on ympäristökasvatuksen ydintä. 

 

 

 
 

Ympäristökasvatuksen kohderyhmät 

 

Kunnassa 

 

Koulutuksessa ja kasvatuksessa 

Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lautakunnat, 

johtokunnat 

Toimialat ja niiden sidosryhmät 

Asukkaat: lapset ja nuoret, aikuisväestö, eläkeläiset, 

erityisryhmät 

Kaupunki, taajama, haja-asutusalue  

Maanomistajat, kiinteistönomistajat 

Yritykset 

Järjestöt 

Seurakunnat 

Kulttuuritoimijat 

Vapaa-ajan käyttäjät 

Luonnonharrastajat 

Muut harrastusryhmät  

Luontoaktiviteetit, veneily, kalastus, suunnistus 

Ulkoilu ja retkeily 

Luontomatkailu, perhe- ja elämysmatkailu 

Taidealan harrastajat  

Tutkimuslaitokset, kehittämisyhtiöt, liikelaitokset  

Päivähoito 

Esi- ja alkuopetus (1–2 lk) 

Perusopetus (3–6 lk) 

Perusopetus ja erikoiskurssi (7–9 lk) 

Lukio ja ammatillinen koulutus, erikoiskurssiopinnot 

sekä työssäoppiminen 

Yliopistot ja korkeakoulut, ammatillisen koulutuksen 

erikoistumisvalintaopinnot ja työssäoppiminen 

Ammattihenkilöstön täydennyskoulutus (ympäristö- ja 

kasvatusalat) 

Tutkimus ja kehittäminen 

Vapaa sivistystyö, kansanopistot, kansalais- ja 

työväenopistot 

 
YMPÄRISTÖKASVATUKSEN OSAAMIS-JA OPPIMISYMPÄRISTÖ ON MONIMUOTOINEN JA SITÄ TOTEUTTAVAT 

ERILAISET TOIMIJAT 
 

Opettajat, kasvattajat – Muodollinen koulutusjärjestelmä 
Koulut ja oppilaitokset esiopetuksesta yliopistoon tarjoavat opetussuunnitelmaan perustuvaa opetusta kasvattaja - 
tai opettajajohtoisesti tähtäimenä oppilaiden tutkinnon suorittaminen mittariston avulla. Ympäristökasvatus on 
läpäisyaine, jossa jokaisella oppiaineella on omat näkökulmansa ja menetelmänsä sen toteuttamiseen 
  

Virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolinen oppiminen ja koulun ulkopuolinen epätavanomainen oppiminen  
Oppimista voi tapahtua epävirallisissa instituutioissa mm. museoissa, nuorisotyössä, järjestöissä, luontokouluissa, 
kansallispuistoissa, harrastusten parissa sekä työelämässä. Opetusaineksena on ympäröivä yhteiskunta. 
 

Vapaamuotoinen piilevä oppiminen - elinikäinen oppiminen 
Oppimisen ympäristö voi olla mikä tahansa tila tai paikka muodollisen koulutuksen ulkopuolella esim. vapaa-ajan ja 

harrastusten parissa. Informaali oppiminen nostaen esiin arkipäivän kokemusten merkityksen oppimisessa. 
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2.2. PAIKALLISTOIMIJOIDEN ROOLEISTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESSA 
 
Kasvatustehtävä ei kuulu pelkästään päivähoitoon, koulu- ja nuorisotoimeen ja ympäristönsuoje-
luun vaan kunnan kaikille toimialoille ja päättäjille. Avainasemassa toteutuksessa ovat strategiat, 
johtamisjärjestelmät, toiminta- ja taloussuunnittelu, henkilöstö, viestintä, koulutus ja tapa toimia. 
Koulutus- ja kasvatustehtävät sisältyvät myös seurakuntien ja järjestöjen sekä yritysten ja 
ammatillisten oppilaitosten toimintaan. 

Kuva 4. Esimerkkejä 

kunnan toimialojen ja 

paikallistoimijoiden 

mahdollisuuksista edistää 

keke-kasvatusta 
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3. KUNTIEN YMPÄRISTÖKASVATUS- VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN OHJAUS 
 

3.1. KUNTAA KOSKEVAT KANSALLISET VELVOITTEET  
 
Vuonna 2013 eletään YK:n kestävän kehityksen kasvatuksen vuosikym-
mentä v. 2006–2014. Ympäristökasvatuksen rooli on vahvistunut 
päättäjien ja kunnallisten toimijoiden keskuudessa. Muutosvoimana on 
toiminut Suomen kestävän kehityksen toimikunta ja sen asettamat 
päämäärät. Sen sihteeristö on ympäristöministeriön alainen. Toimikunnan 
alaisuudessa toimi vuoteen 2011 saakka alue- ja paikallisjaosto APAJA. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) kutsuu koolle kestävän kehityksen 
koulutuksen yhteysryhmää (KeKeYh).  
 
Kunnan ylin poliittinen ohjaus tulee valtioneuvostolta, joka määrittelee eri 
hallinnonalojen toimintapolitiikan yleiset linjat. Suomen viimeisimpään 
Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan 2011–2014 on asetettu isoja haasteita 
ympäristökasvatukselle ja koulutukselle. 
 
Strategista työtä ohjaa kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaoston 
asiakirja Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen 
strategia 2006–2014. Se sisältää myös toimeenpanosuunnitelman. Ne 
sisältyvät kansalliseen kestävän kehityksen strategiaan (Kohti kestäviä 
valintoja) sekä opetusministeriön asiakirjaan Kestävän kehityksen edistä-
minen koulutuksessa 2005–2014. Strategian väliraportti on vuodelta 2012. 
 
Liitteeseen 1. on koottu keskeiset kuntaa velvoittava lainsäädäntö, 
sopimukset, ohjelmat ja asiakirjat.  Listaa ylläpitää Suomen 
ympäristökasvatuksen Seura ry. 

YK:n kestävän kehityksen 
toimikunta 

  
EU:n kestävän kehityksen 

strategia 

  
Suomen kestävän 

kehityksen toimikunta 

  
Kansallinen kestävän 
kehityksen strategia 

  
Paikallinen kestävä 

kehitys 

  
(APAJA) 

(Kestävän kehityksen 
toimikunnan 

alue - ja paikallisjaosto 
lopetettu v.2010) 

  
Alueellinen kestävän 
kehityksen yhteistyö 

  
KeKeYh 

Kestävän kehityksen 
koulutuksen 

yhteistyöryhmä 

  
Rahoitusryhmä 

      Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia 2006–2014 

      Päämäärät: 

 lisätä ymmärrystä ihmisen hyvinvoinnin, talouden ekotehokkuuden ja ympäristönsuojelun 
välisestä yhteydestä tavoitteena ekotehokas hyvinvointiyhteiskunta 

 lisätä ymmärrystä omasta kulttuuriperinnöstä, erilaisista kulttuureista, ihmisryhmien 
välisen luottamuksen edellytyksistä ja oikeudenmukaisuudesta sekä kehittää valmiuksia 
kulttuurien väliseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen 

 lisätä valmiuksia havaita muutoksia luonnossa, yhteiskunnassa ja ihmisen hyvinvoinnissa 
sekä selvittää niiden syitä ja seurauksia sekä omassa elinympäristössä että globaalilla 
tasolla 

 saada aikaan muutoksia arkikäytänteissä ja sitoutumista kestävään elämäntapaan 

 lisätä valmiuksia ja motivaatiota osallistumiseen ja vaikuttamiseen kansalaisena, 
työyhteisön ja muiden yhteisöjen jäsenenä 

 tuottaa koulutusaloittain ammatillista osaamista, joka luo edellytyksiä kunkin 
tuotannonalan muuttamiselle kestävämmäksi 
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3.2. KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKASVATUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ KYKY  
 
KYKY perustettiin v. 2006 ja se työskentelee toista toimikauttaan 2010–2014. Keski-Suomen Ely 
kutsuu ryhmää koolle. Ryhmässä on n. 30 jäsentä. Kunnista on edustettuna koulujen, päivähoidon 
ja ympäristönsuojelun edustajia, aluehallinnosta Keski-Suomen liitto, metsähallitus, Keski-Suomen 
museo ja luontomuseo. Seurakuntien, järjestöjen ja yritysten edustajia ovat Jyväskylän seurakun-
ta, 4H-järjestö, JAPA ry, Keski-Suomen luontoliitto, Jyväskylän luontokoulu, Piispalan nuorisokes-
kus ja Laukaan luontokouluverkosto. 
 
KYKY on laatinut työlleen strategian sekä toiminta- ja kehittämissuunnitelman, joka on toiminut 
Kesytys-hankkeen ohjenuorana. KYKY-ryhmä on järjestänyt yhteistyössä koulutusta sekä luonut 
kriteerit maakunnan omalle ympäristöpalkinnolle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kuva 6. Ote KYKYn 
edistämissuunnitelmasta 
4.2.2009 / kuntia koskevat 
toimenpiteet. 
 

Julkaisun nimi on ”Koulut ja 
päiväkodit ympäristökas-
vattamaan! Suunnitelma 
kestävän kehityksen  
kasvatuksen strategioiden 
toteuttamiseksi päiväko-
deissa, kouluissa ja 
oppilaitoksissa Keski-
Suomessa." 

Kuva 5. KYKYn rooli maakunnan 

ympäristökasvatustyössä. 
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3.2.1. Keski-Suomen ympäristökasvatustoimijoiden verkosto  

KYKY kartoitti v. 2009 Laukaan luontokouluraportin kokoamisen yhteydessä maakunnallisia 
ympäristökasvatuksen edistäjiä.  
 
Valtakunnallisen kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutusstrategian 2006 -2014 mukaan 
maahan pyritään luomaan alueellisesti kattava kasvatuksen ja koulutuksen kehittämiskeskus-
verkosto. Kehittämiskeskus voi olla yksi fyysinen yksikkö tai esimerkiksi useamman toimijan 
yhteistyöverkko. Yhteistyöverkosto voi olla osana kunta- ja palvelurakenneuudistusta. 
 
Oleellista paikallistasolla on yhteistyö päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kesken, yhteistyö 
koulujen ja paikallistoimijoiden kesken sekä kehittämisideoiden ja uusien ratkaisujen välittäminen. 
Kehittämiskeskuksia voivat olla esimerkiksi luonto- ja ympäristökoulut, nuorisokeskukset, kasva-
tuksen tai luonto- ja ympäristöalan oppilaitokset. KYKY nimesi Piispalan nuorisokeskuksen yhdeksi 
kehittämiskeskukseksi ensimmäisellä työkaudellaan. Laukaan luontokoulu visioi jo v. 2004 kehitty-
mistään osaamiskeskukseksi laajan paikallisen yhteistyöverkoston toimintamallin pohjalta. 
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3.3. ALUEHALLINNON SEURANTA, KOORDINOINTI JA SUUNNITTELUVASTUUT 
3.3.1. Keski-Suomen ELY-keskus - kestävän kehityksen koordinointi Keski-Suomen kunnissa 
 

Keski-Suomen Ely haluaa profiloitua ympäristökasvatuksen, ympäristötietoisuuden ja kestävän 
kehityksen valtakunnallisena kehittämiskeskuksena. Maakunnallisia toimenpiteitä on koottu 
ympäristöohjelmiin, joista viimeisin Sanoista tekoihin ulottuu vuoteen 2014.  
 
Y- ympäristö- ja luonnonvarat 

Vastuualue tuottaa paljon tietoa ympäristön 
tilasta, josta kunnat hyötyvät (ks.kuva oikealla). 
Vastuualueella on runsaasti ympäristökasva-
tukseen liittyviä hankkeita sekä luonnon 
virkistyskäyttöä edistäviä hankkeita. 
 
E- elinkeinot, työvoima, osaaminen ja 
kulttuuri 
 
Ympäristökasvatukseen liittyviä tehtäviä voivat 
olla mm. kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen 
tehtävät samoin kulttuurin ja luovan talouden 
edistäminen. Opetushenkilöstön lyhyet 
täydennyskoulutukset ja ammatillisen ja 

aikuiskoulutuksen suunnittelu-, hankinta ja 
seuranta kuuluvat sille myös. Virasto vastaa mm. 
ESR-hankkeista ja niiden arvioinnista. 
 
Maaseudun elinvoimaisuuden edistämistehtävät, 
maaseutuyrittäjyys ja yrittäjyyden edellytysten 
turvaamiseen liittyvät tehtävät voivat sisältää 
ympäristökasvatusta. Uusien energiaratkaisujen ja 
muiden innovaatioiden arviointi ja rahoittaminen 
sekä yritysten koulutus, rekisteröinti ja rahoitus 
kuuluvat tehtäviin. ELY on mukana luonnonvara-
yhteistyössä. Ely valvoo kalatalousetua ja 
kalastuslakia ja mm. vesistöjen kalataloudellista 
kunnostamista, kehittää vapaa-ajan kalastusta ja 
kalastusmatkailua ja rahoittaa elinkeinotoimintaa.  
 

L - Liikenne vastuualue 

 
 
Ympäristökasvatukseen ja kestävään kehitykseen liittyviä tehtävät ovat mm. 
liikennetiedot, joukkoliikenneasiat, tieympäristön hoito sekä siihen liittyvien 
varusteiden ja laitteiden kunnossapito. Maankäytön suunnittelu ja 
ympäristöasiat kuuluvat kiinteästi väyläsuunnitteluun ja niihin liittyvien 
hankkeiden ja lupien arviointiin. Liikenteeseen liittyvät luvat ja 
yksityistieavustukset sekä sopimukset joukkoliikenteen yrittäjien kanssa 
kuuluvat tehtäviin. Museotiet, sillat ja tiehistorian tallentaminen ovat 
yhtymäkohtia ympäristökasvatukseen, samoin liikenteen ympäristövaikutukset. 

 

Y- vastuualueen yksiköt ja tehtävät 

26.3.2013 6

Ympäristönsuojelu Luonnonsuojelu Alueiden käyttö Vesivarat

•Ympäristönsuoje

lu-, jäte- ja vesilain

mukainen ohjaus, 

valvonta, edistämi-

nen ja neuvonta

•Ympäristön tilan

seuranta

•Vesiensuojelu

•Pohjavesien

suojelu

•Pilaantuneiden

maa-alueiden

saneeraustarpei-

den arviointi ja

kunnostuksen

ohjaus ja valvonta

•Ilmanlaadun

seurannan ohjaus

•Luonnonsuojelun 

edistäminen, 

ohjaus ja valvonta

•Luonnonsuojelual

ueiden ostaminen 

valtiolle tai 

määräaikainen 

suojelu

•Arvokkaiden 

luontokohteiden  

inventointi ja 

ennallistaminen

•Rakennusperinnö

n hoidon 

avustukset 

•Kuntien 

maankäytön 

ohjaus

•Kuntien 

rakennusvalvonta-

toimen järjestä-

misen ohjaus ja 

valvonta

•Rakennussuojelu-

päätökset

•Poikkeamislupa-

asiat 

•Vesihuollon 

edistäminen

•Avustukset 

vesiosuuskunnille

•Vesistöjen ja valuma-

alueiden kunnostus-

hankkeiden ohjaus, 

suunnittelu ja rahoitus

•Vedenhankinnan 

pohjavesiselvitykset ja 

ohjaus ja neuvonta

•Hydrologisen seuran-

tatiedon tuottaminen, 

vedenkorkeudet, 

virtaamat, lumitilanne, 

jäänpaksuus, tulvaennus-

teet, syvyyskartoitus

•Seurantaohjelman 

mukaisten pinta- ja 

pohjavesinäytteiden 

ottaminen

•Tulvadirektiivin 

mukainen tulvariski-

alueiden kartoitus ja 

hallinnan suunnittelu, 

alimmat rakentamis-

korkeudet

•Vesistösäännöstelyjen 

kehittäminen
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3.3.2. Keski-Suomen liitto- alueellinen ympäristökasvatuksen koordinointi  
 
Vuoden 2010 aluehallinnon uudistuksessa maakuntaliitoille annettiin uusi ympäristökasvatuksen 

koordinointitehtävä, jonka hoito edellyttää tiivistä yhteistyötä muiden alueviranomaisten kanssa. 

 
Kuntien yhteinen poliittinen tahto on ilmaistu maakuntasuunnitelmassa, jossa ilmaistaan maakunnan. 

painopisteet ja kärkiklusterit.  Ympäristökasvatustoiminnan tulee palvella samoja päämääriä ja toisaalta 

tuottaa niihin sisältöjä.  Maakunnan toimintaympäristössä on tapahtumassa suuria muutoksia seuraavan 

vuosikymmenen aikana mm. eläköitymisen, työn uudelleen suuntaamisen ja koulutuksen kentässä. 

Julkishallinnon ja yksityisten palveluiden tuottajien rajojen ennakoidaan hämärtyvän ja mm. 

koulutusosaamista viedään ulkomaille.  

Keski-Suomen kärkiklusterit  
   – uudistuvat koneet ja laitteet 
   – bioenergiasta elinvoimaa 
   – kehittyvä asuminen 
 

Toimialojen strategiaohjelmat: 
- maaseudun kehittäminen 
- matkailuelinkeinot 
- luovien alojen yrittäjyys 
- teknologia 
- osaaminen ja koulutus: 

1. Optimi-toimintatapa 
2. Edu Cluster 
3. Osaajia ja työpaikkoja      
4. Ennakointi 

 

Kuva 7. oikealla: Maakuntajohtaja Anita 

Mikkosen linjauksia 18.3.2010 

Maakuntaohjelman linjauksia ympäristön ja virkistyksen osalta: 

Ympäristönsuojelun isot haasteet kohdistuvat ilmastonmuutoksen hidastamiseen, luonnon monimuotoi-

suuden vähenemisen estämiseen, arvokkaiden kulttuuriympäristöjen säilyttämiseen sekä vesiensuojeluun 

ja hoitoon. Luonnonsuojelussa painopiste on suojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelussa sekä elin-

ympäristöjen ennallistamisessa. Luontotyyppien suojelun tarve korostuu. Vesiensuojelussa edistetään 

vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien toteuttamista. Jätteiden loppusijoituksen/ kaatopaikka-

käsittelyn vähentämiseksi lisätään jätteiden energiasisällön hyödyntämistä ja materiaalikierrätystä. 

Virkistyksen haaste on perustettujen virkistysalueiden ylläpito ja perustamattomien toteutus. Keskeisessä 

Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) 10 § kohta 6: 
 

(Maakuntaliitto) vastaa alueellisten laaja-alaisten luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien 
suunnitelmien osalta suunnitteluprosessin käynnistämisestä, siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta ja 
kyseisen suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan suunnittelun kanssa.  
 

HE / Lain perustelut (10§) Perusteluissa mainitut suunnitelmat: 
 Alueellinen ympäristöohjelma 
 Alueelliset kulttuuriperintöohjelmat 
 Alueelliset ympäristötietoisuus- ja ympäristökasvatussuunnitelmat 
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asemassa tulevat olemaan metsähallitus ja kunnat. Tulevan kehityksen kannalta on tärkeää, että Keski-

Suomeen perustetaan koko maakunnan kattava virkistysalueyhdistys. 

(Lähde: Keski-Suomen liitto, Hannu Korhonen 1.2.2010: Alustava luonnostelu maakuntaohjelmaksi 

2011–2014) 

Sanoista tekoihin - Keski-Suomen ympäristöohjelma 2015 ja ympäristökasvatus 
 

Vuonna 2010 julkistettu ympäristöohjelma on väliarvioinnissa v.2013 alussa Keski-Suomen liitossa. 
Ohjelman painopistealueet ohjaavat myös kuntien työtä. Ympäristökasvatuksella voidaan edistää 
ohjelman päämääriä tiedotuksen, koulutuksen, neuvonnan ja suunnittelun keinoin sekä hankkeilla.   
Ohjelmassa ympäristökasvatuksen tilaa kuvaavia tietoja ovat mm. oppilaitosten, koulujen ja päivä-
hoidon ympäristösertifikaattien/ kestävän kehityksen sertifikaattien sekä Vihreä Lippu-ohjelmien 
toteutuminen kunnissa. Maakunnallista kehittämistyötä edistää alueellinen ympäristökasvatuksen 
kehittämisryhmä KYKY. Maakunnan profiloitumista ympäristökasvatuksen valtakunnalliseksi edel-
läkävijäksi on edistetty mm. Kesytys-hankkeella, jonka tavoitteena on perustaa maakunnallinen 
palvelukeskus. Keski-Suomen Elyyn on sijoitettu valtakunnallinen ympäristökasvatuksen koordi-
nointitehtävä, jota voisi hyödyntää enemmänkin omassa maakunnassa.   
 

Sanoista tekoihin- Keski-Suomen ympäristöohjelman 2015 päätavoitteet 
 

Liikkuminen - toimiva ja eheä yhdyskuntarakenne on perusta kestävälle ja vähäpäästöiselle liikkumiselle 

Yhdyskuntasuunnittelussa varaudutaan sääilmiöihin 

Rakennuksista energiatehokkaampia 

Liikenne kestäväksi ja kevyeksi 

Energia-maakunnan energiantuotantoa kehitetään ilmastovastuulliseksi ja kestäväksi 

Jätteen määrä vähenee, tuotannon ja kulutuksen materiaalitehokkuus lisääntyy 

Vesihuollon toimintavarmuus on hyvä ja yhteistyö maankäytön suunnittelun kanssa toimii 

Vesienhoidolla parannetaan vesien tilaa 

Matkailu on ekologisesti kestävää ja luonto- ja kulttuuriretkeilyn suosio kasvaa 

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pysähtyy - suojelualueverkosto on kytkeytynyt ja laadultaan hyvä 

Metsät säilyvät elinvoimaisina ja monimuotoisina 

Alueiden käytön suunnittelulla edistetään luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä 

Kulttuuriympäristön arvot tunnetaan ja hoito on turvattu 

Tutkimus ja kehittäminen - laadukas ja monialainen kehittämistoiminta tukee menestyvän ja ympäristövastuullisen 
maakunnan kehittymistä 

Ympäristötietoisuus- sanoista ja teoista ympäristötietoisuutta - tietoisuudesta sanoja ja tekoja 

Organisaatioiden ympäristöjärjestelmät yleistyvät 

 
Keski-Suomen ilmastostrategia 2020 

Baltic Climate -hanke kokosi ilmastostrategian v.2010 yhteistyössä kuntien kanssa. Ilmastonmuu-
toksen hillintä ja sopeutuminen on kaikkien asia, johon jokainen kansalainen, kunta, yritys ja 
yhteisö voi vaikuttaa.  Strategiassa esitetään tavoitteet ja toimenpiteet 10 vuoden aikajänteellä. 
Ympäristökasvatuksella on merkittävä rooli asenneilmapiirin muuttamiseksi, toiminnan sisäis-
tämiseksi ja ymmärryksen lisäämiseksi hyvien esimerkkien avulla. 
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KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020     (Piirrokset: Jarkko Vehniäinen) 

Toiminta Tavoite  

1. LIIKKUMINEN Liikenteen päästöt 30 % pienemmät 
vuoteen 2020 mennessä. 

Käytä junaa, linja-autoa, kimppakyytejä. 
Kävele ja pyöräile. Viranomaiset huolehtikoot, 
että kevyen liikenteen reittejä riittää ja että ne 
ovat kunnossa.  
Käytä lähipalveluita. Tuo palvelut asiakkaiden 
luo – miten mainio keksintö onkaan 
kirjastoauto! Mitä muuta asiakkaiden luo voisi 
tuoda? Kehitä ja hyödynnä myös 
nettipalveluita.  
Vaihtoehtoisia, ilmastoystävällisiä liikenteen 
polttonesteitä on olemassa – kysyntä lisää 
tarjontaa, valitse niitä.  

2. RAKENTAMINEN JA 
ENERGIARATKAISUT 
 

Lämmityksen päästöt ovat 30 % ja 
sähköntuotannon päästöt 20 % 
pienemmät vuoteen 2020 
mennessä. 
 

Lisää energianeuvontaa – megawateista 
negawatteja! Rakenna puusta, se vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä.  
Valitse energiatehokas terveellinen asunto. 
Remontoi kotisi sellaiseksi, että energiaa 
säästyy, suosi paikallisia osaajia.  
Valitse turpeen sijasta puuta lämmitykseen ja 
sähköntuotantoon 

3. YRITYSTEN ILMASTOVASTUU 
 

Keski-Suomen markkinaetu 
 

Yritys kertoo asiakkaille omista 
ilmastoteoistaan. Markkinointi auttaa myös 
kuluttajaa valitsemaan ilmastoystävällisesti.  
Yritys pitää ilmastovaikutuksia hankintojensa 
tärkeänä valintakriteerinä.  
Energian ja raaka-aineiden tehokas ja 
tarkoituksenmukainen käyttö hillitsee 
ilmastonmuutosta ja tuo yritykselle säästöjä.  
Ilmastonmuutos voi olla myös 
bisnesmahdollisuus. Uudet ilmastoystävälliset 
ideat kehiin!  

4. KESTÄVÄ MAA- JA METSÄTALOUS 
 

Maatalouden 
kasvihuonekaasupäästöt ovat 15 % 
pienemmät vuoteen 2020 
mennessä. 
 

Keski-Suomi tuottaa puhdasta ja turvallista 
lähiruokaa ja on kestävän metsätalouden 
edelläkävijä.  
Huolehdi luonnosta. Sienestys, marjastus, 
puhdas ilma ja vesi, retkeily, veneily, hiihto 
jne. on meidän oikeutemme ja rikkautemme. 
Keski-Suomen hyvinvoivat metsät sitovat hiiltä 
ja hillitsevät ilmastonmuutosta.  
Keskisuomalainen metsä- ja puuosaaminen on 
vahvuutemme, jaetaan sitä muillekin. 
Vastuullinen maanviljely ottaa ympäristön 
huomioon ja sopeutuu ilmastonmuutokseen 
uusilla viljelymenetelmillä ja -lajeilla.  
Fiksu ostaa ruokansa läheltä. Myös 
suurtalouskeittiöt voivat käyttää lähiruokaa 
esimerkiksi kouluissa, sairaaloissa ja 
työpaikkaruokaloissa.  

5. JÄTTEET 

 

Jätehuollon 
kasvihuonekaasupäästöt ovat 30 % 
pienemmät vuoteen 2020 
mennessä. 
 

Kierrätä. Ennen tavaran poisheittämistä mieti 
voisiko joku muu tarvita sitä.  
Vähennä biojätteen määrää – osta ruokaa vain 
sen verran, minkä tarvitset.  
Lajittele – se helpottaa jätteiden hyötykäyttöä. 
Tee jätteistä energiaa esimerkiksi lisäämällä 
biokaasun talteenottoa ja hyötykäyttöä.  
Jaa tietoa ja koulutusta jätteiden määrän 
vähentämisestä ja jätteiden oikeasta 
käsittelystä.  

6. SOPEUTUMINEN JA TIETOISUUS 
 

Keskisuomalaisten ilmastotietoisuus 
lisääntyy koulutuksen, 
asennekasvatuksen ja tiedotuksen 
keinoin. 
 

Viisas varautuu tiedolla. Tarvitaan tietoa joka 
kertoo ilmastonmuutoksesta Keski-Suomen 
näkökulmasta.  
Esimerkit kannustavat toimimaan 
vastuullisesti.  
Ilmastoasioihin koulutetut eri alojen 
asiantuntijat vievät tietoa eteenpäin.  
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Keski-Suomen museon 

opetuspalvelut 

Opintokäynnit 

Esitelmät 

Luennot 

Näyttelyt ja esittelyt 

Työpajat 

Opetusmateriaalit 

Julkaisut 

Tapahtumat 

Tiedotus 

Kokoelmat 

3.5. KESKI-SUOMEN MUSEO JA KULTTUURIYMPÄRISTÖKASVATUS   
 
Museot ovat kulttuuripioneereja. Museoiden perustehtävät – kulttuuriperinnön suojelu, tutkimi-
nen, tallentaminen, näyttelytoiminta ja tiedon jakaminen – edistävät kestävää kehitystä. 
Kulttuuriperintökasvatus- tietojen ja taitojen välittäminen on tärkeä osa museoiden työtä. 
 
 Keski-Suomen museo toimii maakuntamuseona, kulttuurihistoriallisena museona ja Jyväskylän 
kaupungin museona.. Suomen museoliitolla on opas KEKE Museot ja kestävä kehitys (2010). 
Museon kestävän kehityksen työtä ohjaa osaltaan kaupungin ympäristöpolitiikka ja ympäristö-
järjestelmän käsikirja. Museo kehittää voimakkaasti kasvatuksellista rooliaan.  
 
Museolla on monipuolista museopedagogista kasvatustoimintaa ja  
vakiintuneita toimintamuotoja elinikäisen oppimisen periaatteella. 
Kouluissa ja oppilaitoksissa on kulttuuriympäristökasvatuksen yhteys-
henkilöverkosto. Kouluille tarjotaan museovierailuja osana kulttuuri-
kompassin opetussuunnitelmaa. Verkkoon tuotetaan avoimia, helpos-
ti saatavilla olevia opetusmateriaaleja ja näyttelyitä yhteistyössä 
monenlaisten toimijoiden ja ammatillisen koulutuksen kanssa. Koti-
seutumuseoita varten on tuotettu mm. 12 erilaista työpajaa sisältävä 
Päivä Eilisessä - materiaali. Museo pyrkii jatkuvaan vuorovaikutukseen 
luomalla uudenlaisia elämyksellisiä tapoja tutkia ja tutustua kulttuu-
riin mm. draamaa, aisteja ja tietotekniikkaa hyväksikäyttämällä.  
 
Museon kokoelmissa on n. 270 000 valokuvaa, kirjastossa n. 18 700 
lehtileikettä ja nidettä. Rakennussuojelu ja arkeologia ovat tärkeä osa 
kuntien palvelua. Viime aikoina on panostettu paikallisosaajien 
vertaisohjaajakoulutukseen kulttuuriluotseina eri kohteissa. 
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OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUKSEN PAINOPISTEET V. 2014: (lihavoituna Kesytys-tavoitteita tukevat kohdat): 
Kohta 1. Elinikäisen oppimisen, kilpailukykyisen ja kansainvälisesti korkeatasoisen osaamisen vahvistaminen 
Kohta 2. Elinikäisen ohjauksen tukeminen 
Kohta 3. Hyvinvoinnin, osallisuuden ja kestävän kehityksen edistäminen (painotus hyvinvoinnissa) 

- edistetään ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä 
Kohta 4. Oikeusturva, turvallisuus ja arviointi 
Kohta 5. Monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden edistäminen 
Kohta 6.  Laadukas ja alueellisesti saavutettavissa oleva koulutus 
Kohta 7. Työelämäyhteistyön edistäminen ja työpaikalla tapahtuva oppiminen 

 kohta 8. Osaava – ohjelman toimeenpano 

 Kohta 9. Tulevaisuuden koulutuksen kehittäminen (koko henkilöstö) 
 

3.6. YMPÄRISTÖKASVATUSTOIMINTA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOSSA (AVI) 

Alueellisen opetushallinnon ympäristökasvatustoiminta perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön 
(OKM) ja opetushallituksen (OPH) linjauksiin.  Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn opetustoimen emeritus 
ylitarkastaja opetusneuvos Matti Kangasojan mukaan lääninhallitus järjesti ympäristökasvatus-
koulutuksia 1980 -1990-luvuilla odotuksella, että toiminta leviää.  

 Ote kansallisesta keke - kasvatusta ja koulutusta edistävästä strategiasta 2006–2014 s. 18:  
”Opetushallituksen selvitys ympäristökasvatuksen tilasta 1992 (Opetushallitus, raporttisarja 28/1992) 
kertoo, että lähes kaikissa lääninhallituksissa oli ympäristökasvatuksen vastuuhenkilö. Lääninhallitukset 
tukivat kuntia ympäristökasvatussuunnitelmien teossa, järjestivät koulutusta ja antoivat asiantuntija ja 
materiaaliapua kouluille. Kunnat eivät olleet tehneet omia ympäristökasvatussuunnitelmia, mutta useita 
kouluhankkeita oli meneillään. Kunnat olivat tuottaneet tai hankkineet erilaisia materiaaleja koulujen 
käyttöön”. 
  

Nykyinen hallitusohjelma tukee ympäristökasvatuksen aseman vahvistamista. Päätavoite on tehdä 
Suomesta maailman ympäristötietoisin kansakunta. Hallitusohjelmassa opetussuunnitelmien 
uudistamisen 2016 tavoitteena on vahvistaa ympäristökasvatuksen ainekohtaisia sisältöjä, lasten 
ja nuorten ympäristökasvatusta sekä vahvistaa luonto- ja ympäristökoulujen asemaa.  
 
Opetushallituksen tavoitteiden mukaan vuoden 2014 loppuun mennessä jokaisella koululla tulee 
olla toimivia yhteistyömuotoja koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Kunnan kouluista 15 %:lla 
tulee olla ulkoinen ympäristökasvatustunnus - Vihreä Lippu, ympäristösertifikaatti tai kestävän 
kehityksen sertifikaatti (OKKA-säätiö). Opetushallitus on tuottanut koulutusmateriaaleja koulun 
kestävän kehityksen ohjelmaa varten (www.edu.fi/teemat/keke) sekä kehottanut kuntia 
nimeämään koulujen ympäristöyhteyshenkilöt. Tavoitteita ei ole kirjattu Länsi- ja Sisä-Suomen 
AVIn opetushallinnon tulossopimuksiin. 
  
OKM:n ohjekirjeessä 12.10.2011 on suunnitelma valtion rahoittaman opetustoimen henkilöstön 
täydennyskoulutuksen painopistealueista v. 2012. Sen perusteella AVI ei tule järjestämään 
ympäristökasvatuskoulutusta, mutta on mukana hankkeissa, jos mahdollista (esim. Kesytys). Mikäli 
OPH vahvistaa ympäristökasvatuksen asemaa, tilanne voi muuttua. Koulutus kanavoituu valtion 
rahoituksella OPH:n kautta, jolla on ”eri kasseissa” rahoja täydennyskoulutukseen. Pääpaino on 
osaamisessa, johtamisessa ja työhyvinvoinnissa. 
 

Valtio rahoittaa OSAAVA -ohjelmalla opettajien täydennyskoulutusta. Tavoitteena on perustaa 
koko Suomeen pysyviä maakunnallisia osaamisverkostoja. Jyväskylän kaupunki hallinnoi Keski-
Suomen OSAAVA -ohjelmaa. Länsi- ja Sisä Suomen AVI jakaa vuosittain kehittämisrahaa koulutuk-
sen järjestämiseen (v. 2012 lyhytkestoinen koulutus 84 000 €, Osaava 1 200 000€). Ympäristökas-
vatusverkosto voidaan nähdä osana osaamisverkostoa. Valtiorahoitteinen koulutus on pysyvää. 
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4. KUNTIEN YMPÄRISTÖKASVATUSTILANTEEN KUVAAMINEN 

4.1. KUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUKSEN KARTOITUSMALLI JA TIEDONKERUUMENETELMÄT 

Kartoitusmenetelmä perustuu hankkeen esiselvitysvaiheessa luotuun malliin vuodelta 2010. Se on 
kuvattu viereisellä sivulla. Menetelmä perustuu hankkeen tavoitteiden toteuttamiseen. 
 

 
 

 

Kuntakohtaiset tiedonkeruumenetelmät 

-     kansallisten ja maakunnallisten strategisten ja toiminnallisten asiakirjojen kokoaminen 

-     Suomen kuntaliiton paikallisagendatyön Keski-Suomen kuntien tilannetieto 

- luontokohteiden perusaineisto on Keski-Suomen luontoretket - oppaasta (K-S ympäristökes-

kus 2007), jota on päivitetty v. 2011 ympäristönsuojeluviranhaltijoiden haastattelukierroksella 

- kulttuurikohteet on kerätty valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävistä kohteista 

museoviraston ja alueellisen ympäristöhallinnon tiedoista, kuntien matkailuinfoista sekä Keski-

Suomen liiton kaavojen taustaselvityksistä. 

- kuntien kestävän kehityksen kuvaustiedot perustuvat Keski-Suomen ympäristökeskuksen 

vuoden 2000 kartoitukseen sekä kuntien ympäristöviranhaltijoiden haastatteluun  

- v. 2012 koulujen, oppilaitosten, vapaan sivistystyön ja päivähoidon yhteystiedot on päivitetty 

Keski-Suomen opetustoimen v. 2009 tiedoista ja kuntien verkkosivuilta 

- kartta-aineistot sekä ohjelmapankin kohdetiedot on tuotettu Jämsän Jaon ympäristönhoitaja-

opiskelijoiden ympäristöviestinnän kurssilla v. 2011 lehtori Keijo Vehkakosken ja projekti-

päällikkö Eija Syrjälän johdolla, ohjelmapankin on koonnut ympäristönhoitaja Anne Herranen 

- web-yrityskysely ja yhteenveto ympäristökasvatusyhteistyöstä kiinnostuneille marraskuussa 

2011, agrologiopiskelija Hanna Närhi, JAMK Saarijärven luonnonvarainstituutti 

- web-kysely ja yhteenveto ohjelmapankin hyödyntämismahdollisuuksista 25.8–14.10.2012 

- hankerekisterit ja myönnettyjen rahoituspäätösten lopputuotokset  

Kesytys-hankkeen päätavoite:  
 

Päätavoitteena on luoda työkalu - toimintamalli ja toteuttava organisaatiomalli kunnille ja alue-
hallinnolle ympäristökasvatuksen ja - tietoisuuden kehittämis- ja arviointityöhön valtakunnalli-sena 
pilottina. Tavoitteena on vahvistaa kuntalaisten luontosuhdetta, ympäristövastuullista toimintaa sekä 
yleistä ympäristötietoisuutta turvaamalla pitkäjänteinen ja jatkuvaan parantamiseen tähtäävä kestävän 
kehityksen kasvatus ja ympäristökasvatustyö kunnissa siten, että mukana on kuntien strateginen ja 
poliittinen, hallinnollinen ja opetussuunnitelmallinen ohjaus. Samalla maastoutetaan kansallista 
kestävän kehityksen kasvatuksen strategiaa 2006 -2014 kuntien osaamis- ja oppimisympäristössä 
(toimintaympäristössä). 
 
Osatavoitteet kunnittain: 
- kuntien kestävän kehityksen tilanteen päivittäminen, kehittämistarpeiden ja työkalujen kartoitus 

sekä kuntavisioista nousevien keskeisten painopistealueiden kartoitus 
- kouluille ja oppilaitoksille soveltuvien ympäristökasvatuskohteiden ja toimintaympäristön kartoitus 

sekä osaamis- ja oppimisympäristön toimijoiden verkostoiminen yhteistyössä paikallisten 
toimijoiden kanssa 

- opetussuunnitelmien oppiainekohtaiset sisällöt ja painopisteet opetuksessa ja 
ympäristökasvatuksessa  

- edelläkävijät yritys- ja elinkeinotoiminnassa (etenkin maaseutuyrittäjyys, matkailu, luonto- ja 
ulkoiluaktiviteetit, ympäristömyötäiset yritykset ja yrittäjyyskasvatus)  

- ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen osaamisen hyödyntäminen kehittämistoiminnassa ja 
nuorten työllistymisväylien edistäminen 
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Kunnan ympäristökasvatuksen osaamis- j a oppimisympäristön kartoittamisen malli 
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TULOKSET 

5. KUNTAKUVAUKSET 

5.1. KESKI-SUOMEN KUNTIEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TILANTEESTA 

 
Keski-Suomen ympäristökeskus 
kartoitti v. 2000 monipuolisesti kuntien 
kestävän kehityksen työtä, joka koot-
tiin raporttiin Polkuja kestävään kehi-
tykseen Keski-Suomessa (2001). Työtä 
ei ole sen jälkeen koottu yhteen alue-
hallinnon toimesta. Kuntien oma seu-
ranta on jäänyt taka-alalle ympäristön-
suojeluviranhaltijoiden mukaan. 
 

Kesytys-hankkeen tavoitteeksi 

asetettiin kuntien tiedottaminen 

kestävän kehityksen tilanteen 

päivitystarpeesta maakunnallista ohjelmaa varten.  Kuntakohtaiset tiedot vuodelta 2001 on koottu 

Keski-Suomen ympäristökasvatussisvuille www.ksymparistokasvatus.fi>asiantuntijat avuksi > 

Kesytys-hanke 2011>kartoituksen taustamateriaalit . 

  

Kunta määrittää itse toimintansa kestävän kehityksen painopistealueet. Keski-Suomessa 

tavoitteena on jatkossa edistää työtä maakunnallisessa yhteistyössä. 
 
Suomen kuntaliiton kestävän kehityksen seuranta 
 
Suomen kuntaliitto on luonut kuntien käyttöön ns. paikallisagenda-ohjelman ja ylläpitää tietoja 
kuntien kestävän kehityksen työstä päivittämällä internet-sivuillaan tietoja Suomen paikallis-
agendakunnista. Paikallisagendatyölle on olemassa valmis seurantajärjestelmä sekä indikaattorit. 
Seuraavan sivun kuvassa on koottu 
vuosituhannen vaihteen 
paikallisagendatyötä tehneet kunnat. 
 
Kestävän kehityksen edelläkävijäkuntia 
Keski-Suomessa 
 
Jyvässeudulla toimi v. 1998 -2001 
paikallisagentti KEKE JYVÄNEN, jonka työtä 
jatkaa JAPA ry, Jyväskylän seudun 
paikallisagendayhdistys. 
 

Laukaan kunnanvaltuusto hyväksyi oman kestävän kehityksen ohjelman v. 2001.  

 

Jämsä ja Jämsänkoski ja Suolahti laativat kestävän kehityksen julistuksen. Jyväskylän kaupunki on 

allekirjoittanut myös Aalborgin julistuksen. Jyväskylän ja Saarijärven kaupungilla sekä Äänekosken 

kaupungintalolla on ympäristöjärjestelmät. 

Kestävän kehityksen kartoituksen teemat, joista kuntia pyydettiin 
nimeämään toimenpiteitä ja hankkeita 
Polkuja kestävään kehitykseen Keski-Suomessa,  
Keski-Suomen ympäristökeskus, 2000 
Luonto Energia Liikenne Kuormitus Kierrätys 

Kulutus Maatalous Kulttuuri-
ympäristö 

Asuin-
ympäristö 

Maankäyttö 

Ympäristö- 
kasvatus 

Työllisyys Tiedon- 
välitys 

Muuta  

http://ksymparistokasvatus.fi/uploads/files/Kestavia__polkuja__Keski-Suomeen_kuntaliite20110713123410535_2.pdf
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Suomen agendakunnat 2011  
(Kuntaliitto 17.11.2011) 
 

Keski-Suomen paikallisagendakunnat: 
Hankasalmi, Jämsä, Jämsänkoski, Jyväskylä, 
Muurame, Laukaa, Petäjävesi, Toivakka, 
Uurainen, Pihtipudas, Suolahti 
 

Paikallisagenda 
 

Paikallisagenda on yhden tai useamman 
kunnan yhteinen pitkän tähtäimen strategia 
kestävän kehityksen toteuttamiseksi. 
Paikallisagenda perustuu kuntayhteisön 
yhdessä määrittelemään käsitykseen 
kestävästä kehityksestä. 
 
Paikallisagenda ei ole vain virkamiesten 
laatima luomus vaan koko kunnan yhteinen 
näkemys ja tavoite. Työhön tarvitaan 
mukaan kuntalaisia, yrityksiä, järjestöjä, jne. 
Tavoitteena on avoin ja keskusteleva 
toimintatapa, jonka tuloksena yhteisesti 
asetetut tavoitteet saavutetaan. Vaikka 
päävastuu paikallisagendan läpiviennistä on 
kunnanhallinnolla, se on haaste kaikille 
kuntalaisille ja yhteisöille. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. KESKI-SUOMEN KUNTIEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUKSEN TILANTEESTA 

Vaihe 1.  

Työ on jaettu useampaan vaiheeseen. Esiselvityksessä ja tässä raportissa kuvataan työn yleistä 

taustaa ja paikallistason sekä aluehallinnon vastuita ja tehtäviä ympäristökasvatustyössä.  

 

Osaamis- ja oppimisympäristöä on kartoitettu. Luonto- ja kulttuurikohteet on kerätty Keski-

Suomen ympäristökasvatuksen ohjelmapankkiin (n. 450 kpl). Koulut ja päivähoidon yksiköt on 

kartoitettu, samoin ammatillisten oppilaitosten sekä vapaan sivistystyön edustajat. Seurakuntien 

sekä järjestö- ja yritysmaailman toimijoita on kartoitettu. Ympäristöviranhaltijat ovat nimenneet 

kuntiensa painopistealueita. Tavoitteena on jatkossa täydentää ohjelmapankkia näillä tiedoilla. 
Kuntien alustavia ympäristökasvatuksen kärkikohteita on nimetty seutukunnittain liitteissä 1-3. 
 

Vaihe 2. 

Työn tuloksia esitellään yhteistyöseminaarissa 24.9.2013 Jyväskylässä Mankolan koululla. Kuntien 

tietoja halutaan täydentää pyytämällä kunnilta arviota ohjelmapankin hyödyntämisestä. Lisäksi 

kuntia pyydetään nimeämään ympäristökasvatuksen kärkikohteita ja työn edistämistä strategia-

tasolla. Kuntakommentit liitetään erilliseksi raportiksi ja niistä pyydetään maakuntahallituksen 

sekä ELY-keskuksen arvioinnit KYKYn jatkotoimia varten.  

Vaihe 3. 

Jatkossa maakunnan palvelukeskusta varten halutaan kartoittaa kuntien palvelutarpeita 

ympäristökasvatuksen, koulutuksen, -valistuksen ja tiedotuksen osalta.
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KUNTA - TUNNUSLAUSE     asukasmäärä n. 

Kestävää kehitystä kuvaavia strategia ja ohjelmatietoja  

(onko kestävä kehitys määritelty) 
ON     EI 
  Strategiat ja kunnan kehittämisen 

painopistealueet  

  Elinkeinopoliittinen painopiste 
  Koulutuspolitiikka  

  Lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelma  

  Ympäristöpolitiikka 

  Ympäristönsuojelun tavoitteet ja 

painopistealueet 

  Talous- ja toimintasuunnitelma  

  Hankinnat 

  Viestintäsuunnitelma/ vastuuhenkilö 

/ ympäristöviestintä 

  Kuntakohtaisia sisältöjä 

maakunnallisissa suunnitelmissa ja 

ohjelmissa 

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
I-vaihe 
Koulut ja oppilaitokset 
Yläaste n.    oppilasta:  

Peruskouluja n.     oppilasta: 

Päiväkodit n.    esikoululaista:  

Yksityiset:  

Yksityinen /muu kasvatusala:  

 

II-vaihe: 
Seurakunta 

Järjestöjä / kyläseurat 

Kestävän kehityksen edelläkävijäyrityksiä  

Matkailu- ja maatilayrityksiä   

Leirikoulun majoitustiloja:  

Muuta: hankkeita, 

ympäristökasvatusresursseja, evästyksiä, 

näyttely 

 

OPPIMISYMPÄRISTÖ 
 

 

I-vaihe: 
 

Luontokohteita: 

Kulttuurikohteita  
 

II-vaihe 

Ympäristönsuojeluteemoja 
Keski-Suomen ilman laadun seuranta: 

havaintopiste  

Melu:  

Pohjavesialueita  kpl, suojelusuunnitelmia 

Seudullinen yhteistyö  

Jätehuolto:  

suljettu kaatopaikka 

Vesilaitos, vesiosuuskuntia   

Energiantuotanto:  

Ympäristölupia    kpl (murskaamoja, 

eläinsuojia, jakeluasemia) 

 

 

 

 

 

Kestävän kehityksen kartoituksen teemat, joista kuntia pyydettiin 
nimeämään toimenpiteitä ja hankkeita 
Polkuja kestävään kehitykseen Keski-Suomessa,  
Keski-Suomen ympäristökeskus, 2000 
Luonto Energia Liikenne Kuormitus Kierrätys 

 

Kulutus Maatalous Kulttuuri-
ympäristö 

Asuin-
ympäristö 

Maankäyttö 

Ympäristö- 
kasvatus 

Työllisyys Tiedon- 
välitys 

Muuta  

KUNNAN KÄRKIHANKKEITA 

KESTÄVÄ KEHITYS KUNNASSA 

I-vaihe: 

Vuoden 2000 toteuma 

II-vaihe: 

Kunnan nimeämiä kärkikohteita v. 

2013, valtuustokausi 2013–2017 

 

 

PERIAATEMALLI KUNTAKOHTAISESTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUKSEN KUVAAMISESTA 
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5.3. HYVIÄ ESIMERKKEJÄ KESKI-SUOMEN KUNTIEN YMPÄRISTÖKASVATUSTILANTEESTA  

5.3.1. Kuntien strategiat ja johtamisjärjestelmät  

Kuntien laatu- ja ympäristöjärjestelmät ovat kokonaisvaltaisimpia keinoja edistää kestävää kehitystä. 
Jyväskylän ja Saarijärven kaupungeilla on ympäristöjärjestelmä. Äänekosken kaupungin virastotalolle on 

laadittu oma ympäristöjärjestelmä, mutta tavoitteena on laajentaa se kattamaan koko toiminta. 
 
Jyväskylän ympäristöpolitiikka, ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, ympäristöraportti ja -tilinpito 

Jyväskylässä on määritelty kaupungin ympäristöpolitiikka, jonka päämäärien toteuttamisesta vastaa koko 
organisaatio. Tavoitteet asetetaan ja tulokset kootaan valtuustokausittain ympäristöraporttiin. 
 
 

Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä on osa johtamista ja kehittämistä. Kaupungin hallintokunnat 
alayksikköineen sekä liikelaitokset ja tytäryhtiöt ovat laatineet itselleen omat ympäristöjärjestelmänsä ja 
niihin sisältyen ympäristöasioiden hallintaohjelmat ja ympäristökäsikirjat. Ympäristötoimi neuvoo ja ohjaa 
muita työyksikköjä ja on asiantuntija-apuna kaupungin ympäristöryhmälle. Jyväskylän luontokoulu on 

mukana koulujen ympäristökäsikirjojen laatimisessa sekä opetussuunnitelmatyössä. Jyväskylällä on 
ainoana kuntana käytössä ympäristötilinpäätös, jossa määritetään hallinnonaloittain hinta 
ympäristönsuojelutoimenpiteille.  

Esimerkki Jyväskylän ympäristöraportin 2009–2011 ympäristötilitiedoista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuonna 2013 Jyväskylän kaupunki aloitti yhteistyön Sitran Resurssiviisaus - hankkeen kanssa, joka 

aloittaa syksyllä 2013 15 uutta kokeiluideaa teemoista energia, vesi, ruoka, liikenne ja jäte. 

Tavoitteena on käyttää luonnonvaroja harkitusti kestävää kehitystä edistäen. 

 

Ympäristökasvatus Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikassa 2016 
 
Kaupunginhallituksen (6.6.2011) ympäristöpolitiikka sisältää yleisellä tasolla päämääriä, jotka 
jatkossa ohjaavat ympäristöasioiden kehittämistä ja edistävät kestävää kehitystä. Painopiste on 
luonnontaloudessa, mutta myös viihtyisyyden ja turvallisuuden näkökohdat ovat mukana. 
 
Ympäristökasvatusta, osaamista ja ympäristötietoisuutta halutaan merkittävästi vahvistaa 
todellisen tiedon ja toiminnan tasolla. Ympäristökasvatuksesta huolehtivat osaltaan päiväkodit, 
koulut sekä vapaa sivistystoimi. Politiikan lakiperustassa on mukana myös nuorisolain 7§ velvoite:  
"Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluu … nuorten ympäristökasvatus" 

http://www.jyvaskyla.fi/palvelut/ymparisto/ymparistoasioiden_hallintajarjestelma
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Petäjäveden kuntastrategia 
 

Kuntien visiostrategioista, palvelustrategioista ja hyvinvointistrategisista asiakirjoista kestävä 
kehitys löytyy sanana tai sisältötavoitteena. Kuntastrategioista Petäjäveden kunnalla kestävä 
kehitys on mukana kaikilla tasoilla. (Lähde: www.petajavesi.fi/hallinto/strategiat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ympäristönsuojelun toiminta-ajatuslausekkeet 
 

Muuramessa ympäristönsuojelun tavoitteissa ja keinoissa niiden saavuttamiseen on mukana 

kestävä kehitys ja ympäristötietoisuuden edistäminen (Lähde: www.muurame.fi/Tekniset palvelut / 

Ympäristöpalvelut / Ympäristönsuojelu) 
      

           Ympäristönsuojelun tavoitteena on hyvä ympäristön tila ja ekologisesti kestävä kehitys. Ympäristönsuojelussa  
    painotetaan haittojen ennalta ehkäisyä. Keinoina ovat lainsäädäntö, taloudellinen ohjaus, erilaiset vapaa- 

    ehtoiset ohjauskeinot sekä ympäristötietoisuuden lisääminen. 

http://www.muurame.fi/index.php?p=tekninen
http://www.muurame.fi/index.php?p=ymparistopalvelut
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Talousarviot ja tilinpäätökset 
 

Kunnan palveluiden toimenpiteet ja rahoitus, resurssit, painopisteet ja kehittämiskohteet 
vahvistetaan vuosittain talousarviossa ja - suunnitelmassa ja tulokset tilinpäätöskertomuksiin.  
Kuntien talousarvio-asiakirjat ja käytännöt ovat kirjavia. Palvelualakohtaisia määrärahoja on vai-
kea löytää, ne esitetään lautakunnittain. 
 

Petäjävedellä ja 
Saarijärvellä on 
talousarvioon 
kirjattu 
toimialoittain, mitä 
strategialinjausta 
toiminta tukee.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Laukaassa on kirjattu viranomaisten eli lautakuntien toiminta -ajatukset talousarvioon ja 
määritelty kullekin toimialalle 3-6 painopistealuetta, jonka tavoittamiseksi määritetään tavoitteet, 
mittarit, tavoitetaso ja toimenpiteet.  
 

Esimerkkinä kunnan vapaa-aikatoimen Vatti /Nuorisopalvelut v. 2013. 

Laukaan vapaa-aikatoimeen on yhdistetty useita toimialoja. Vatti hallinnoi kunnan ulkoilualueita ja 

kiinteistöjä mm. Vattitaloja (ent. nuorisotalot), Vattipajoja (ent. kierrätyskeskukset), Multamäen 

leirikeskusta, Haapalan retkitupaa, kirjastoja ja kansalaisopistoa.  

 

Vattiin kuuluvat  

toimialat: 

- nuorisotoimi 

- liikuntatoimi 

- kulttuuri 

- kirjastot 

-kansalaisopisto 

- Multamäen 

leirikeskus 

- Haapalan retkitupa 

- Vattitalot 

- Vattipajat: 

Kierrätyspajat 

Ompelimo 

Kahvila 

(Lähde: www.laukaa.fi >Vatti ja  

toiminta- ja taloussuunnitelma) 

Vieressä esimerkki 

Saarijärveltä v.2013. 
(Lähde: www.saarijarvi.fi >   
talousarvio) 
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Kuva 7. Keski-Suomen Elvyn 

esitys luonnonsuojeluohjel-

mien vetovoimaisimmista 

Helmi-kohteista, jotka voisivat 

toimia myös ympäristökasva-

tuksen esimerkkikohteina. 

Lähde: Auvo Hamarus, 

luonnonsuojelun ylitarkastaja, 

 K-S Ely v. 2012 

 

5.3.2. Virkistyskäyttö ja luontomatkailu  

Virkistyksen ja matkailun ympäristökasvatuksellinen ja -valistuksellinen toiminta on haaste Keski-

Suomessa, sillä toimintaympäristöön on panostettu paljon. Kunnat, valtio, yhdistykset, 

seurakunnat ja yritykset ovat rakentaneet luontoretkeilyä varten yhteiseen käyttöön paljon 

virkistyskohteita - luontopolkuja, retkeilyreittejä, laavuja, nuotiopaikkoja, rantautumispaikkoja, 

nähtävyyksiä, näköalapaikkoja, näkötorneja - sekä merkinneet maastoon muinaismuistoja ja 

kulttuuriympäristö-kohteita. Ne palvelevat kouluja, lintuharrastajia, luonnonystäviä, retkeilijöitä, 

veneilijöitä ja matkailijoita. Niitä hyödyntävät yritykset ja osaajat. Kohteiden ylläpitovastuussa, 

kunnostuksessa ja yhteistyössä maanomistajien kanssa on haasteita.  

Suurimmat luontomatkailukeskittymät ovat Himos, Peurunka sekä kansallispuistot (Pyhä-Häkki, 

Leivonmäki, Salamanperä ja Isolahti). Koskikalastuspaikkoja on runsaasti ja laivamatkailu Päijänne-

Keitele-kanavalla sekä Kolimalla on merkittävää. Vuodenaikayrityksiä ovat laskettelurinteet talvisin 

ja golfkentät kesäisin. Merkittyjä pyöräily-, ratsastus-, vaellus - ja melontareittejä on rakennettu 

runsaasti vesistöjen varsille ja ulkoilureitistöjä etenkin Pohjoiseen Keski-Suomeen ns. Lutunen I ja II 

hankkeiden tuloksena (ks. www.luonnonvoimaa.net) 

Luonnonsuojeluohjelmien Helmiverkosto- maakunnan luonto- ja kulttuurimatkailustrategia 

Luontomatkailu tarjoaa palveluja suurelle yleisölle, myös koululais- ja leirikoululaisryhmille. 
Yrittäjiltä edellytetään ympäristövastuullisuutta, turvallisuussuunnitelmia, ryhmänhallintaa sekä 
pedagogista silmää. Toimintamenetelmiin ja materiaaleihin tarvitaan valmennusta.  
 
Keski- Suomen ympäristöhallinnossa on ollut jo 1980–90-luvulta tavoitteena nostaa luonnonsuo-
jeluohjelmien kohteita vetovoimatekijöiksi. Niistä on muodostettu ns. helmiverkosto. Uusimpia 
hankkeita on esim. Päijänne biosfäärialue-ehdotuksen pohjalta syntynyt Arvoitusten Päijänne-
hanke. Kohteet sopivat hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin: opastetut kohteet, omatoimiryhmät, 
yksittäiset retkeilijät. Ajatuksena on luoda kohteisiin ympäristö-kasvatusmateriaaleja opetusta, 
koulutusta sekä 
yleistä luonto- ja 
kulttuurituntemusta 
varten. 
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VAKIINTUNUTTA 
LAPE-YHTEISTYÖTÄ 
 

Hankasalmi 
Joutsa 
Jyväskylä 
Jämsä 
Keuruu 
Kuhmoinen 
Laukaa 
Petäjävesi 
Pihtipudas 
Toivakka 
Uurainen  
Viitasaari 

PÄIVÄKODIT, KOULUT JA OPPILAITOKSET, JOILLA ON YMPÄRISTÖKASVATUKSEN ULKOINEN TUNNUS 
 

 

Kuntien ja Keski-Suomen ELY-keskuksen LAPE -yhteistyö  

(LAPE -laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon) 

Keski-Suomen Elyn ns. LAPE -toiminta ylläpitää ja rakentaa työllisyystöinä 

mm. luontopolkuja, lintutorneja, kunnostaa arvokasta rakennuskantaa ja 

maisemanhoitotöitä. Kohteen omistaja (kunta, yhdistys, yritys) vastaa 

työkohteen tarvikekuluista, Ely tarjoaa työvoiman ja työnjohdon kohteissa. 

Kunnissa, joissa LAPE -yhteistyö toimii, ovat luonto- ja kulttuurikohteet 

pysyneet pääosin kunnossa. Systeemi työllistää vuosittain yhdeksän työn-

johtajaa ja n. 60 henkilöä/vuosi- pitkäaikaistyöttömiä, työttömiä, työttö-

myysuhanalaisia henkilöitä ja työmarkkinoille pyrkiviä nuoria. Työjakso 

kestää puoli vuotta kesäkaudella ja sitä edeltää kuukauden työvoima-

koulutus, jossa perehdytään monipuolisesti ympäristönhoitotöihin. 

 

Yhteistoiminta maanomistajien kanssa 

Jokamiehenoikeuksiin ei kuulu toistuva yleisön opastaminen kohteille, joiden ylläpidossa 

tällaisesta ei ole sovittu (luonnonsuojelualueet, lajiesiintymät, Natura 2000-alueet, näköalapaikat 

jne.). Satunnaisella retkeilijällä on oikeus liikkua maastossa kaikkialla siellä, missä sitä ei ole 

erikseen laillisesti rajoitettu. Kaupallinen retkeilytoiminta vaatii aina maanomistajan luvan. 

Ryhmien- isojen koululaisryhmien ohjaaminen kohteelle vaatii aina luvan maanomistajalta. 
 

5.3.3. Päivähoito ja koulutoimi 
 

Opetushallituksen tavoite vuodelta 2010 on, että vuoden 2014 loppuun mennessä kunnan kouluis-

ta 15 %:lla olisi ulkoinen tunnus. Niitä ovat Vihreä Lippu ja OKKA-säätiön ympäristösertifikaatti tai 

kestävän kehityksen sertifikaatti. Keski-Suomessa tähdätään noin 40 koulun tai oppilaitoksen 

ulkoiseen tunnukseen v.2014, nyt niitä on 20 kpl. Lisäksi 15 prosentilla päiväkodeista pitäisi olla 

Vihreä lippu. Opetushallitus on kehottanut v. 2010 kuntien opetustoimea nimeämään joka 

kouluun ympäristökasvatuksen yhdyshenkilöt. Tietoja kuntien tilanteesta ei ole vielä koottu. 

Koulujen opetussuunnitelmissa on myös painotuksia, jotka hyödyntävät ympäristökasvatusta esim. 

Hankasalmen suunnistuslukio, Konneveden ympäristölukio, Tikkakosken ilmailulukio. 

 
 

Vihreä Lippu päiväkodit 
Nappulan päiväkoti, Kannonkoski (kestävä taso) 
Tenavat Myötätuulessa päiväkoti, Jyväskylä 
Vaajakosken päiväkoti, Jyväskylä   
 

Vihreä Lippu ala- ja yläkoulut 
Jokelan koulu, Jyväskylä (kestävä taso) 
Joutsan yhtenäiskoulu (kestävä taso) 
Keski-Palokan koulu, Jyväskylä  
Korpilahden kyläkoulut (Saakosken, Hurttian,  
Vespuolen ja Tikkalan koulut), Jyväskylä   
Korpilahden yhtenäiskoulu, Jyväskylä  
Länkipohjan koulu, Jämsä (kestävä taso) 
Puuppolan koulu, Jyväskylä (kestävä taso)  
(Tyyppälän koulu, Jyväskylä)  
Vaajakummun koulu, Jyväskylä (kestävä taso) 
Vehniän koulu ja päiväkoti, Laukaa  

Äijälän koulu, Laukaa (kestävä taso) 
Vihreä Lippu oppilaitokset, ammatillinen koulutus 
Jyväskylän kotitalousoppilaitos (kestävä taso) 
 

Vihreä lippu -ohjelmassa, ei vielä Vihreän lipun 
käyttöoikeutta: 
Koulunmäen koulu, Äänekoski   
Uuraisten koulukeskus, Uurainen  
Vaajakosken koulu, Jyväskylä  

Keke-sertifioidut oppilaitokset Keski-Suomessa 
Vaajakummun koulu v. 2010 
Muuramen lukio v. 2005 
Pupuhuhdan alakoulu v. 2007 
POKE, Saarijärvi, Pohjoisen Keski-Suomen 
oppimiskeskuksen luonnonvara-alan yksikkö v.2009 
Jämsän ammattiopiston puutarha-, luonto- ja 
ympäristöala v.2011 
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Vihreän Lipun teemat: 
Perusteemat 

Vesi 
Energia 
Jätteiden vähentäminen 

Muut teemat 
Lähiympäristö 
Kestävä kulutus 
Yhteinen maapallo 
Terve elämä 

 

Vihreän lipun lukuvuosimaksut:  
enintään 100 lasta/nuorta 250€ 
yli 100 lasta/nuorta             500€ 
kestävä taso                         100€ 

VIHREÄN LIPUN EDUT: 
 

Julkishallinnolle keino toteuttaa maamme kestävän kehityksen strategioita, joka tuo kunnalle myönteistä 
julkisuutta ja auttaa rakentamaan ja välittämään kuvaa kestävän kehityksen huomioivasta kunnasta.  Se tuo 
kunnalle säästöjä mm. koulun jäte-, vesi- ja sähkömaksuissa, energian kulutuksessa  
 

Kasvattajille työkalu toteuttaa opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien kestävän kehityksen sekä osallisuuden 
tavoitteita. Tärkeä anti on sen kouluun tai päiväkotiin tuoma aito yhteisöllisyys. 
 

Lasten/nuorten vanhemmille uusia ympäristömyönteisiä toimintatapoja. 
 

Yritysyhteistyökumppaneille kontakti maamme suurimpaan verkostoon kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti toimivia päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia, joilla on positiivinen maine 

 

Vihreä Lippu-ympäristöohjelma 

Vihreän lipun voi saada päiväkoti, koulu, oppilaitos ja vapaa-

ajantoimija, joka panostaa aidosti ympäristökasvatukseen ja 

ympäristöasioihin arkitoiminnassaan. Vihreä lippu on kan-

sainvälinen kasvatusalan Eco-Schools -ohjelman ympäristö-

merkki, jota YK:n UNEP-ympäristöohjelma suosittelee. Työn 

käynnisti Suomessa vuonna 1999 Suomen ympäristökasva-

tuksen Seura ry (Sykse), joka on kehittänyt omaan päivähoi-

to- ja koulujärjestelmäämme sopivat toimintatavat ja 

materiaalit. Ohjelmassa on mukana n.250 päiväkotia, koulua, 

oppilaitosta ja vapaa-ajan toimijaa. Yhtä teemaa tai projektia 

toteutetaan vähintään lukukauden ajan. Kolmen teeman 

toteutuksen jälkeen on saavutettu kestävä taso. 

 

Keski-Suomessa vihreän lipun alueellisia edistäjiä ovat Jyväskylän luontokoulu, JAPA ry ja Nuoriso-

keskus Piispala. He tukevat Vihreä lippu -ohjelmaan osallistuvia kouluja järjestämällä esimerkiksi 

neuvontaa, koulutustilaisuuksia, Vihreä lippu -tapaamisia ja vierailuja osallistujien luokse. 

 
Vihreä lippu -ohjelman periaatteet ovat 

 Osallisuus: lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita projektien 
suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa 

 Ympäristökuormituksen vähentäminen 
 Kestävän kehityksen kasvatus osana jokapäiväistä arkea 
 Jatkuva parantaminen: pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen 

kehitys 
 Yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa 

 
Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen (OKKA) säätiö - kestävän kehityksen ohjelma 
 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi on OKKA -säätiön ylläpitämä järjestelmä, joka tarjoaa 
arviointityökaluja, materiaaleja, neuvontaa ja koulutusta koulujen ja oppilaitosten kestävän 
kehityksen työn tueksi. Oppilaitos voi hakea myös ulkoista arviointia ja sertifikaattia. Silloin 
valitaan viisi teemaa: kaksi ekologisen ja taloudellisesta kestävyydestä, kaksi sosiaalisesta ja 
kulttuurisesta kestävyydestä sekä yksi oma teema.  Oppilaitos voi rakentaa kestävän kehityksen 
ohjelman, jonka avulla kestävän elämäntavan oppiminen kytketään suunnitelmalliseksi osaksi 
opetusta ja oppilaitoksen toimintakulttuuria. Liikkeelle voi lähteä pienin askelin esimerkiksi 
valitsemalla lukuvuodeksi yhden koulun yhteisesti tärkeänä pitämän teeman.  

http://www.koulujaymparisto.fi/sivu.php?id=21000
http://www.koulujaymparisto.fi/sivu.php?id=21000
http://www.koulujaymparisto.fi/sivu.php?id=22100
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Jyväskylän kaupungin ympäristöjärjestelmä: koulujen ja päiväkotien ympäristökäsikirja  

Jyväskylän kaupungin ympäristöasioiden hallintajärjestelmä edustaa kokonaisvaltaista kuntatason 

kestävän kehityksen työtä. Se perustuu ISO- standardiin (SFS-EN ISO 14001:1996) ja EMAS -asetuk-

seen (Nro 761/2001). Vastuu ympäristöasioiden huomioon ottamisesta osana työtehtäviä kuuluu 

kaikille kaupungin työntekijöille ja luottamushenkilöille. Kaupungin hallintokunnat alayksikköineen 

sekä liikelaitokset ja tytäryhtiöt ovat laatineet itselleen omat ympäristöjärjestelmänsä ja niihin 

sisältyen ympäristöasioiden hallintaohjelmat ja ympäristökäsikirjat. Käytännön toimenpiteet 

ympäristönsuojelun tason parantamiseksi varmistetaan ympäristöohjelmin.  

Käsikirja kuvaa opetustoimen ympäristöpolitiikkaa. Kouluja varten on ympäristökäsikirjamalli. 

Opetustoimen tavoitteena on sisällyttää kestävää kehitystä ja ympäristöä koskevat asiat perus-

opetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmiin kaikkiin aineisiin siten kuin opetushallitus 

edellyttää opetussuunnitelmien perusteissa, Koulut kirjaavat opetussuunnitelmiin olemassa olevat 

valmiit toiminnot, käyntikohteet ja yhteistyökumppanit opetussuunnitelmaansa. Tavoitteena on 

saada opetussuunnitelmaan myös yhteisöllisen ympäristökasvatuksen muotoja (esim. teemapäivä 

esim. kierrätyspäivä, ympäristön siistimistalkoot, juhla) sekä kulttuuriteema jollekin vuosiluokalle.  

Jyväskylän luontokoulu osana opetuspalvelukeskuksen perusopetusta 

Jyväskylän luontokoulu alkoi Jyväskylän maalaiskunnan Liito-oravan luontokouluna v. 2000.  Luon-

tokoulu on kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa omana kohtanaan osana kokonais-

opetusta tehtävänään tukea koulujen ympäristökasvatustyötä. Luontokoulu toimii Vihreä Lippu-

tukena ja on mukana päivittämässä koulujen ympäristökäsikirjaa ja opetussuunnitelmia. Luonto-

kouluopettajia ovat Kim Suomalainen ja Kimmo Koittola tukikohtanaan uusi Mankolan koulu. He 

palvelevat koko Jyväskylän, entisen maalaiskunnan ja Korpilahden kouluja.  
 

Luontokoulu järjestää 1. ja 6. luokille sekä kummiluokille luontokoulupäiviä ja opettajille 

koulutusta. Tavoitteena on luoda oppilaille perusopetuksesta lukioon mahdollisuus osallistua 

luonto- ja ympäristökasvatukseen. Luontokoulun tärkein tavoite on affektiivinen: oppilas tulee 

sinuiksi luonnon kanssa ja kokee sen suojelemisen tärkeäksi.   
 

Luontokoulu järjestää leirikouluja sekä tarvittaessa täydennyskoulutusta mm. lajintuntemus sekä 

opettajia orientoivalle maastokelpoisuuskoulutus, jota tarjotaan vuosittain kummiopettajille.  
 

Ekologinen ja taloudellinen kestävyys (2 teemaa) 

 Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 

        (myös sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys) 

 Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys 

 Energia ja vesi 

 Kuljetukset ja liikkuminen 

 Koulurakennuksen ja pihaympäristön hoito ja ylläpito 

 Ravinto ja terveys (myös sosiaalinen ja kulttuurinen 
kestävyys) 

 Oma teema (ekologinen/taloudellinen kestävyys) 

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys (2 teemaa) 

 Turvallisuus koulussa ja koulumatkalla 

 Henkilöstön ja oppilaiden hyvinvointi 

 Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy 

 Opiskelijahuolto ja muu oppimisen tuki  

 Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet 

 Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys 

 Oma teema (sosiaalinen/kulttuurinen kestävyys) 

 

OKKA-SERTIFIKAATTI: TEEMAT KEKE-OHJELMASSA /YLEISSIVISTÄVÄT KOULUT  
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Koulutuksen ja osaamisen kehittämisen painopistealueita: 

- Johtaminen 

- Tietoyhteiskuntaosaaminen 

- Opetuksen laatutyö 

- Työhyvinvointi 

- Täydennyskoulutuksen tarvelähtöisyyden vahvistaminen 

- Uudenlaisten, työelämälähtöisten täydennyskoulutusmuotojen 

kehittäminen 

 

 

Jyväskylän luontokoulun toimintaperiaatteet ja sisällöt 

 

Lajintuntemus 

Toiminta-ajatus: 

 ulos luokasta, luontoon!  
 kiireettömyys  
 havainnollisuus  
 turvallisuus  
 sosiaalisuus  
 toiminnallisuus  
 luonnon kunnioitus  
 elämykset  
 kokeelliset tunteet  

Vuodenajat 

luonnossa 

Luontokoulutoiminnan tavoitteet:  

– Koulujen opetussuunnitelmien 

kehittäminen ja 

monipuolistaminen 

- Tutkimusten tekeminen, 

kokeellisuus ja elämyksellisyys 

- Koulujen ja opettajien alueellinen 

verkostoituminen 

- Yhteistyöverkoston luominen 

toiminnan tueksi lähiympäristön 

kanssa 

- Luonto- ja ympäristökasvatuksen 

toimintaympäristön kehittäminen 

- Ideoiden ja kokemusten 

kierrättäminen 

- Toimintaresurssien turvaaminen 

- Luontokouluopettajan viran 

perustaminen 

- Yhteisen retkeily- ja 

tutkimusvälinevuokraamon ylläpito 

ympäristökuntien kanssa 

- Arvoperustan luominen 

Energia Ympäristökasvatus 

Vesi Seikkailu ja retkeily 

Avaruus ja 

aika 
 

 

Keski-Suomen Osaava ja KEOS yhteistyö opettajien täydennyskoulutuksessa 

Osaava-ohjelma on opetus- ja 

kulttuuriministeriön käynnistämä ja 

rahoittama valtakunnallinen 

opetustoimen henkilöstön 

ammatillista osaamista ja 

täydennyskoulutusta kehittävä 

hanke vuosille 2010–2016. Osaavan 

koulutuksiin voivat osallistua 

opettajat, rehtorit sekä muu 

opetustoimen henkilöstö. Keski-Suomen Osaava toimii Jyväskylän kaupungin opetusviraston 

alaisuudessa.  

 

KYKY-ryhmä osallistui v. 2012 Jyväskylässä opettajien KEOS-täydennyskoulutustapahtumaan järjes-

tämällä työpajoja, tietoiskuja ja esittelemällä hanketorilla toimintaa.  Yhteistoimintaa jatketaan 

syksyn 2013 KEOS-tapahtumassa sekä yhteistyöseminaarissa 24.9.2013, jossa arvioidaan tulevien 

vuosien ympäristökasvatustarpeita KYKYn ja Osaavan yhteistyönä. 2012 Vuoden 2012 KEOS-

tapahtumasta käynnistyi opettajien webropol-kysely, jossa pyydettiin tietoja koulujen opetus-

suunnitelmien ympäristökasvatussisällöistä, ohjelmapankin käyttökelpoisuudesta sekä täydennys-

koulutustarpeista. Ohjelmapankki herätti suurta kiinnostusta. Opettajien ympäristökasvatusta 

koskevat täydennyskoulutuksen kiinnostuksen aiheet koottiin sivun 34 taulukkoon.  

http://peda.net/veraja/jklmlk/luontokoulu/toiminta/opetus/lajit?m=admin
http://peda.net/veraja/jklmlk/luontokoulu/toiminta/opetus/vuodenajat
http://peda.net/veraja/jklmlk/luontokoulu/toiminta/opetus/vuodenajat
http://peda.net/veraja/jklmlk/luontokoulu/toiminta/opetus/energia
http://peda.net/veraja/jklmlk/luontokoulu/toiminta/opetus/ymparisto
http://peda.net/veraja/jklmlk/luontokoulu/toiminta/opetus/vesi
http://peda.net/veraja/jklmlk/luontokoulu/toiminta/opetus/seikkailu
http://peda.net/veraja/jklmlk/luontokoulu/toiminta/opetus/avaruus
http://peda.net/veraja/jklmlk/luontokoulu/toiminta/opetus/avaruus
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Täydennyskoulutustarve kestävän kehityksen kasvatuksen osalta (KEOS webropol -kysely 2012)  
Kuinka paljon ao. teemat kiinnostavat? 1 = ei yhtään, 2 = voisi harkita, 3 = en osaa sanoa, 4 = melko paljon, 5 = paljon 

 1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo 

Maasto-opetus kunnan luonto- ja 
ympäristönsuojelukohteista 

4 8 6 15 5 38 3,24 

Kunnan kulttuurikohteet tutuksi 4 8 4 15 7 38 3,34 

Luonnon monimuotoisuus: erilaiset luontokohteet 
metsä, suo, järvet ja rannat, kosket, harjut, jääkauden 
jäljet, eläinten jäljet, talviluonto 

1 6 8 16 8 39 3,62 

Luontosuhde- ja ympäristöherkkyysharjoitukset 6 7 6 14 6 39 3,18 

Toiminnalliset menetelmät vesiensuojelun, jätehuollon, 
melu- ja ilmansuojeluteemoista 

3 17 2 11 7 40 3,05 

Keke-arkikäytänteet oppilaitoksessa 4 8 14 7 7 40 3,13 

Keke-yhteyshenkilönä toimiminen työyhteisössä 9 14 11 4 2 40 2,4 

Koulun kestävän kehityksen ohjelman tekeminen 10 12 8 5 4 39 2,51 

Vihreä Lippu tai oppilaitosten kestävän kehityksen 
sertifikaatti -koulutus 

10 11 7 8 4 40 2,63 

Kestävä kehitys omassa oppiaineessa / 
opetussuunnitelmauudistus 2016 

7 13 7 7 5 39 2,74 

Koulun lähikohteiden kartoitus ja hyödyntäminen 3 12 9 6 9 39 3,15 

Paikkatietoaineistot tutuksi (ympäristöhallinto, 
museovirasto, geologinen tutkimuslaitos) 

6 14 1 12 5 38 2,89 

Kartta-aineistot 2 5 5 4 1 17 2,82 

Käytännön kulttuuriympäristökasvatus 3 10 10 10 5 38 3,11 

Museovierailun järjestäminen 7 11 5 10 7 40 2,98 

Yritysvierailun järjestäminen 8 9 5 12 6 40 2,98 

Maatilavierailun järjestäminen 6 6 8 12 7 39 3,21 

Linnuston seuranta lintutornilla / lintuharrastus 7 8 5 12 7 39 3,1 

Vierailu jäteasemalla / jätevedenpuhdistamolla 8 8 7 10 7 40 3 

Retkitaidot 2 8 1 18 10 39 3,67 

Ilmastonmuutoksen toimintavinkit opetukseen 3 9 3 17 8 40 3,45 

Kansainvälisyyskasvatus 4 7 4 17 7 39 3,41 

Oppilaiden osallistamisen/ vaikuttamisen taidot 2 7 5 12 14 40 3,73 

Ympäristötaide 4 7 5 17 6 39 3,36 

Yhteensä 123 225 146 271 154 919 3,11 
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Leirikouluohjelmatyypit 
Liikunta ja terveys  
Kädentaidot 
Luonto ja seikkailu 
Mediakasvatus 
Muut ohjelmapalvelut 

Piispalan nuorisokeskus - maakunnan leirikoulutoiminnan uranuurtaja Kannonkoskelta 

 

 

Piispala on v. 1982 toimintansa aloittanut valtakunnallinen nuorisokeskus, jonka toimintaa tukee 
opetus- ja kulttuuriministeriö. Toimintaa säätelee Suomen nuorisolaki- ja asetus, jossa nuorisokes-
kusten tehtäväksi on annettu myös ympäristökasvatus.  

Piispala on Kannonkosken kunnan omistama kunnallinen liikelaitos, jolla on Muoniossa virallisena 
sivutoimipisteenä Muotkavaaran nuorisokeskus. Piispala palvelee monipuolisesti erityisesti liikun-
ta- ja nuorisoryhmiä. Kurssipäiviä on vuosittain yli 70 000 vrk ja majoitusvuorokausia lähes 50 000 
vrk. Keskuksen liikevaihto on yli 3 miljoonaa euroa. 

Piispala on edistänyt merkittävästi Keski-Suomen yhteistä ympäristökasvatustyötä johtaja Kari 
Hietaharjun johdolla. Maakunnan ympäristökasvatusstrategia sekä internet-sivut luotiin Ympäris-
tökasvatusverkostot käytäntöön- hankkeella v. 2006–2007. Piispala nimettiin Keski-Suomen kehit-
tämiskeskukseksi. Piispala hallinnoi ja ohjasi Kesytys-hanketta 2011–2012, on toiminut välirahoit-
tajana luonto- ja ympäristökoulujen LYKE-hankkeelle ja on mukana kehittämässä ns. EKOPAKU-
hanketta. Mediakasvatusta varten on rakennettu uudet tilat. Ympäristövastuullisuus ja 
ympäristökasvatusnäkökulma sisältyvät kaikkiin ohjelmiin 

Leirikoulut ovat keskeinen osa Piispalan toimintaa. Tarjolla on n. 
60 erilaista ohjelmaa. Lisäksi ympäristökoulu Luppo tarjoaa omia 
ympäristökasvatusohjelmia. Leirikoulun järjestämisen avuksi on 
luotu Virpi-prosessi oppilaille, opettajille ja vanhemmille. 
Opetusta varten tarjotaan ennakkotehtäviä eri aiheista. Yksi oma 
kokonaisuus voi muodostua koulun Vihreästä Lipun teemasta. 
Vihreä Lippu edistäjänä toimii ympäristökoulu Luppo. 

Ympäristökoulu Luppo  

Luokat voivat valita leirikouluohjelmiinsa ympäristökasvatusohjelmia. Ryhmille suositellaan 

toiminnallista Luppo-päivää, joka pitää sisällään luonnossa liikkumista ja toimimista, havainnointia 

ja herkistymistä, taidetta ja tuunausta. Vaihtoehtona on myös geoetsintä eli luontoseikkailu GPS-

laitteiden avulla.  

http://virpi.recit.fi/esittely/ohjelmien-esittely/liikunta/
http://virpi.recit.fi/esittely/ohjelmien-esittely/kaedentaidot/
http://virpi.recit.fi/esittely/ohjelmien-esittely/luonto-ja-seikkailu/
http://virpi.recit.fi/esittely/ohjelmien-esittely/mediakasvatus/
http://virpi.recit.fi/esittely/ohjelmien-esittely/muut-ohjelmapalvelut/
http://virpi.recit.fi/esittely/virpi-prosessin-eteneminen/
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LUPON LYHYTOHJELMAT:  

Ympäristöherkkyys -luontoretki (1,5 - 2 h) 

Ohjattu toiminnallinen luontoretki, jossa 

havainnoidaan lähimetsää ja luontoa eri 

aistien avulla.  

Tuunauspaja (1,5 - 2 h) Askartelua ja 

tuunausta kierrätysmateriaaleista. Pajassa 

tutustutaan lyhyesti myös tuotteiden 

elinkaariajatteluun ja pohditaan omaa 

kuluttajakäyttäytymistä ja valintoja.  

Geoetsintä (n. 2 h) on toiminnallinen 

luontoseikkailu, jossa käytetään apuna 

satelliittipaikannuslaitteita eli GPS-laitteita.  

Ympäristökoulu Luppo noudattaa ympäristökoulu kriteerejä, 

joissa korostuu vastuullinen käyttäytyminen ja kestävän 

elämäntavan muodostuminen. Myös luonnon tunteminen 

on tärkeää.  Lupossa halutaan kuitenkin tietoisesti edetä ja 

ohjata lapsia/nuoria kohti ympäristö-tietoisuutta, 

ympäristövastuullisuutta ja kestäviä valintoja.  

 

Koulun pedagogisia lähtökohtia ovat ympäristöherkkyys ja 

tiedot ekologiasta; ympäristökoulu antaa aineksia molem-

pien kehittämiseen.  Lähiympäristössä tapahtuvan toiminnan 

kautta lapsi/nuori saa henkilökohtaisesti merkittäviä koke-

muksia, jotka ovat pohjana vastuulliselle käyttäytymiselle. 

Lapsen/nuoren pitää saada kokea, että hänellä on mahdolli-

suus vaikuttaa ja tehdä valintoja yksilönä ja kuluttajana  

. 

 

Laukaan luontokoulun testattu toimintamalli  

 
Laukaan luontokoulun toimintamalli perustuu laajaan paikal-
listoimijaverkoston yhteistyöhön. Keskeisiä yhteistyötoimi-
aloja kunnassa ovat ympäristönsuojelu, koulutoimi, päivä-
hoito, elinkeino- ja vapaa-aikatoimi. Kunnan toimialojen 
yhteispanos oli 34 000€/v, paras tulos oli + 0 € (v. 2003).  
 
Neljän vuoden kehittämistyö tehtiin Keski-Suomen TE-keskuksen myöntämällä EU-rahoituksella. 
Toiminnalle on luotu liiketoimintasuunnitelma osuuskuntamuotoista yritystoimintaa varten sekä 
markkinointisuunnitelma. Visioksi asetettiin osaamiskeskuksen perustaminen täyttämään Keski-
Suomen markkinointityhjiötä. Luontokoulu toimi ympäristönsuojelun ja koulutoimen alaisuudessa 
1999 -2004. Koulutoimen vetäydyttyä säästösyistä osuuskunnasta asiakaspalvelusta on vastannut 
Hakolan tila vuodesta 2006. . Nyt toiminta toteutuu luontokouluverkostona 

 
Luontokoulu oli mukana päivähoidon, esi- ja alkuopetuksen sekä perusopetuksen opetussuunnitel-
missa. Kouluja ja päivähoitoa varten luotiin ns. ympäristökasvatuksen kehittämisraha (koulutoimi 
8500€/v ja päivähoito 8500€/v), jonka haku avattiin puolivuosittain kaikille kunnan ryhmille. Asiak-
kaita oli n. 4000 henkilöä /200 ryhmää/ v (vuosina 2001 -2003). Luku sisältää myös aikuiskoulu-tus-
ryhmät mm. retkikurssi sekä kunnan ulkopuolisia leirikouluryhmiä ja luontokoulupäiväryhmiä.  
 
Tarjonnassa panostettiin päivän lyhytohjelmapaketteihin, koska lähes joka kunnasta Keski-Suomes-
sa on noin tunnin ajomatka Laukaaseen. Luontokouluohjelmia tarjoavia yhteistyöyrityksiä oli 26 kpl 

Luontokoulun toiminta-ajatuksena on tukea oppilaitosten, koulujen ja päivähoidon 
ympäristökasvatusta ja kestävää kehitystä, edistää maaseudun elinvoimaisuutta sekä yleistä 
ympäristövastuullisuutta, luonnonharrastusta, luonnon tuntemusta ja luonnon virkistyskäyttöä 
järjestämällä asiakaskeskeisiä luonto-koulupalveluita verkoston avulla ja osallistumalla 
ympäristöhankkeisiin.   
 

Lisätietoa raportissa www.ksymparistokasvatus.fi>asiantuntijat avuksi>Laukaan luontokoulu- eilen, tänään, 
huomenna 

http://www.ksymparistokasvatus.fi/index.php?tid=96
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TOIMINTAMUODOT 
v. 1999 -2004 mm. maatiloja, eräopas lintumiehiä, luontokuvaajia, 
kyläkauppa ja metallialan konepaja yrityksen ympäristöasiat -ohjelmalla. 
Heille tarjottiin koulutusta ja valmennusta. Kyläseurat rakensivat puitteita 
ohjelmille, mm. retkireittejä sekä osallistuivat kesäleirien järjestämiseen. R 
 
Jääkautta, metsäopetusta, vesistöjä, linnustoa, kivikautta, maakuntamai-
semia, ympäristöherkkyyttä sekä seikkailuja varten tehtiin maasto-opetus-
ohjelmat. Leirikoulutoimintaa varten luotiin kunnan leirikeskukseen (Multa-
mäki) ja retkitupaan Haapalassa monipuoliset ohjelmat esikoulusta lukioon.  
 
Ammatillisen koulutuksen opiskelijat kehittivät ohjelmia, opetusmateriaa-
leja ja yrittäjäkoulutusta mm. vaellusleirikoulu, markkinointi, puheviestintä.  
 
Kouluyhteistyössä tehtiin ympäristöselvityksiä mm. järvikunnostuksista 
sekä kunnan ilman laadusta. Koulu- ja päivähoitoverkostojen kanssa 
toteutettiin mm. VESO -koulutuksia ja kehitettiin opetusmateriaaleja. 
Kyläkoulut testasivat luontokouluohjelmia.  
 
Yrittäjille työ tuottaa sivutuloa, kunnalle kasvatusta ja imagohyötyä. 
Laukaan toimintamalli sopii etenkin kyläkouluille, joilla on pitkäjänteistä 
yhteistyötä kyläseurojen, 4H:n, riistanhoidon ja metsästysseurojen, 
kalastuskuntien sekä paikallisten maatilojen, maaseutuyrittäjien, erä- ja 
luonto-oppaiden sekä erilaisten kädentaidon osaajien 
kanssa. 

Laukaan luontokoulun 

toimintamuodot ja asiakkaalle 

helppo "yhden luukun 

periaate". 
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Esimerkki Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen eli kaavoitus- ja rakennuslauta-
kunnan ympäristönsuojelua koskevista tehtävistä, joista luonnon- ja maisemansuojelu, 
luonnon virkistyskäyttö, kemikaalilain sekä vesi- ja maastoliikennelain tehtävät ovat 
kuntakohtaisia tehtäviä. Ympäristönsuojelusihteeri ja suunnittelija ovat valmistelijoina. 

5.3.4. Ympäristönsuojelun mahdollisuudet edistää ympäristötietoisuutta ja ympäristökasvatusta 

Tilannekatsaus ympäristönsuojelun mahdollisuuksiin edistää ympäristökasvatusta perustuu Keski-

Suomen ympäristönsuojeluviranhaltijoiden haastatteluun kesällä 2011.  

 

Ympäristötietoisuuden edistäminen on keskeisesti koettu kunnan ympäristönsuojelun tehtäväksi. 

Työlle on rakennettu pohjaa ympäristöselvityksillä ja ympäristön tilan seurannalla. Ympäristöohjel-

malla tai isommissa kaupungeissa ympäristöjärjestelmällä vastuita ja toimenpiteitä on määritelty 

myös muille hallintokunnille. Aloite kestävän kehityksen työlle on useimmiten myös lähtenyt 

ympäristölautakunnasta.  

 

Kuntien ympäristönsuojelun tehtäväkenttä on laaja ja määräytyy kuntien ympäristönsuojelun 

hallinnosta säädetystä laista (KYHL). Kunta on voinut antaa lautakunnalle muitakin tehtäviä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ympäristökasvatuksen edistämisen esteitä 

Viimeisen 10 vuoden aikana kehittämistyö on jäänyt ympäristönsuojelulain lupa- ja valvontatehtä-

vien jalkoihin. Ympäristönsuojelun asiantuntijuusasema ja yleisen edun valvonta ontuu kunnissa, vaikka 

viranhaltijoille on delegoitu merkittävästi päätösvaltaa lupa-, ilmoitus- ja valvontatehtävissä.   

 

Valtaosalla viranhaltijoista on ylempi korkeakoulututkinto, jota itsenäinen erityisasiantuntijatyö edellyttää. 

Tehtävän hoito voi olla liitetty rakennusvalvonnan, maaseututoimen tai teknisen toimen viranhaltijalle.  

Yhdeksässä kunnassa yksi viranhaltija hoitaa useamman kunnan tehtäviä. Kukaan ei valvo tehtävien määrää 

suhteessa resursseihin.  Alueviranomainen (ELY-keskus) tukee ja neuvoo. Yksittäinen viranhaltija voi toimia 

kovassa paineessa kunnassa, joka päättää itsenäisesti resursseistaan ja niiden suuntaamisesta. Tehtävä-

määrä on kasvanut (yli) kahdeksankertaiseksi vuodesta 1986 lähtien Hannu Mansikkamäen v. 2006 

selvityksen mukaan. 

Harvalla kunnalla on erillinen ympäristölautakunta tai ympäristöviranhaltija esittelijänä yhdistelmälauta-

kunnissa, joissa on vain yksi esittelijä.  Ympäristönsuojeluviranhaltijat ovat valmistelijoita.  Henkilö- ja 

talousresurssit ovat monessa kunnassa joko jääneet vuoden 1986 tasolle tai vielä pienentyneet. Ainoastaan 
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kaupungeissa on kuntien yhdistymisten myötä useampia viranhaltijoita samassa työyksikössä sekä 

projektityöntekijöitä.  Useimmissa kaupungeissa ympäristönsuojeluviranhaltijat toimivat esittelijöinä. 

 

Mahdollisuudet edistä ympäristötietoisuutta ja ympäristökasvatusta 

Ympäristökasvatuksen osalta viranhaltijat tekevät pyydettäessä mielellään yhteistyötä erilaisten toimijoi-

den kanssa sen mukaan kuin resurssit antavat myöten.  He ovat mukana ympäristökampanjoissa, järjestä-

vät tietoiskuja ja neuvontaa kouluilla ja päiväkodeissa, kyläilloissa, ovat mukana siivouskampanjoissa, 

antavat jäteneuvontaa, rakennuttavat ja ylläpitävät luontopolkuja ja lintutorneja. Tiedotusyhteistyö 

paikallislehtien kanssa on jatkuva ja hyväksi koettu viestintäkanava.  

 

Ympäristönsuojeluviranhaltijat nostivat neljä teemaa yli muiden: jätehuollon, vedenoton ja jätevedenpuh-

distamot sekä luonnonsuojelukohteet. Joka koulun tulisi saada tutustua oman kunnan toimintaan näiltä 

osin ja niistä olisi hyvä olla kuntakohtaisia kouluille sopivia esittelymateriaaleja. Jätehuoltoyhtiöt ovatkin 

panostaneet koulujen valistukseen Mustankorkealla, Jämsässä sekä Sammakkokankaalla Saarijärvellä. 

 

Kehittämistoimien kärkiä viime vuosina ovat olleet järvikunnostukset, haja-asutusalueiden jätevesineu-

vonta, ympäristönsuojelumääräysten laatiminen, pohjavesialueiden suojelu- ja hoitosuunnitelmat sekä 

osallistuminen vesihuollon kehittämissuunnitelmien laadintaan.  Näihin sisältyy tiedottamista, neuvontaa ja 

valistusta. Maakunnallisen ilmastostrategian anti kuntatasolla koettiin vähäiseksi.  

 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä ympäristökasvatus ja ympäristötietoisuuden edistäminen 

olisi mahdollista ottaa tehtäväkentässä paremmin huomioon.  Seudullisissa ympäristönsuojeluyksiköissä 

Jyväskylässä, Jämsässä sekä Äänekoskella työ onkin jo saanut hiukan enemmän resursseja ja työaikaa. 

 

Hyviä esimerkkejä 

Muuramessa on ympäristönsuojelun toiminta-ajatukseen sisällytetty ympäristötietoisuuden edistäminen. 

Kunta hoitaa LAPE-yhteistyöllä luontopolkujen ja lintutornien hoidon ja kehittää materiaaleja kouluille. 

 

Saarijärvellä on joka koululle rakennettu oma luontopolku ja ympäristönsuojelusihteeri kiertää kouluilla 

vuosittain eri teemojen kanssa.  Yhteistyö on tiivistä POKEn ja Saarijärven luonnonvarainstituutin kanssa. 

Pitkäaikainen ponnistelu kaupungin oman valistuskeskuksen perustamisesta on toteutumassa. Vesistö-

kunnostuksen TASO -hanke on edistänyt ympäristötietoisuutta ja toimintaa vesistöjen hoidossa. Työ turve-

soiden humuskuormituksen vähentämiseksi on noussut ympäristönsuojelusihteeri Kalle Laitisen myötä 

valtakunnalliseen tietoisuuteen. Saarijärvellä on kiinteää yhteistyötä pohjoisen Keski-Suomen kuntien 

kanssa luonnonvoimaa -hankkeessa (Lutunen I ja II) sekä kulttuurimatkailun ns. POTKU-hankkeessa. 

 

Jyväskylässä luontopolut ovat kaikki kaupungin mailla ja polkumateriaalit on viety nettiin yleisön käyttöön.  

Kaupungin ympäristöjärjestelmätyö sekä ympäristötilinpito ovat edelläkävijän toimintaa maakunnassa. 

JAPA ry:n jäteneuvonnan Anssu-peikko kiertää Jyväskylän seudun kunnissa joko kunnan ympäristönsuojelun 

tai teknisen toimen kustantamana.  Peikkoa kaivattaisiin päiväkoteihin ja kouluihin muissakin kunnissa.  

Jämsässä on luotu kaupungin oma ympäristöpalkinto. Äänekoskella järjestetään keväisin ympäristöviikko.  

Laukaan luontokoulu sai alkunsa ympäristönsuojelun aloitteesta koulutoimen, päivähoidon, vapaa-aikatoi-

men sekä elinkeinotoimen yhteistyöstä.  Luontokouluohjelmia on laadittu sekä luonto-, kulttuuri-, ja 

ympäristönsuojeluteemoista sekä yritysten osaamisesta lukuisiin eri paikalliskohteisiin. 
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LUONTOKOHTEET: 
 
 

Luontopolut 
Lintutornit 
Maisematornit 
Luonnonsuojeluohjelmien 
kohteet, joilla retkirakenteita 
harjut, suot, kosket, lintuvesi, lehdot, 
rannat, vanhat metsät, kalliot, 
maaperämuodostumat 

Natura 2000-kohteita, joilla on 
hoito- ja käyttösuunnitelma 
Kansallis- ja luonnonpuistot 
Paikalliset suojelu - ja 

virkistyskohteet 

luonnonmuistomerkit, kalastuspaikat, 

kodat, laavut, näköalapaikat, ulkoilureitit 

esim. melonta, vaellus, ratsastusreitit 

KULTTUURIKOHTEET 

Muinaisjäännökset 
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat 
ympäristöt ja rakennukset 
Maisematiet ja -alueet 
Museot 
Kirkot 
Paikkakunnan kulttuuriperintöä 
kuvaavat nähtävyydet ja kohteet 
taistelupaikat, merkkihenkilöt,  
tiehistoria, patsaat, sillat, 

elinkeinohistoria 

6. KUNTIEN LUONTO- JA KULTTUURIKOHTEET OHJELMAPANKKIIN 

6.1. OHJELMAPANKIN KOHTEIDEN VALINTA- LUONTO- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖKASVATUS 

Maakunnasta on kartoitettu n. 450 luonto- ja kulttuurikohdetta. Keski-Suomen 23 kunnasta on etsitty 
kuntien kärkikohteet. Kohteet valittiin ensisijaisesti koulujen 
maasto-opetusta ja leirikoulutoimintaa varten.  
 

Luontokohteiden perusaineistoa ovat Luontoretkelle Keski-
Suomeen oppaan kohteet, jotka ovat Keski-Suomen 
ympäristökeskuksen ylläpitämiä tietoja vuodelta 2007. 
Kohteita on täydennetty ja päivitetty haastattelemalla kuntien 
ympäristönsuojeluviranhaltijoita (liite 1) sekä seudullisia 
matkailuneuvojia. Luonto- ja lintupaikkoja on etsitty Keski-
Suomen lintutieteellisen yhdistyksen, luonnonsuojeluyhdis-
tysten ja kuntien sivuilta. Uudempia paikallisia luontonäh-
tävyyksiä on löytynyt hankerekisteristä, kyläyhdistysten ja 
retkeilyjärjestöjen sekä kuntien liikuntatoimen internet-
sivuilta. Kohdekortit on linkitetty alkuperäisiin tietolähteisiin. 
 

Luontokohteiksi on valittu retkivarusteiltaan hyväkuntoisia 
luonnonnähtävyyksiä – luontopolkuja, lintu- ja 
maisematorneja, kansallispuistoja ja metsähallituksen 
retkikohteita. Kunnissa, joilla on ns. LAPE-ympäristönhoitosopimus, kohteet ovat säilyneet 
kunnossa. Yhtenä valintakriteerinä on ollut opetusta palvelevan taustamateriaalin saatavuus 
internetissä. Kohteilla tulee olla ylläpitäjä, opasteet, tulipaikat ja huolto kunnossa. Monet 
kohteista ovat valtakunnallisia ja maakunnallisia suojelukohteita. Natura-2000 ohjelmasta on 
valittu kohteita, joilla on käyttö- ja hoitosuunnitelma.  

 
Kulttuurikohteiksi on valittu valtakunnallisesti ja maakun-
nallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä, maakuntamuseon 
kulttuuriympäristökasvatusverkoston paikkoja, museoviraston 
kulttuuriympäristöportaalin kohteita sekä alueellisen ympäris-
töhallinnon kuvaamia kulttuuriympäristön kohteita. Kulttuuri-

matkailuhankkeiden tuotoksia on hyödynnetty. 
 

Keski-Suomen museo toteuttaa monipuolista kulttuuriympä-
ristökasvatusta.  Internetissä on museokohtaisia esittelyjä ja 
tehtävämateriaaleja, teemakohtaisia verkko-opetusmateriaa-
leja sekä avoimen museon opetusmateriaaleja.  
 
Keski-Suomen ELY-keskus on koonnut kuntakohtaisesti tietoa 
kulttuuriympäristökasvatusohjelmista sekä valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti 
merkittävistä rakennetun ympäristön kohteista ja alueista. Sivuilta löytyy yhteyksiä 
kulttuurimatkailuhankkeisiin. Keski-Suomen liiton sivuilla on kaavojen taustaselvityksissä sekä 
luontoa että kulttuuriympäristöä kuvaavia inventointitietoja. Kyläseurat kokoavat sivuilleen tietoja 
alueensa kohteista ja tutkimuksista sekä kohdeopastajista.   
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6.2. OHJELMAPANKIN SISÄLTÖ 
 

Ohjelmapankki sisältyy Keski-Suomen ympäristökasvatuksen internetsivuihin ja löytyy osoitteesta 

www.ksymparistokasvatus.fi/ohjelmapankki.  

 

Kesytys-hanke löytyy 
Asiantuntijat avuksi - 
alaspudotusvalikosta 

Ohjelmapankin kohteet on esitelty kunnittain. 

Kartta ja yhtenäinen lista kunnan kohteista on 

tallennettavissa ja tulostettavissa pdf-muodossa. 

Jokainen kohde aukeaa myös itsenäisesti. Ne kestävät 

hyvin suurennusta A4- A0 koon välillä. 

Kuntakartta on laadittu 1:100 000 mittakaavaan, 

kohdekorttien kartat 1:20 000 mittakaavaan. 

Portaali on rakennettu koulujen käyttämälle pedanet-

alustalle. Kartat on toteutettu MapInfo-ohjelmalla. 

Mikäli kohde-esittelyissä on korjattavaa tietoa, voi 

palautteen lähettää lomakkeella, joka löytyy Keski-

Suomen kartan alapuolelta. 

Ohjelmapankin tekijänoikeudet ovat Piispalan 

nuorisokeskuksen, Jämsän ammattiopiston sekä Eija 

Syrjälän hallussa.  Karttojen käyttöluvat ja lupanume-

rot tulee säilyttää näkyvissä. 

KUNTALISTA 

 

Kartta ja kohdekorttilista  

pdf-muodossa 

www.ksymparistokasvatus.fi/ohjelmapankki 
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6.2.1. Maastokäynnin suunnitteluun apua kohteen esittelykortin tiedoista 

 Jokaisesta ohjelmapankin kohteesta on laadittu erillinen esittelykortti. Se on tarkoitettu 
helpottamaan opettajan tai oppaan ja ryhmän etukäteisvalmistautumista käyntiin maasto- tai 
kulttuurikohteella.   
 
Kuvauskortissa on vinkkejä opetuskäytöstä ja paikalla esiin nousevista teemoista ja toteutuksesta 
eri oppiaineita varten. Erikseen on kuvattu kohteen valtakunnallista, maakunnallista ja paikallista 
arvoa. Sisältöä kuvaavat esimerkiksi luontopolkujen rastitaulujen otsakkeet.  Lintukohteet on 
linkitetty Keski-Suomen lintutieteellisen yhdistyksen kuntasivuille, joista löytyy lisätietoa lajiston 
seurannasta ja luonnosta. 
 
Tekstiin on linkitetty taustatietoa, jonka toivotaan elävöittävän opetusta ja helpottavan tehtävien 
laatimista. Ne voivat toimia apuna syvennettäessä opittua ja koettua retkeä jälkeenpäin tunnilla 
koulussa. Opettajien toivotaan linkittävän kohteita koulun omiin pedanet -sivustoihin.  
 
Ryhmien vienti maastoon edellyttää turvallisuussuunnitelman laatimista.  Sitä varten on kuvattu 
retkitiedot. Niitä ovat esimerkiksi ajo-ohjeet, tieto reitin pituudesta ja haastavuudesta, 
tulipaikoista, laavuista ja pitkospuista, käymälästä ja jätehuollosta. Kohteista on osoitteet tai ne on 
linkitetty maastokarttoihin, mikäli tarkka kartta on olemassa. Se löytyy yleensä kunnan liikunta-
toimen, ympäristönsuojelun, kulttuuritoimen tai matkailun sivuilta. Korttiin on merkitty kohteen 
ylläpitäjä sekä tieto mahdollisesta paikallisoppaasta.  
 

Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä kartastosta (www.kansalaisen.karttapaikka.fi) voi tulostaa 

sopivan maastokartan työpohjaksi. Koulujen käyttöön suunniteltu PaikkaOppi -sivusto soveltuu 

myös havaintojen kirjaamiseen ja opitun työstämiseen (www.paikkaoppi.fi).  
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Esimerkki Laukaan koulunjohtajien ympäristökasvatustavoitteista opetussuunnitelmatyön pohjaksi 

Tavoitteena hyvän luontosuhteen ja kestävän elämäntapojen omaava peruskoulunsa päättävä nuori 
1. Elämyksellistä ympäristökasvatusta ympäristöön ja sen ilmiöihin tutustumalla 
2. Jokaisella koululla mahdollisuus osallistua lukuvuoden aikana ympäristökasvatukseen aidossa ympäristössä 
3. Esikoulun/peruskoulun aikana jokainen oppilas tutustuu oman kunnan /lähiympäristön erilaisiin 

luontokohteisiin ja kulttuurikohteisiin 
4. Esikoulun/peruskoulun aikana jokainen oppilas tutustuu oman kunnan ympäristönsuojeluasioihin 

maastossa mukaan lukien ympäristömyötäinen yrittäjyys 
5. Lukiokursseihin käytännön sovelluksia eri oppiaineissa 
6. Koulutettu /ympäristötietoinen henkilökunta 
7. Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan kehittäminen ja edistäminen päivähoidossa, kouluissa ja 

oppilaitoksissa (Vihreä Lippu, ympäristösertifioinnit) 

6.2.2. Valtava oppiminen - ohjelmapankin käyttömahdollisuuksia kouluissa 

Kohteet kuntien ja koulujen opetussuunnitelmiin  

Ohjelmapankin kohteiksi on valittu pysyviä kohteita. Ne ovat maakunnallisesti tai valtakunnallisesti 
merkittäviä paikkoja tai suojelukohteita, joita rakentaminen ei uhkaa. Kohteiden toivotaan 
löytävän tiensä kuntien ja koulujen opetussuunnitelmiin niin, että oppilas voisi kouluvuosiensa 
aikana tutustua luontoon, kulttuuriin ja ympäristönsuojeluasioihin oman kuntansa kohteissa. 
Opetuskäyttöä voi suunnitella pitkällä tähtäimellä. Kohteisiin kannattaa kehittää 
opetusmateriaaleja ja etsiä yhteistyökumppaneita paikallisoppaista. Ympäristökasvatus tarjoaa 
tekemällä oppimisen läpäisyaineena aineksia koulun teemapäivän rakentamiselle. 
 

 

Koulun ja oppilaiden omien havaintojen seuranta 
 
Kuntakohtaista ympäristökasvatuskarttaa 1:100 000 voi käyttää luokan omien paikkojen 
merkitsemiseen ja tietojen seurantaan esimerkiksi oppilaiden omat luonto- ja kalapaikat, 
eläinlajihavainnot, erikoiset luonnonmuodostumat, historialliset tapahtumapaikat, 
perinnekohteet, kauniit rakennukset, patsaat jne.   
 
Päivähoidossa voi esimerkiksi valita retkipaikaksi lähikohteen, jota voi seurata vuoden ympäri. 
Kohteen tiedoista voi valita omia nimikkolajeja, joita voi alkaa tutkimaan leikkimaailman keinoin 
runoin, loruin, piirroksin, lauluin, satujen, näytelmien jne. avulla. Valokuvausta voi hyödyntää 
luontopäiväkirjaan.  Internetissä on esimerkiksi riistanhoidon (www. riista.fi), 4H-järjestön 
(www.4H.fi) sivuilla paljon valmista kuvamateriaalia. Nettikasviota ja lintukortteja voi käyttää.  
 
Perusopetuksessa voi ottaa käyttöön erilaisia oppimismenetelmiä sitä mukaan kuin tiedot ja taidot 
kasvavat. Koulu voi halutessaan toteuttaa koko koulun yhteisen retkipäivän yhdelle tai muutamalle 
kohteelle ja hajauttaa eri ikäryhmät tutkimaan ajankohtaisia teemoja. 
 
Kulttuurikohteissa on monipuolisia mahdollisuuksia erilaisille kädentaidoillekin. Kohteen tutkimis- 
ja tarkkailupäivän saaliiksi voi saada esimerkkejä arkkitehtuurista, rakentamismateriaaleista, 
ikkunamuodoista, maisemista ennen ja nyt, tarinoita paikannimistä jne. Paikallismuseoihin 
soveltuvat esimerkiksi Keski-Suomen museon Päivä eilisessä- opetusmateriaalin yhdeksän eri 
työpajan ohjeet. Maakuntamuseo ja sen alaiset erillismuseot sekä avoin museotoiminta ovat kehittäneet 
monipuolisia opetusmateriaaleja eri vuosiluokille, jotka löytyvät suoraan internetistä.  
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6.2.3. Ohjelmapankin muu hyödyntäminen 

Ohjelmapankki voi hyödyttää nuorisotyön, seurakuntien ja järjestöjen kasvavaa kiinnostusta toimintaan 
lähiluonnossa.  Hyvien retkivarusteiden vuoksi kohteet palvelevat kerhotoimintaa, retkitaitoja, leirejä, 
luontoliikuntaa ja virkistystä luonnossa. Pyhäkoulujen ja luontokirkkojen järjestäminen onnistuu hyvin 
kohteilla, samoin erilaiset teemavaellukset, joita järjestävät seurakunnat, retki- ja luontoalan järjestöt. 
 
Maasto-oppaina toimivat luonto-, erä- ja kalaoppaat sekä kulttuuriluotsitoiminta voivat käyttää kohteita 
omassa työssään, markkinoinnissa ja retkien suunnittelussa. Koulujen toivotaan löytävän uusia 
yhteistyökumppaneita käytännön asiantuntijoista, jotka tuntevat paikalliset olosuhteet hyvin.  
Luontomatkailulle on tarjolla lisätietoa tuotesuunnitteluun uusien asiakasryhmiä varten. 
 
Kärkikohteina luonto- ja kulttuurinähtävyydet löytyvätkin yleensä jo kunnan matkailuesitteistä tai 
internetsivuilta.  Kuvailutietojen toivotaan täydentävän kohteiden perusesittelyä. Kunnan toivotaan myös 
hyödyntävän kohteiden lisäarvoa ympäristökasvatuskäytössä paikallisidentiteetin vahvistamisessa sekä 
omassa imagomarkkinoinnissaan. 
 
Ammatillinen koulutus, joka liittyy koulutukseen, kasvatukseen, kulttuuriin, matkailuun, historiaan, 
luontoon, ympäristönsuojeluun ja luonnonvara-alalle, voi hyödyntää kohteita harjoittelu- ja opin-
näytetöissään. Yhteistyö kuntien kanssa voi olla esimerkiksi rakentamista ja esitteiden laatimista. 
 
Työhyvinvointiin ohjelmapankki tarjoaa eri kokoisille ryhmille otollisia olosuhteita virkistystoimintaan, 
ryhmäytymiseen ja kuntoutukseen. 
 
Perheretkeilyn toivotaan erityisesti ottavan ohjelmapankin kohteet omakseen.  Mukava yhteinen vaeltelu 
luonnossa luo perustaa hyvälle luontosuhteelle ja vahvistaa perheen yhteistoimintaa. Samalla se edistää 
oman paikkakunnan, seutukunnan ja maakunnan tuntemusta ja retkitaitoja.  
 
Ohjelmapankin kohteiden ja karttojen tuotteistaminen kuntakansioiksi, opetusmateriaaleiksi, leirikoulu-
esitteiksi, yrittäjien ja ammatillisen koulutuksen koulutusmateriaaleiksi voisi tuoda lisätuloa kuntiin. 
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6.2.4. Vaeltavan oppimisen leirikoulumalli 

Tavoitteena on muuttaa luokkaretkiajattelua 

leirikouluoppimiseksi vaeltavan oppimisen 

periaatteella. 

Leirikoulun suunnittelu alkaa hyvissä ajoin 

noin vuotta ennen toteutusta rahoituksen 

keräämistä varten.  Se voi olla yhden päivän 

tai kokonaisen viikon pituinen oppimisretki.  

Keski-Suomen kohteet tarjoavat monipuolisia 

mahdollisuuksia vaellusleirikoulusta melon-

taan. Pihtiputaalta Jämsään on matkaa yli 250 

km ja Keuruulta Hankasalmelle n.150km, 

joten matkan pituusvaatimus täyttyy helposti.   

Toisaalta noin tunnin ajomatkalla löytyy 

runsaasti kohteita miltä kylältä tahansa 50–80 

km etäisyydellä. Tyhjää aluetta ei juuri löydy. 

Luokat voivat koota opettajansa johdolla 

kohteista oman ohjelmansa, jota valmistel-

laan vuoden aikana eri oppiaineiden tunneilla. 

Jokaisella oppiaineella on oma 

ympäristökasvatusnäkökulmansa.   

Toteutuksen aikana oppilaat toimivat vuorol-

laan matkaoppaina kohteissa tai esimerkiksi  

linja-autossa, jolloin "esitelmänpito" yhdistyy 

hauskasti suoraan ympäröivään maastoon.  

Pienryhmät voivat vuorollaan jakaa eväät 

esim. teiden levähdyspaikoilla tai tulipaikoilla.  

Majoitusvastaavat voivat hankkia etukäteen 

huoneiden pohjapiirustukset ja jakaa huoneet 

ryhmän tarpeiden mukaan. Leirikeskukset, 

kyläkoulut ja -talot voivat tarjota maaseudun 

edullisia majoitustiloja. 

Ohjelman mukainen päiväkirjanpito sitoo 

jokaisen vuorollaan leirikoulun tallentamiseen 

ja tukee oppimista. Ennen vierailukohteisiin 

tutustumista taustoja tutkineet valmistelevat 

ryhmää yhteisesti. 

Nykytekniikka helpottaa suuresti leirikoulun 

tallentamista opintomatkaraportiksi, johon on 

mahdollista liittää kuva- ja videomateriaalia. 
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ESIMERKKEJÄ KUNTIEN INTERNETSIVUILTA LÖYTYVISTÄ YMPÄRISTÖTEEMOISTA 
JÄTEASIAT  
• jäteasemat ja palvelut, aluekeräyspisteet, kierrätyspisteet, ongelmajätekeräys, ohjeet roskaamistapauksissa  
KULUTTAJANEUVONTAA 
• kierrätys, vesilaitos, energia, matonpesulaiturit, kaupat, eläinlääkäri, jäte ja jätevesi 
VESIASIOITA 
• pohjavesialueet, vedenottamot, järvien veden laatu, kiinteistöjen jätevesien käsittely, jätevedenpuhdistamot 
LUONTOKOHTEET 
• arvokkaat luontokohteet ja lajisto 
LUONNON VIRKISTYSKÄYTTÖ, LUONTOMATKAILU LUONTOHARRASTUS, RETKEILY, MUSEOT 
• ulkoilureitit, luontopolut, laavut, kodat, uimarannat, lintutornit, kalastus, maatilamatkailuyritykset 
luontomatkailu, asuinalueet, nähtävyydet 
MELUNTORJUNTA 
• sisämelu / ulkomelu (raja-arvot), liikennemelu, ampumaradat, teollisuuslaitokset 
ILMANSUOJELU 
• ilman laadun seurantapisteet, bioindikaattorit, liikenteen ja teollisuuden päästöt, ilmastonmuutos 
YMPÄRISTÖLUVAT /YRITYKSET 
• luettelot ympäristölupayrityksistä, yritykset, joilla on ympäristö- ja laatujärjestelmät  
MAANKÄYTTÖ JA RAKENTAMINEN 
• yleiskaavat, rakennuskaavat, vesihuolto, tiehankkeet, mastot, maa-ainestenotto jne. 
• kulttuuriympäristön kohteet ja maisemakohteet   
KUNNAN OMAT LAITOKSET/ 
• virastotalot, koulut, päiväkodit, terveyskeskukset, nuorisotalot, vanhainkodit, toimintakeskukset, puistot  
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 
• juomavedet, uimavedet, elintarvikevalvonta, radon, home 

6.3. YMPÄRISTÖNSUOJELUKOHTEIDEN VALINTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELUKASVATUS 
 

Ympäristönsuojelukasvatus perustuu ympäristön tilaan ja hoitoon. Ympäristöviranhaltijat tietävät 

parhaiten paikallisia ympäristöasioita kuvaavat tiedonlähteet, selvitykset ja julkaisut. Kuntien 

ympäristönsuojeluviranomaisilla eli lautakunnilla on ympäristön tilan seurantavelvoite, jonka 

mukaan kunnan tulee olla tietoinen, ilman, pinta- ja pohjavesien, luonnonsuojelun, 

meluntorjunnan, jätehuollon ja muiden ympäristönsuojelun osa-alueiden tilasta. Kuntien 

internetsivuilta löytyy usein peruskuvauksia ja tietoa ympäristöselvityksistä ja tutkimuksista.  

 

Alueellinen ympäristöhallinto ja maakuntaliitot kokoavat ympäristön tilaa kuvaavaa tietoa ns. 

OIVA -tietokantaan, jota ylläpitää ympäristöministeriö. Muita paikkatiedon lähteitä ovat mm. 

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden laitoksen Lipas-tietokanta (www.liikuntapaikat.fi), Geologi-

sen tutkimuslaitoksen maaperä- ja kallioperäkohteita sisältävä www. geo.fi sekä museoviraston 

rakennetun ympäristön ja muinaismuistokohteita sisältävä kulttuuriympäristön rekisteriportaali 

(www.nba.fi). Maamittauslaitos on avannut kansalaisen karttapaikan (www.kansalaisenkartta-

paikka.fi) avoimeen käyttöön. Karttoja voi muuntaa eri mittakaavoihin ja niitä voi käyttää 

opetuksessa peruskarttana, havainnekarttana ja ilmakuvakarttana.  

 

Paikkatieto on lisännyt kuntakohtaisen ympäristötiedon käyttömahdollisuuksia kouluissa ja sopii 

myös kulttuuriympäristökasvatukseen. Opetushallitus on ollut mukana kehittämässä paikkatietoa 

oppimisympäristönä mm. Liikkeelle! (www.liikkeelleymparisto.fi), PaikkaOppi (www.paikkaoppi.fi) 

ja paikkatietoikkuna.fi. Esimerkiksi Turun yliopiston kokoamassa PaikkaOppi- tietokannassa on 

tasoja, joille voi merkitä esim. omia reittejä ja luontopaikkoja, suojelukohteita, vesistön tilatietoa, 

ilman laadun seurantapisteitä, historiallisia kohteita, omia valokuvia ja havaintoja. 
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YMPÄRISTÖKASVATUSVERKOSTON KUTOMINEN 

MAASEUDUN YRITYKSET JA OSAAJAT 

Maatilat 

Luonto- ja eräoppaat 

Kalaoppaat ja kalastuskuntienkalakummit 

Luontovalokuvaajat ja lintumiehet 

Riistanhoito ja metsästysseurat 

Kädentaitajat 

Perinnetyöt 

Ensiapuopettajat 

Luontoaktiviteettien yrittäjät 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDELLÄKÄVIJÄYRITYKSET 

LAATU-JA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄYRITYKSET 

LUONNONVARA-ALAN YRITYKSET 

YMPÄRISTÖHUOLLON YRITYSMAAILMA 

ENERGIA-ALA, VESI- JA JÄTEHUOLTO 

MATKAILU, RETKEILY -JA VIRKISTYSTOIMINTA 

KYLÄSEURAT JA KYLÄKOULUT 

JÄRJESTÖJEN VALISTUS – J A YMPÄRISTÖTYÖ 

LUONTO-JA YMPÄRISTÖKOULUT 

KULTTUURIYMPÄRISTÖKASVATUS /LUOTSIT JA MUSEOT 

METSÄHALLITUS/KANSALLISPUISTOT /RETKIKOHTEET 

AMMATILLINEN ULUTUS/HARJOITTELIJAT/OPINNÄYTTEET 

TUTKIMUS 

HANKKEET 

MAAKUNTASUUNNITELMAN JA MAAKUNTAOHJELMAN 

HANKKEET JA PAINOPISTEALUEET 

6.4. YRITTÄJÄT JA OSAAJAT MUKAAN YMPÄRISTÖKASVATUSVERKOSTOON JA YHTEISTYÖHÖN  
        KOULUJEN KANSSA  
 
Kouluja haastetaan entistä enemmän yhteistyöhön koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.  
Maaseudulla on osaajia, jotka voivat toimia oppaina luonto-, kulttuuri- ja ympäristökohteilla.   
 
Yrityksille suunnattu web-kysely toteutettiin marraskuussa 2011 Saarijärven luonnonvarainsti-
tuutin agrologiopiskelija Heidi Närhin asiantuntijatyönä. Kysely lähetettiin 39 yritykselle, joista 
verkostoitumisesta ja markkinoinnista kiinnostuneita oli 20 henkilöä. He ovat maatilayrittäjiä, erä- 
ja luonto-oppaita. Esimerkiksi kulttuuri- ja ympäristöluotsit eivät olleet kyselyssä vielä mukana. 
 
Ympäristökasvatusverkostoon halutaan mukaan yrityksiä ja osaajia, joita kiinnostaa tarjota ohjel-
miaan kouluille yhtenä asiakasryhmänä ja kehittämään niitä koulujen käytännön opetusta varten.  
 
Verkostoon liittyville tarjotaan jatkossa valmennusta ohjelmien kehittämiseen, toimintaan koulu-
laisryhmien kanssa sekä apua opetusmateriaalien laatimisessa ja markkinoinnissa.  
 
Tavoitteena on jatkossa linkittää yritykset ja leirikoulumajoittajat ohjelmapankkiin. Koulutuksessa 
ja valmennuksessa hyödynnetään Laukaan luontokoulun kokemuksia. 
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6.5. KUNTATAPAHTUMAMALLI  
 

Kuntakohtaisten tietojen keräämistä varten luotiin malli kuntatapahtumista, joissa haluttiin saada 
paikalliset kestävän kehityksen mahdollisuudet ja näkemykset esiin. Tapahtuman tavoitteena on 
maastouttaa kestävän kehityksen kasvatusta kuntiin, tukea ympäristökasvatuksen opetusta ja 
kasvatusta, verkostoida yhteistyötä, kartoittaa kuntakohtaisia kehittämis- ja koulutus-tarpeita sekä 
vahvistaa paikallisidentiteettiä. Suurena taustatavoitteena on valmistautuminen opetussuunnitel-
mauudistukseen 2016 luomalla konkreettisia ympäristökasvatussisältöjä eri oppiaineita varten 
 

Kuntarallina toteutettu Vaeltavan oppimisen tapahtumapäivä rakentuu koululaisten toiminta-
päivästä, kiertävästä näyttelystä ja erilaisten kuntatoimijoiden työpajasta. Pohjatyö kunnassa 
haluttiin tehdä hyvin kunnan sisäistä sekä kuntien välistä yhteistyötä ajatellen. Tapahtumat 
toteutettiin seitsemässä kunnassa, jotka olivat hyvin erilaisia.  
 

Kuntatapahtumien mallia on jatkossa mahdollista käyttää kuntakohtaisessa tiedottamisessa, koska 
tapahtumamateriaalit olemassa. Yhteistyökumppanien materiaalit esittelevät vahvaa keskisuoma-
laista ympäristökasvatustyötä sekä leirikoulumahdollisuuksia 
 
6.5.1. Yhteistyökumppanit kuntatapahtumien järjestämisessä 
 

Hankkeen ohjausryhmästä usea organisaatio osallistui kuntatapahtumien toteuttamiseen. 
Tapahtuma, kohderyhmät, näyttelymateriaalit ja toimintapisteet suunniteltiin yhdessä. Eri 
toimijoiden panos näkyi hankerahoituksessa omarahoitusosuutena. Kunnissa ympäristönsuojelu-
viranhaltijat ja koulutoimenjohtajat toimivat järjestelyissä yhteistyökumppaneina ja toivat 
paikallista väriä ohjelmaan. 
 
Organisaatio Tehtävät kuntatapahtumissa tammi-huhtikuu 2012  Omarahoitus 

yhteensä 

13 260,78 

Piispala, Kesytys-hanke, Eija 

Syrjälä, projektipäällikkö, 

kokonaisvastuu 

Kuntatapahtumien kokonaisorganisointi ja toteutusvastuu  

(näyttely, toimintapisteet, työpaja. tiedotus, tulosten koonti)  

 Kunnan ympäristökasvatuksen tila-kartoitus työpajaa varten 

(mm. hanketoiminta, opettajien, yrittäjien täydennyskoulutus)  

       0,00 

Säilytystilat, 

materiaalit 

kuljetukset 

Jao Keijo Vehkakoski sekä 14 

ympäristönhoitaja -opiskelijaa 

(ympäristöviestinnän kurssi) 

Toimintapisteiden ideointi, kuntakohtaiset ppt-esitykset ja 

tehtävärastit, tiedotuksen ja markkinoinnin avustaminen, 

näyttelyn pystytys ja opastus toimintapisteillä tapahtumassa.  

6757,00 

Saarijärven POKE, 

ympäristönhoidon 

aikuisopiskelijat 

Kuntatapahtumien ja Toukofest-tapahtuman järjestäminen, 

kuntamateriaalien tuottaminen 

1824,00 

4H-keskus-ja 19 piirijärjestöt Näyttelyn ja metsä- ja luontotiimi-toimintapiste tapahtumassa 3040,00 

JAPA ry Kuntatapahtuman näyttelymateriaali  640,00 

Keski-Suomen museo Kulttuuriympäristökasvatusposteri näyttelyyn 

Viestejä maisemassa-esitys   

Työpaja Päivä Eilisessä –materiaalit ja esittely muutamassa 

kunnassa 

-500,00 

Metsähallitus Näyttelymateriaali leirikoulumahdollisuuksista, suunnitteluapu  500,00 

Hakolan tila, Juha ja Heidi Hintikka 

Laukaan luontokoulu 

Näyttelyjen pystytys ja kuljetus, maatila-toimintapiste 

tapahtumassa, työpajatyöskentely, yrityskysely  

Ostopalvelu 

Jyväskylän kaupunki, perusopetus, 

Jyväskylän luontokoulu 

Näyttelymateriaali, suunnitteluapu 

  

 500,00 

Piispalan nuorisokeskus  Näyttelymateriaali, esitteet 100,00 
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TAPAHTUMAN NÄYTTELYMATERIAALIT (A0)  

Luuletko, että on toinen maapallo- kestävää 
kehitystä ja ympäristötietoisuutta herättelemässä 
Kartta Keski-Suomen kohteista,  
23 kunnan julisteet ja kohdekartat  
Kunnan ohjelmapankkikohteiden esittelyt (A2-koko)  
Kestävä kehitys Keski-Suomessa ja kunnassa 
Vaeltava oppiminen ja opetussuunnitelmauudistus 
Ympäristökasvatusverkosto 
Keski-Suomen museo/ kulttuuriympäristökasvatus,  
Viestejä maisemassa ppt-esitys 
Metsähallitus, kansallispuistot ja leirikoulut 
JAPA ry:n ympäristökasvatustoiminta 
Keski-Suomen 4 H roll-up ja metsä- ja luontotiimit 
Hakolan tila/ Maatila oppimisympäristönä   
Jämsän Jaon koulutuksen esittely 
Piispalan nuorisokeskuksen roll up ja 
leirikouluesitteet  
Jyväskylän luontokoulun ppt-esitys 
Laukaan luontokoulun ohjelmien esittelyä 
Suomen luonto- ja ympäristökoulut- juliste, esitteet 
Kirjallisuutta ympäristökasvatusmenetelmistä ja 

koulutusmateriaaleista, kuntamateriaaleja 

 
 

Vaeltavan oppimisen ympäristökasvatustapahtumat 2012 Keski-Suomessa 

Kuntaralli: Muurame, Laukaa, Multia, Joutsa- Luhanka, Toivakka, Jämsä, Äänekoski 
 

NÄYTTELY klo 9.30-16 

liikuntasali, kirjaston näyttelytila tms.  

Kunnan ja Keski-Suomen luonto-ja 

kulttuurikohteet ja niiden opetuskäyttö 

 Leirikoulumahdollisuuksia 

 Ympäristökasvatus 

opetussuunnitelmissa ja 

opetushallituksen linjaukset v. 2016 

 Esimerkkejä koulujen ja yritysten 

yhteistyöstä 

 Kulttuuriympäristökasvatus 

 Materiaaleja ja menetelmiä 

 

ULKOKOULUA 9.30-14 

Kohderyhmät, 4-6 lk oppilaat 

 Toimintapisteitä ulko- ja sisätiloissa 

 Pienryhmissä (max 5 hlö)  

kesto n. 45 min + 45 min 

 Retkitaitoja ja luontoliikuntaa 

 Talviluonto (vuodenaikateema) 

 Oppiaineita matikasta kieliin 

 Kotiseutuoppia 

 Lajintunnistusta, luontodomino 

 Päivä eilisessä 

 Kivikauden hirven metsästystä 

TYÖPAJA   

klo 14-16 näyttelytilan yhteydessä 

Kohderyhmä 

Opettajat, kasvattajat, kunnan eri 

toimialat, päättäjät, kyläseurat, 

seurakunnat, yhdistykset , yritykset 

 Kunta ympäristökasvatuksen 

oppimisympäristönä 

 Kunnan kehittämistarpeet ja 

mahdollisuudet 

 Yritykset, kylät ja yhdistykset 

koulujen  ja kasvatuksen tukena 

 

Järjestäjät:  

Piispala/Kesytys-hanke, Kuntien 4H-järjestöt, Keski-Suomen museo, Metsähallitus, Japa ry, Jyväskylän luontokoulu,Laukaan 

luontokouluverkosto/Hakolan tila, Jao, Jämsän ammattioppilaitos /ympäristönhoidon opiskelijat, POKE/Saarijärven 

maatalousoppilaitos, ympäristöalan aikuisopiskelijat 

      
     Kiertävä ympäristökasvatusnäyttely 
 

     Näyttelymateriaali kertoo ympäristökasvatuk-
sen jalkauttamisesta kuntaan sekä kestävän 
kehityksen tilanteesta Keski-Suomessa ja 
kohdekunnassa. 

 

     Näyttely on toiminnallinen. Sen yhteydessä 
on toimintapisteitä, joissa osallistujilta 
kysytään tietoja oman kunnan sekä Keski-
Suomen ympäristökasvatusasioista. Kunta-
kohteiden käyttöä haastetaan miettimään 
oppiaineiden oppimisympäristönä ja 
kysytään ideoita niiden muusta käytöstä.  

 

      Vaeltavassa oppimisessa etsitään sopivia 
leirikoulupaikkoja omasta kunnasta ja Keski-
Suomesta. Koulun ulkopuolisen opetuksen 
yhteistyömahdollisuudet ovat esillä.  

      
Ulkokoulua 

 

Toimintapisteillä haluttiin avata tekemällä 
oppimisen ideaa sekä ympäristökasvatuksen 
läpäisyaineluonnetta. Jokaisella oppiaineella on oma näkökulmansa ympäristökasvatuksessa ja 
asiaa konkretisoitiin sisä- ja ulkotilojen toimintapisteissä. 
 

Koululaisten kohderyhmänä ovat 4.- 6 luokat, jotka tekevät eniten leirikouluja. Luontoretkiä varten 
harjoitellaan retkitaitoja. Kulttuuriympäristökasvatusta avataan Päivä eilisessä - työpajalla, joka on 
Keski-Suomen museon kehittämä 9-osainen materiaali kotiseutumuseoita varten.   

6.5.2.  Kuntatapahtuman sisältö   
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TOIMINTAPISTEET: 
 

SISÄTILOISSA NÄYTTELYN YHTEYDESSÄ 
Kuntakohtaiset toimintapisteet: 
Power point-esitys kunnan kohteista 
Kuntavisa ohjelmapankin kohteista 
Tunnistusta valokuvien avulla 
Kerro meille kohteista / omia paikkoja 
Kohteiden käyttö eri oppiaineissa (oppiaineita eri kohteille) 
 

Eri oppiaineiden ympäristökasvatusta esittelevät toimintapisteet: 

1. Ympäristötietoisuus ja kestävä kehitys- luuletko, että on toinen maapallo, säästöpankki 

2. Kielet: kestävän kehityksen sanastoa englanniksi ja ruotsiksi  

3. Kestävän kehityksen puun lehdet 
4. Biologia: Kalojen ongintaa magneettiongilla ja tunnistusta, puiden tunnistusta 

5. Maantiede: Keski-Suomen kunnat palapeli, seutukunnat, kuntien tunnistusta, mittakaavaa 

6. Mistä tulee maito ja leipä pöytään: Maatilan elämää, Hakolan tila  
7. Kulttuuriympäristökasvatus: historia, kotitalous, käsityöt: Päivä eilisessä työpaja, Keski-

Suomen museo 
8. Äidinkieli: mediaseurantaa- vuoden 2012 lehtiuutisia ympäristöasioista 

9. Kartalle tietoa oman kunnan hyvistä luontopaikoista, eläinten liikkeistä ja muista 

havainnoista 

10. Leirikoulun suunnittelu: Kunnan ja K-S ympäristökasvatuskohteet n. 50 km säteellä 

11. 4H metsä- ja luontotiimi: dominopeli- puut, riistaeläimet ja riistalinnut, sienet 

12. Leirikoulun suunnittelu/Keski-Suomen ympäristökasvatuskohteet: 
Yksi päivä/2-3 vrk/viikon leirikoulu 
 

ULKONA NÄYTTELYPAIKAN LÄHIMETSIKKÖ TAI PIHA-ALUE 
13. RETKITAITOJA: Erilaiset nuotiotyypit ja retkivarusteet (liikunta, puutyöt) Ensiapu (liikunta) 
14. Historia: Kivikauden hirven metsästys  
15. Talviluontopolku (Luonto-liiton valmispolku) 
16. Fysiikka-kemia: Lumi -sulatus, puhtaus, lumipeitteen paksuuden mittaus eri paikoissa) 
17. Biologia: suurpedot, ilveksen loikka, eläinten jäljet 
18. Kalastusta 
19. Lintubongausta 
 

     Toimintapisteitä ideoitiin Jämsän Jaon ympäristönhoitajaopiskelijoiden ympäristöviestinnän 
kurssilla 2011–2012. Käytettävissä oli Laukaan luontokoulun välineistöä. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Työpaja 

Paikallistoimijoille suunnattuun työpajaan kutsutaan monipuolisesti kunnan viranhaltijoita, luottamushenki-
löitä, kyläseurojen, järjestöjen ja seurakuntien edustajia sekä yrittäjiä. Kutsun liitteenä on tapahtumaopas, 
jossa kerrotaan työn tavoitteista. Työpajamateriaaleina ovat kunnan ohjelmapankkikohteet sekä vuoden 
2000 kestävän kehityksen kuntatiedot. Toimintapisteet voi toteuttaa myös itsenäisesti näyttelyohjeiden ja 
numeroinnin mukaan.  Osanottajat voi jakaa ryhmiin alueellisesti kylittäin, kouluittain, päiväkodeittain. 
 
Työpajat eivät saavuttaneet kohderyhmäänsä, vaikka kutsuja lähetettiin postitse n. 200 kpl / kunta.  
Tapahtuma täytti tiedotustavoitteen, mutta tavoiteltua pohjatyötä kunnassa ei onnistuttu rakentamaan 
tällä tavalla. Kuntia lähestytään asialla lausuntopyynnöllä, jossa pyydetään arvioimaan hankkeessa koottuja 
ohjelmapankin kohteita ja muita kunnan kärkikohteita. Media sen sijaan kiinnostui tapahtumista, joita 
uutisoitiin paikallislehdissä, maakuntalehdessä sekä aluetelevisiossa. 
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 Työpajan ohjelma 
 

Kunnan edustajan avaussanat (ympäristönsuojeluviranhaltija, koulutoimenjohtaja) 
Opastettu näyttelyyn tutustuminen, erityisesti kunnan kohteet 
 

Toimintapisteet: 
1. Kunnan kestävän kehityksen vahvuudet ja painopisteet 

 Vuoden 2000 kunnan kestävän kehityksen toteuma (erillinen liite) 
 Vuonna 2012 kunnassa käynnissä olevia keskeisiä hankkeita 

 

2. Kunnan ympäristökasvatuskohteiden käyttömahdollisuuksia 
a. esiopetuksessa / päivähoidossa 
b. koulujen opetuksessa:   
            ala-aste, yläaste, lukio 
c. vapaa-ajan virkistyskäytössä 

d. muu käyttö (esim. koulutus,  
            kurssit, retket tms.)  

 

 

4. Nimeä kunnan karttapohjalle omia ehdotuksia sopivia maasto-opetuskohteiksi ja perustele niitä.  
 

a) luontokohteita 

b) kulttuurikohteita 

c) ympäristönsuojelukohteita 

d) erikoinen nähtävyys 
 

         5. Kokemusten vaihto koulujen hyvistä käytänteistä ja yhteistyöstä koulun ulkopuolisten     
              asiantuntijoiden kanssa  

a) yritykset 
b) yhdistykset 
c) muut osaajat 
d) kyläseurat 

e) maanomistajat 
f) seurakunta 
g) ammatillinen 

koulutus 

h) tutkimus 
i) muu toimija 

 

           6. Kuntien välinen yhteistyö / Keski-suomen kohteet  
               a) Ehdota toimialoja, palveluita, kohteita tai yhteistyökumppaneita, joiden kanssa kunta hyötyisi  
                   keke-yhteistyöstä opetuksen maastouttamisessa, koulutuksessa, valistuksessa, hankinnoissa 
               b) Kerro sopivia kohteita leirikoulumajoitukseen omassa kunnassa  / Keski-Suomessa 
                   majoitustiloja, maastopaikkoja (esim. telttaleirikoulu) 
 
 
6.5.3. Kuntatapahtuman viestintäsuunnitelma ja turvallisuussuunnitelma. 
 
Tapahtuman järjestämistä 
varten määritettiin toimen-
piteet, vastuut ja aikataulutus 
viestintäsuunnitelmaan. 
Siihen liitettiin myös 
turvallisuussuunnitelma.  
 
On tärkeä, että kaikki ymmär- 
tävät ydinviestin samalla tavoin  
ja osaavat kertoa sen osallistujil- 
le. Viereisessä kuvassa on avattu 
Kesytys- logon sanoma. 
 
Tapahtuman viestintä koostuu 
etukäteisvierailusta paikalla, 
yhteystietojen keräämisestä, 
kutsuista, mediatiedotteesta ja 
tapahtuman järjestämisestä sekä 
palautteen keräämisestä. 
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6.5.4. Kuntatapahtumien toteutuminen   
 

Kunta 2012 
as. 
seutukunta 

Tapahtuma-
paikka 

Kuntakohtainen 
toimintapiste 

Osanottaja-määrät 
Oppilaat/ työpaja/ 
verkostoon uusi 

Tiedotus/ 
Media 

Muurame 2.2. 
9256 as 
Jyväskylän sk 

Mäkelänmäen 
koulun 
liikuntasali 

 MUURAMEN LUKIO: Seikkailuvideo 
Kekestä, joka kohtaa Törkyn (10min), 
keke-sertifikaatti, KEKE-puun lehdet 

n. 140 6. luokan 
oppilasta / 1 

- 200 kutsua 

- mainokset 

nettikutsut ja 

kunnan nettisivut 

Paikallislehti 

Muuramelainen 2 x 

KSML 
Laukaa 20–25.2. 
18 142 as 
Jyväskylän sk 

Pääkirjaston 
näyttelytila ja 
opintosali 

Laukaan luontokouluverkoston 
toimintaa ja ohjelmia  
Eero Sysmäläinen, päretyöt 

n.120 kirkonkylän 
4. luokan 
oppilasta / 7 /1 

- 200 kutsua 
- paikallislehti-
ilmoitus 
nettikutsut ja 
kunnan nettisivut 
Laukaa-Konnevesi 
TV 

Multia 13.3 
1890 as 
Keuruun sk 

Metsolan 
kartano 
Marjut 
Rautiainen 

Metsolan kartanon 
valokuvasuunnistus 
MULTIALAISTA LÄHIRUOKAA: 
hernekeitto, ruisleipä, letut ja hillo 

Sinervän koulun 
oppilaat n. 76 / 
15/1 

- n. 170 kutsua 

- mainokset, 
nettikutsut 

   Suur-Keuruu 

Joutsa-Luhanka 
24.4. 
5053 as (831 as) 
Joutsan sk 

Liikuntahallin 
aula ja piha-
alue 
 

Joutsan yhtenäiskoulun Vihreä 
Lippu  
Pihasuunnittelu, 
ympäristöraatilaiset 
Joutsan 4H erätaitopiste 

Joutsan 
yhtenäiskoulun 5-
6. lk 
n. 120 / 12/0 

- kutsut n. 200 

kpl, mainokset 

nettisivut ja – 

kutsut 

Joutsan Sanomat 

Toivakka 23–26.4 
2418 as 
Jyväskylän sk 

Pääkirjaston 
näyttelytila ja 
lähimetsikkö 

Toivakan 4H:n Our Planet- 
toimintaa 

Alakoulun 4. lk  
n. 80 /0 / 1 

- n. 170 kutsua, 
mainokset, 
nettikutsut 
Paikallisuutiset 2 
juttua 

Jämsä 9.5 
22 691 as 
Jämsän sk 

Jämsänjokivar
si Paunun 
koulun 
lähimaasto ja 
seurakunnan 
alasali 

Jämsän Jaon matkailualan opiskelijat 
oppaina 
Jämsän joen historiasta ja luonnosta, 
opetusmateriaaleja, Jämsänjoki Virtaa!-
hanke, Jenni Tiainen 
Kalastusta Jämsänjoessa, Joki virtaa, Raimo 
Pylsy 
Lintubongausta Jämsän Joen varrella, Jirka 
Lahtinen 

Paunun ylästeen 
7. luokat 
 n. 140/6 /1 

- n. 200 kutsua, 
mainokset, 
nettikutsut, 
kaupungin 
nettisivut,  
Joki virtaa- netti, 
Jämsän Seudun 
matkailun netti 
Jämsän Seutu 2 x  
KSML menoksi-
palsta ja juttu 

Äänekoski 7.-11.5. 
20 244 as 
Äänekosken sk 

Kaupungintalo
n 
näyttelytila 

Näyttely osa Äänekosken ympäristöviikon 
tapahtumia 
Äänekosken ilmantarkkailupiste, 
tarkkailukopilla, ympäristötarkastaja Unto 
Huttunen 

Tapahtuma-
päivänä 11.5 

vierailijoita 5 

- n. 200 kutsua 
- ympäristöviikon 
mainostus, netti 
- kouluille kutsuja 
ja tiedotusta 
Sisä-Suomen lehti 
KSML-menoksi 

Jyväskylä 
Toukofest 
29.–30.5 
 

Jyväskylän 
Hippos 
Toiminta-
pisteet 
kupolissa ja 
ulkona 

Teemana ”Mika sua liikuttaa”, 
alakoulut 29.5, yläkoulu 30.5 
Opeparkin luona näyttely ja kohteiden 
esittelypiste 
Ulkona retkitaidot kuntoon 
YHTEISTYÖKUMPPANIT: Saarijärven POKE, 3 
ympäristöalan aikuisopiskelijat, Tarja 
Hyötyläinen ja Lennart Saari 

6000–8000 
oppilasta ympäri 
Keski-Suomea 
n. 30 keskustelua 
opettajia / pv 

Toukofest-

mainostus, 

facebook-sivut 

- jakoon n. 1500 

esitettä  

( opettajat) 

KSML juttu 

Jyväskylä  

KEOS-opettajien 
täydennyskoulu-
tustapahtuma 
24–25.8.2012 

Jyväskylän 
Paviljonki 

Kesytys tapahtumassa osa KYKYä 
1. Posteri 
2. Hanketorilla ohjelmapankin 

esittely 
3. Tietoisku 30 min 
4. Kysely ohjelmapankista (jatkui 

web-kyselynä) 

n. 2500 opettajaa 
eri puolilta Keski-
Suomea 

KEOS-tiedotus 
netissä 
- jakoon n. 1500 
esitettä 
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6.6. YHTEISTYÖMALLI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSSA 
 

Ammatillisen koulutuksen työssäoppimisjaksot, harjoitus-, asiantuntija- ja opinnäytetyöt tarjoavat 

monipuolisia yhteistyömahdollisuuksia kunnan eri toimialojen tehtävissä. Yhteistyö edellyttää suunnittelu- 

ja ohjausresurssia sekä atk-ohjelmia ja välineistöä, mutta panostus kannattaa. 
 

Jämsän Jao ympäristönhoidon opiskelijat v. 2011 -2012 (2. vuosikurssi, ympäristöviestinnän jakso 10 ov) 
 

Jämsän ammattiopiston 14 ympäristönhoitajaopiskelijaa toteuttivat 10 opintoviikon ympäristöviestinnän 

jaksollaan v. 2011–2012 Keski-Suomen ympäristökasvatuksen ohjelmapankin perusmateriaalit sekä osallis-

tuivat Kesytys-hankkeen kuntarallin tapahtumasuunnitteluun. Työnjakoa on kuvattu sivun alaosan kuvassa. 
 

Opiskelijat laativat luonto - ja kulttuurikohteista kuntakartat 1:100 000 sekä esittelytekstit ja kohdekartat 

1:20 000 oman kuntansa kohteista MapInfo-ohjelmalla. Yksi opiskelijoista, Anne Herranen, suunnitteli 

ohjelmapankin perusrakenteen koulujen käyttämälle pedanet-alustalle asiantuntijatyönään. Hän myös 

vastasi kartan piirroskuvituksesta. Myöhemmin hän työllistyi hankkeeseen täydentämään ohjelmapankkia. 
 

Julkaisujen taittotyö toteutettiin Jyväskylän ammattiopiston kahden painoviestinnän opiskelijan kanssa. 

He suunnittelivat esittelykortin taittomallin sekä kuntien erottamisen toisistaan.  Kohteista valmistettiin iso 

seinäkartta A0-koossa, jonka suunnittelusta ja taittamisesta he vastasivat. 
 

Ympäristönhoitajaopiskelijat osallistuivat tiedotuskampanjaan kunnissa valmistelemalla kuntatapahtumien 

näyttely-, työpaja-, markkinointi- ja viestintämateriaalit. Heistä kolme työskenteli neljän viikon 

työssäoppimisjaksollaan kuntatapahtumien järjestämistehtävissä. 

 

Saarijärven POKEn ympäristöalan aikuisopiskelijat, ympäristöviestinnän jakso 10 ov. 
 

Saarijärven Poken ammattiopiston ympäristöalan aikuisopiskelijoista neljä toteuttivat ympäristöviestinnän 
jaksoillaan kuntatapahtumia sekä koululaisten Toukofest-tapahtuman. Yksi opiskelija taittoi 11 kunnan 
esittelykartat. 
 

JAMK Saarijärven luonnonvarainstituutin agronomiopiskelija 
 
JAMK Saarijärven luonnonvarainstituutin agronomiopiskelija Heidi Närhi toteutti asiantuntijatyönään 
yrittäjille suunnatun nettikyselyn ja valmisteli maatiloja varten esitemateriaalin. 

YHTEISTYÖ KESYTYS-HANKKEEN JA AMMATTIOPISTON OPISKELIJOIDEN KANSSA 24.10.2011–9.3.2012 
Resurssit: Jämsän Jao:n 2. vuosikurssin 14 ympäristönhoidon opiskelijaa, ympäristöviestintä 10 ov, 
Lehtori Keijo Vehkakoski 
1. vaihe: 1 pv Eija Syrjälä johdatus aiheeseen, työnjako/ kuntakohtaiset näyttelymateriaalit ja kartat, kuntien 

kohdekartat 
2. vaihe: 2 kk aikana ohjelmapankin rakentaminen ja kuntatapahtumien suunnittelu ja materiaalit 
3. vaihe: 6 viikon työssäoppimisjaksolla kuntatapahtumien järjestäminen  
on 

Yhteistyö: paino viestinnän opiskelijat, opettaja Hannu Mäkinen, Tiina Salminen (graafiset tuotteet) 
 

Ympäristöviestinnän opintojakson tavoitteet: 
- ympäristötiedon hankkiminen ja viestintämateriaalien tuottaminen 
- puhe- ja verkkoviestintä, esitteiden tekeminen 
- projektimuotoinen työskentely, tapahtumat, ympäristöneuvonta, ohjaaminen 

Kesytys-hankkeen tarjoamat sisällöt (huom! tarkka dokumentointi työkalun kuvausta varten) 
- seinäkartta ja kuntakohtaiset materiaalit (kartta, kohde-esite näyttelymateriaali, kohdekortit) 
- nettiportaalimalli asiantuntijatyönä 
- kuntakohtainen tapahtuma (koululaistapahtuman toimintapisteet j a opastus, tiedotus) 
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ESIMERKKI KESYTYS-HANKKEEN JA JÄMSÄN JAON AMMATTIOPISKELIJOIDEN YHTEISTYÖSTÄ 

Työnjako Projektipäällikkö Eija Syrjälä Ja Jao /opettaja ja 14 opiskelijaa 

3. 1. Ohjelmapankki ja seinäkartta 
Seinäkartta ja 
kuntakohtaiset kohteet 

Kohteiden jako kunnittain opiskelijoille 
Karttaluvat 
Taitto- ja kuvankäsittelyohjelmat  
( Adobe InDesign, PhotoShop) 

Karttasovelluksen kartoitus ja hankinta 
Keski-Suomen kartta, toteutus 
Kuntakohtaiset kartat MapInfo-
ohjelmalla 
Julkaisuideointi ja toteutus yhdessä 
painoviestinnän opiskelijoiden kanssa 

Kohde-esittelyt ja  
ohjelmapankin nettiportaali 

Esittelykortin ja kuvaustekstien 
kokoamisen malli ja tarkistus 
kohdekohtaisesti kunnittain 
(peruskuvaus, opetuskäyttö) 
Kuvat, lähdemateriaalilistaukset 

Tietojen haku paikkatietoaineistosta 
Kohdekorttitekstit, kuvat ja linkitykset: 
- Eijan tietojen siirto 
Ajo-ohjeiden etsiminen ja rajauskartat 
Lähdemateriaalien linkitykset 
Kokoaminen pedanet -alustalle 
Julkaisuideointi ja toteutus yhdessä 
painoviestinnän opiskelijoiden kanssa 

2. Tapahtuman viestintäsuunnitelman laatiminen 
Sisältö Mitä on kestävän kehityksen kasvatus 

Viestintäsuunnitelman perusmalli 
Toteutusmalli kuntaan 

3. Esite- ja näyttelymateriaalit 

Kesytys-hankkeen esite Yleisesite Ideointia yhdessä, kuntaesitekartta 

Tapahtumakutsu Yleiskuvausosio, kuntaosiomalli yhdessä 
Jaon kanssa 

Kuntaosio /malli ja toteutus   

KEKE-piirroshahmot 
Mari Ylipiha 

Sopimus käytöstä Laukaan kunnan 
kanssa esitteissä ja näyttelyssä 

Ideointi käyttömahdollisuuksista 

 Logo Kriteerien määrittely yhdessä Ideointi ja toteutus yhdessä 
painoviestinnän opiskelijoiden kanssa 

4. Tapahtumasuunnittelu 

Iso tiedotustapahtuma 
kuntaan 

Tavoitteet, kuntatapahtumaresepti Toteutusvastuu, työnjako ja 
turvallisuussuunnitelma 

Kuntatapahtumien 
kohderyhmien verkostointi 

Kohderyhmien määrittely, malli 
yhteystietojen etsintää varten 

Kuntakohtainen toteutus 

Tiedotuskanavat käyttöön 
(Netti, s-postit, kuntien 
tiedotuspisteet, kutsut 
postitse, mainokset) 

Eri kohderyhmien tarpeet  Suunnittelu ja toteutus eri 
kohderyhmille 
Tapahtumapisteiden ja työpajojen 
sisällöt 

Mainosjuliste ja kutsut Ilmiasu ja ilmoittautumiset Kuntaosio kutsuun ja postitukset  

Tapahtumajärjestelyt Näyttelymalli 
Aikataulutus ja tilavaraukset 
Verkostointipäivän ohjelmavastuu 
Työpajat yhdessä 4H, K-S museo, 
metsähallitus, energiatoimisto, Jao 

Opasteet 
Näyttelymateriaalit ja pystytys 
Tapahtuma koululaisille aamupv 
Retkitaitokoulutus työpaja opettajille 
Nettiportaalin esittely-työpaja? 

Palaute ja jälkihoito Tulosten koontimalli Palautteen kerääminen ja kiitoskortti  

5. Median kutsuminen tapahtumiin 

Paikallislehdet, KSML, 
Maaseudun Tulevaisuus 

Yleiskutsu, kuntakohtainen 
lehdistötiedote 

Yhteystiedot, kuntaesitekartat, 
valmistautuminen viestintään  

Muut lehdet Tiedotussuunnitelman pohjalta Kartoitus ja tiedotteet 

Radio, TV Kutsu Viestintäsuunnitelma 



55 

7. KOHTI MAAKUNNALLISTA PYSYVÄÄ YHTEISTYÖTÄ 
  

Esiselvitysvaiheen päätökseksi v.2010 ohjausryhmä asetti tavoitteeksi ympäristökasvatuksen 
kehittämiskeskuksen perustamisen Keski-Suomeen. Jatkorahoitus sisälsi opintomatkan Turun 
Valoniaan ja Pirkanmaan Moreeniaan, mikä toteutui 27.10.2011. Opintomatkalta saatiin 
askelmerkkejä kuntien rahoittaman toiminnan kehittämiseen. Opintomatkaraportti on 
kokonaisuudessaan internetissä Keski-Suomen ympäristökasvatussivuilla. 

7.1. MALLIA MUISTA MAAKUNNISTA 

7.1.1. Pirkanmaan liikelaitosmalli - ympäristötietokeskus Moreenia ja ympäristökoulu Mahnala 

Pirkanmaan alueellinen ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä PYY ja työvaliokunta PYRSTÖ ovat 
johtaneet osaamiskeskuksen perustamista. Ensin määriteltiin osaamiskeskukselle tehtävät sekä 
organisaatiot, jotka voisivat toimia tehtävässä. Sitten osaamiskeskus laitettiin yleiseen hakuun. 
 
Valituksi tuli Ekokumppanit Oy:n ylläpitämä ympäristötietokeskus Moreenia yhdessä Mahnalan 
ympäristökoulun kanssa. Vuonna 2003 perustettu Moreenia on varsinainen kehittämiskeskus. 
Mahnala tarjoaa koulutusta varhaiskasvatukseen, opetukseen sekä opettajien koulutukseen 2h/vk. 
 

PIRKANMAAN KEHITTÄMISKESKUKSEN PERUSTAMISVAIHEET PÄÄPIIRTEISSÄÄN 

1. PYY määritti tehtävät: 
1. Kehittämiskeskus toimii yhteistyöryhmän (PYY) ohjauksessa ja toteuttaa sen toimintasuunnitelmaa. 
2. Kehittämiskeskus on mukana yhteistyöryhmässä (PYY) sekä työvaliokunnassa (Pyrstö) hoitaen sihteeripalvelut. 
3. Neuvonta ja valistus 

a) Hoitaa Pirkanmaan ympäristökasvatuksen neuvontaa ja valistusta. 
b) Ylläpitää PYYn resurssipankkia ja nettisivuja (valmistuvat maaliskuussa). 

4. Tiedotus ja markkinointi 
a) Toimii Pirkanmaan alueen ympäristökasvatuksen tiedottajana ja markkinoijana. 
b) Ympäristökasvatustahojen välillä paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti yhteyttä pitävä taho. 
c) Yhdistää ympäristökasvatuksen tarvitsijat ja tarjoajat. 

5. Toiminnan kehittäminen 
a) Toimii kehittämishankkeiden koordinoijana ja asiantuntijana. 
b) Koordinoi ympäristökasvatuksen koulutusta ja sen kehittämistä Pirkanmaalla. 
c) Koordinoi eri tahojen olemassa olevien ja uusien hankkeiden, esimerkiksi ympäristölähettiläät, toimintaa ja 

yrittää hankkia hankkeille resursseja. 
 

2. PYY määritti organisaatiot, jotka voisivat toimia tehtävässä joko yksin tai jaetun vastuun mallilla: 

Luontokoulu Korento (Pieni tilaresurssi) 
Mahnalan Ympäristökoulu (Tilaresurssi, Hämeenkyrön kunnan myönteinen tahtotila, palkkaukseen osallistuminen 
yhdessä muiden kuntien kanssa, perusopetuksen yksikön vaikuttamismahdollisuus, kehittämistyö) 
Luonto-Liitto (Mahdollisuus palvelujen tuottamiseen) 
Vapaa-ajan Kalastajat (Mahdollisuus palvelujen tuottaminen) 
Vilma luontoyritys (Mahdollisuus palvelujen tuottaminen) 
Tampereen päivähoito ja perusopetus (Yhteistyöresurssi) 
Ympäristötietokeskus Moreenia (Tilaresurssi, palkkaus mahdollisuus jos rahoitus saadaan) 
Metsähallitus / Seitsemisen kansallispuisto (Tilaresurssi, palkkausmahdollisuus, jos rahoitus saadaan sekä pieni 
henkilöstöresurssi) 
Nuorisokeskus Marttinen (Tilaresurssi sekä mahdollisuus työntekijän palkkaamiseen, jos hankkeelle saadaan 
rahoitus, kulttuuriperintökasvatuksen asiantuntemus ja opetusympäristö) 
Ingreening (Henkilöstöresurssi) 
 

3. PYY toteutti haun kaikille avoimella julkisella hakuilmoituksella alkuvuonna 2008 

Hakemuksessa tuli ilmoittaa ja liittää siihen rekisteröintiasiakirjat, verottajan todistus, todistus 

sosiaaliturvamaksujen suorittamisesta, tilinpäätös. Arviointiperusteita olivat nykytoiminnan ja –osaamisen 

ympäristökasvatuspainotteisuus, henkilöresurssi, saavutettavuus ja tavoitettavuus.  
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Ekokumppanit Oy (2003), omistajat 

Tampereen vesi Oy 

Pirkanmaan jätehuolto Oy 

Tampereen joukkoliikenne 

Tampereen kaupungin ympäristöpalvelut 

Tampereen sähkölaitos Oy (2009) 

Ekoklubi ry,  

pj Katri Laihosalo  

Alaklubit  

Ympäristöjohtamisen klubi 

Kiinteistöklubi 

Järjestöklubi  

Tulevaisuusklubi 

Hankkeita 

ECO2  ja Ilmankos-hanke 

Kylätalot kuntoon ja kylätalkkarit 

Rane-asumisen ja energiatehokkaan rakentamisen 

neuvontakeskus 

Liikkumisen ohjauskeskus 

Rakennuskulttuurin koulutus- ja neuvontakeskus 

Teisko hanke 

Tampereella tuulee 

EkoPirkanmaa 2004–2006 (50 yritystä) 

Finance (Motiva Oy, energiatoimistojen 

verkostointi 7 Euroopan maata) 

Joukkoliikenteen edistäminen työmatkoilla 

Putsaripuisto 

Tee muutos-ilmastokampanja 

Treatise- koulutusohjelma liikenteen energiasta 

Verkossa on voimaa 

Yritys ilmaston puolesta (näkyvyyttä 

pienyrityksille) 
PALVELUT KOULUILLE JA PÄIVÄKODEILLE 

Näyttely- pysyvät ja vaihtuvat osiot 

- kaupunkiluonto-yhteinen olohuoneemme 

- koti, kodin jätteet, kodin energia, terveellinen 

asuminen 

- puhdas vesi, ilmastonmuutos, liikkuminen-

liikenne  

- Reilun kaupan infopiste 

- sienet, lähiluonto-vesielämää (vaihtuvia) 

Tamperelaisille maksuttomia oppitunteja: 

3. lk Pikkutekoja ympäristön hyväksi 

7. lk Energiaa (45 min) 

         Kuluta kestävämmin (45 min) 

Ympäristötietoa ja pelejä: 

Päiväkodeille 

Peruskoulun 1-6 lk 

Peruskoulun 7-9 lk 

Lukioille ja muille oppilaitoksille 

Kuluttajille 

Ympäristöaiheinen kirjallisuuslainaamo 

Kadonneen ympäristötiedon metsästys- peli 

Kelaa vähän, Reel Time (elokuvia netissä) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ympäristötietokeskus Moreenia 
 

Ekokumppanit Oy:n omistajia ovat Tampereen kaupungin 
liikelaitokset sekä Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Moreenia on 
voittoa tavoittelematon yritys, joka toimii liiketaloudellisin 
perustein (Ekokumppanit Oy). Toiminnan ei tarvitse tuottaa 
rahaa. Se palvelee seutukunnan n. 350 000 asukasta. 
 

Moreenia tarjoaa palveluja maksutta kouluille ja päiväko-
deille, yrityksille, yhteisöille ja kuluttajille. Rahoitus tulee 
palvelumaksuina puoliksi Tampereen kaupungilta (n. 
300 000 €) ja 7-8 ympäryskunnalta (n. 650 000€/v). Työnte-
kijöitä on 15, joista vakinaisia on 5, muut projektinvetäjiä, 
työharjoittelijoita ja siviilipalvelusmiehiä. Pääpaino on 
verkostoyhteistyössä. 
 

Kunnat haluavat palveluja, joissa heillä ei ole käytössä 
työnjohtotasoisia henkilöitä mm. energianeuvonnassa ja 
valistuksessa. Hankkeilla kehitetään uusia toimintamalleja 
(esim. Lempäälän kunnan keke-raportit 2004–2007). 
Palveluja halutaan tuotteistaa laajemmin Pirkanmaan 
kuntiin, jolloin yksi henkilö voisi palvella esim. 7 kuntaa. 
 

Kouluille ja päivähoidolle on tarjolla pysyvä näyttely (kestä-
vä elämäntapa, arjen ympäristövalinnat ja vastuullinen 
kuluttaminen). Kaksi henkilöä kiertää kouluissa.  Ympäris-
tötietoa tarjoavat linkki- ja opetusmateriaalit ovat mittavia. 
 

Yrityksiä tuetaan yhteiskuntavastuun, kestävän kehityksen 
ja ympäristöasioiden hallinnassa mm. kiinteistöjen energia-
taselaskelmat, ekologisen jalanjäljen laskelmia, jäteasiat, 
materiaalitehokkuus.   
 

KLUBI- Pirkanmaan kestävän kehityksen yhdistys 
 
 

Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy perustivat  
Ekoklubi ry:n v.2003 erilaisia tukijoita varten. Klubi yhdistää 
kotitaloudet sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin 
toimijat. Jäseninä voivat olla henkilöt sekä eri kokoluokkien 
yhteisöt ja yritykset. Alaklubit kouluttavat sekä järjestävät 
tapahtumia. Yhdistys voi hakea myös rahoitusta eri kanavista. 

MOREENIAN TOIMINTA KEHITTÄMISKESKUKSENA 
o toimii PYYn ohjauksessa ja toteuttaa toimintasuunnitelmaa 
o on mukana PYYssä ja Pyrstössä 
o hoitaa neuvontaa ja valistusta 
o tiedottaa ja markkinoi 
o pitää yhteyksiä paikallisesti, maakunnallisesti ja kansallisesti 
o yhdistää tarvitsijat ja tarjoajat 
o koordinoi ja toimii asiantuntijana 
o kehityshankkeiden toteuttaminen 

 

Moreenia toimii monipuolisesti eri tehtävissä, mutta kaikki oman toiminnan lisäksi 
tehtävä työ maksaa ja vaatii rahoituksen. Tällaista työtä on esim. PYYn 
verkkosivujen ylläpito, toiminnan koordinointi ja kehityshankkeiden toteuttaminen 
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7.1.2. VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus 

- Varsinais- Suomen kuntien yhteistyömalli- "Kestävä kehitys edellä, isäntänä Turku" 
 
Taustalla on Varsinais-Suomen agendatoimisto 21, joka sai 
alkunsa Liedossa 18 kunnan ympäristönsuojeluviranhaltijoi-
den yhteistyötarpeesta 1997. Toimisto oli Turussa. Toiminta 
aloitettiin Turun ympäristölautakunnan projektina.  
 
Varsinais-Suomen energiatoimisto perustettiin EU-hank-
keena 1999. Agendatoimisto ja energiatoimisto yhdistyivät 
v. 2008. Toiminnan kohderyhmiä ovat jäsen-kunnat, niiden 
työntekijät ja luottamushenkilöt, kuntalaiset (kuluttajat ja 
kotitaloudet), yritykset ja järjestöt. Yhdistymiseltä haluttiin 
uusia toimintatapoja ja toimintamalleja. 
 
Toiminnan painopistealueet ja toimintaperiaatteet 

Valonia on Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusviraston alainen alueellinen projektiorganisaa-
tio (12 milj. € vuosibudjetti). Kuntien rahoituspohja on 250 000 €. Osallistumismaksu on ympäris-
tönsuojelun tai keskushallinnon määrärahoissa. Kuntaraha käytetään hankkeisiin (11 kpl v. 2011). 
Muu rahoitus tulee projekteista (v. 2010 70 %) ja ostopalveluista. Henkilöstössä oli v. 2010 20 
asiantuntijaa, joista noin puolet projektityöntekijöitä. Henkilöstössä on mm. insinöörejä, biologeja, 
humanisteja, yhteiskuntatieteilijöitä ja viestintäosaajia. 
 
Kunnat sitoutuvat nelivuotisiin kestävän kehityksen ohjelmakausiin - v. 2011 käynnistyi 4. kausi 
(huom! poikkeaa kunnanvaltuustojen rytmityksestä jatkuvuuden turvaamiseksi). Joka kunnassa on 
yhteyshenkilö. Johtoryhmä koostuu kuntien ja alueellisten organisaatioiden edustajista, 
korkeakouluista ja yrityksistä.  
 

Toiminnan taustalla ovat Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategia 2010–2016, Varsinais-
Suomen energiastrategia sekä maakunnan ilmastostrategia 2020. Valonia toimeenpanee strategiat 
ja huolehtii tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisesta yhdessä kuntien ja yritysten kanssa. 
 

Projektien taloushallinto on haaste. Ympäristökasvatusrahat ovat pieniä, enemmän on suuria 
energia- ja ilmastohankkeita. Valoniassa on erikseen talous- ja viestintähenkilöstöä. Hankkeisiin 
sisältyy paljon viestintärahaa. Viestintää kehitetään koko ajan voimakkaasti.  
 

Ympäristökasvatusta varten on perustettu oma yhdistys, HAAVI ry.  Se hyödyntää mm. raha-
automaatti-yhdistystä ja on perustettu hankkeita varten. Hankerahalla on perustettu Varsinais-
Suomen oma pyöreä pöytä eli ympäristökasvatusverkosto, joka edistää ja kannustaa yhdistysten ja 
järjestöjen ympäristö- j a yhteistyötä. Ympäristökasvatuksessa kehitetään markkinointia kouluille 
yhteistyössä Tammenterhon ja Raision luontokoulun kanssa. Koulut maksavat oppilasryhmien 
kuljetukset.  
 
Kuntakierroksilla kartoitetaan palvelutarpeet  
 

Valonia pyrkii paikkaamaan aukkoja kuntien osaamisessa.  Tarpeita kartoitetaan kuntakierroksilla, 
joissa tehdään palveluja tunnetuksi. Noin viikon ajan järjestetään kunnassa tietoiskuja, esityksiä ja 
lyhyitä luentoja eri työpaikoilla. Kuntien vuosineuvottelupäivässä keskitytään yhteishankkeisiin. 
 

Kaikki Varsinais-Suomen 28 kuntaa rahoit-

tavat Valonian toimintaa 0.45 €/asukas. 
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YMPÄRISTÖPOLUN LUONTOKOULUOHJELMAT 

1-2 lk Löytöretki lähiluontoon (syksy) 

            Nukketeatteri kestävästä kuluttamisesta 

            (Turun Ekotori, kiertää kouluilla) 

3 lk      Lammikon elämää (huhti-toukokuu) 

4 lk      Talvinen luonto (tammi-maaliskuu) 

5 lk      Vesipolku Itämeri, veden kiertokulku, kalat 

            (leirikoulussa, yhteistyö Turun seudun Vesi Oy) 

6 lk      Tutustuminen jätehuoltoon, kiertoajelu 

             Orikedon jätteenpolttolaitos 

             Topinojan jätekeskus, Turun ekotori 

             yhteistyössä Turun seudun Jätehuolto Oy 

7. lk      Vesistöt (veden elämää ja kemiaa) 

8. lk      Metsät ja kestävä kehitys 

9. lk      Ihminen ja ympäristö 

Ruissalon luontokoulu Tammenterho ja opastuskeskus 
 
Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirasto ylläpitää 
Ruissalossa ympärivuotista luontokoulua ja opastus-
keskusta. Opastuskeskuksessa on näyttelytila, kahvio, 50 
henkilön auditorio, luontoluokka. Tiloissa järjestetään 
tapahtumia, kursseja, opastettuja luontoretkiä sekä 
koululaisille ohjattuja luontokoulupäiviä. Pihassa on 
grillauskatos, joka on kaikille avoin. 
 

Tammenterhon luontokoulu järjestää tiloissaan sekä 
Ruissalossa luontokouluopettajan vetämiä ohjelmia, 
jotka perustuvat koulujen opetussuunnitelmiin. Opetus-
hallituksen Ympäristöpolku-hankkeessa kehitettiin 2009–
2010  ohjelmisto, jossa jokainen turkulainen 1-6 lk 
oppilas pääsee vuosittain yhteen ohjelmaan.  
 

Syksyisin valitaan lisäksi 20 kummiluokkaa, jotka vierailevat kolmesti vuodessa luontokoulussa. 
Luontokoulu on turkulaisille ilmainen, ulkopaikkakuntalaisilta peritään maksuna 50 €/luokka. 
 
 

Valonian pääteemat ja toimintaperiaatteet ovat pysyneet samansuuntaisina vuosina 1997–2014 
Pääteemat 1997 V-S kestävän kehityksen ohjelma 

2011–2014 keskeiset teemat 
Toimintaperiaatteet 

– Vesiensuojelu 

– Ympäristökasvatus 

– Ympäristötietoisuus 

– Liikenne ja 
yhdyskunta-rakenne 

 

Asiantuntijaorganisaatio 

– Energia- ja 
materiaalitehokkuus 

esim. kunnan tai työpaikan kestävän kehityksen 

ohjelmat, energiatehokkuussuunnitelmat 

– Kestävä liikkuminen 
esim. työpaikan liikkumissuunnitelma 

– Vesiensuojelu 
esim. vesiensuojelutoimet, jätevesien käsittely  

– Ympäristötietoisuus ja –
kasvatus 

esim. kiertävä luontokouluopettaja, koulun tai 

päiväkodin Vihreä Lipun tai keke – ohjelma 

käynnistysapu, menetelmäkoulutus 

1. Kestävän kehityksen mukaisen 
toiminnan edistäminen 

2. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja 
siihen sopeutuminen 

3. Kestävän kehityksen palveluiden ja 
työkalujen tuottaminen 

4. Yhteistyön ja osallistumisen 
edistäminen 

5. Alueellisena ja puolueettomana 
asiantuntijana toimiminen 

 

 

 

Valonian asiantuntijapalvelut

Strategiat ja ohjelmat 

Varsinais-Suomen Ilmastostrategia 

Kuntien kestävän kehityksen ohjelmat 

Vihreä lippu -ympäristöohjelma 

Suunnitelmat ja laskelmat 

Energiatehokkuus- ja 

energiansäästösopimukset 

Asiantuntijana kuntien työryhmissä 

Asiantuntijaluennot ja infotilaisuudet eri 

aiheista 

Haja-asutuksen jäteveden käsittely, 

energiansäästö ja energiatehokkuus, 

Vihreä lippu – ympäristöohjelma, 

kestävä liikkuminen, kestävä 

kuluttaminen 

Koulutuksia, kursseja ja teematyöpajoja 

• Matalaenergiarakentaminen 

• Ilmastonystävän ruokalautanen 

• Kuivakäymäläratkaisut 

• Luontokurssit 

• Nuoret Itämeren äärellä -

draamapajoja 

Tapahtumia 

• Valtakunnalliset teemapäivät ja – 

viikot (Nuukuusviikko, 

Energiansäästöviikko) 

• Yritysten ympäristötekokilpailu 

• Pyörällä töihin -kilpailu 

• Lasten ja nuorten ympäristöviikko 

• Hankkijoiden ja tavarantoimittajien 

yhteistyöpäivä 

Näyttelyt ja materiaalipaketit 

• Kiertäviä näyttelymateriaaleja 

• Lainattavia teemapaketteja                

koulutuksiin ja infotilaisuuksiin 

• Hyvien käytäntöjen materiaali-               

paketteja yrityksille 

Laaja ja monipuolinen viestintä 

Tiedotelehdet ja – esitteet 

• Kuukausitiedote 

Verkkosivut, tietopankit ja sosiaalinen 

media 

• Facebook 

• Pieniä tekoja – kampanja 

Terho – pisteet ja Ekovinkit 

Vuorovaikutteinen viestintä 

• Keskustelufoorumit 

• Paneelit, kyläillat 
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7.2. VISIO KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISKESKUKSESTA  

Kesytys-hankkeen ohjausryhmä loi esiselvitysvaiheessa v. 2010 vision alueellisesta palvelu- tai 

kehittämiskeskuksesta. Kuntatietojen kerääminen on tarpeen alueellisen ympäristökasvatus-

suunnitelman laatimiselle. Koordinointityö on Keski-Suomen liiton tehtävänä. 

 

Opintomatka Valoniaan ja Moreeniaan haluttiin tehdä perustamisaskelten selvittämiseksi.  

Opintomatkan tuloksena nähtiin tärkeäksi avata ovet yhteistyöhön monenlaisille palveluiden 

tuottajille sulkematta ketään pois. Alkuvaiheessa KYKY-ryhmä nähtiin työn edistäjäksi.  Yhdistyksen 

perustaminen mahdollistaisi hankerahoituksen hakemisen kehittämistyötä varten.  

 

JAPA ry (Jyväskylän asukkaiden paikallisagendayhdistys ry) edistää kestävää kehitystä. 

Yhdistyksellä on monia vakiintuneita käytäntöjä, jotka edistävät ympäristötietoisuutta. Yhtenä 

ajatuksena oli selvittää, voisiko JAPA ry laajentaa toimintaansa kattamaan koko maakuntaa. 

Ensivaiheessa muutamalta pilottikunnalta kyseltäisiin niiden palvelutarpeita.  

 

Periaate erilaisille toimijoille 

avoimesta osallistumisesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keski-Suomella on erilaisia organisoitumisvaihtoehtoja 
 

1. Kunnat Keski-Suomen luokkia 
vrt. Varsinais-Suomi / Valonia 

2. Keskusorganisaatio ja 
verkostoyhteistyö  

3. Pysyvä organisaatio 
 

- yhteinen opetussuunnitelmatyön 
valmistelu- Osaava yhteistyö 
- vahvat seudulliset 
leirikoulutoimijat 
( keskitetty asiakaspalvelu) 
- tarvekysely kunnilta  
- käynnistysorganisaation 
selvittäminen esiselvityksellä 
- kunnilta asukasperusteinen 
rahoitusmalli 

- KYKY- vetoinen verkosto-
yhteistyö 
- K-S ympäristökasvatussuun- 
nitelma 
- kuntien tasapuolinen kohtelu 
- verkoston tehtävät 
- kunta/ seutuvastaavat 
- yrittäjiltä yms. ostopalvelut 
- markkinointiyhteistyö 
- jokainen toimija vastaa 
omasta liiketoiminnastaan 

- seutuvastaavat / kuntavastaavat 
- kuntakärkien hyödyntäminen  
- säätiö, osuuskunta, Oy, esim. 
Laukaan osuuskunnan 
perustamismalli 
- asiakasryhmien määrittely 
- tehtävien määrittely 
- toimintamuodot  
- mitoitustarpeen määrittely 
- liiketoimintasuunnitelma 
- markkinointisuunnitelma 

KESYTYS - KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUKSEN YHDISTYS ry 
Markkinointi, ympäristökasvatuspalvelut, kehittäminen 

Jäsenmaksuilla omarahoitus 
 

JÄSENET (YMPÄRISTÖKASVATUSPALVELUIDEN TUOTTAJAT: 

KESKI-SUOMEN KUNNAT (ostopalvelut, rahoitusosuus/asukas) 

YRITYS    YKSITYISHENKILÖ     YHDISTYS        OSUUSKUNTA 

AMMATILLISET OPPILAITOKSET     YLIOPISTO      TUTKIMUS 

SEURAKUNNAT    MUSEOT       TAIDEALAN LAITOKSET 

K-S ELY    MAAKUNTALIITTO     LÄNSI-JA SISÄ-SUOMEN AVI 

METSÄHALLITUS    METSÄKESKUS   K-S MUSEO    K-S OSAAVA 
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KYKY /ESISELVITYS: 
1. Mahdolliset organisaatiot 
2. Tehtävät  
3. Käynnistämisorganisaation valinta 
4. Alustava liiketoimintamalli 
KEHITTÄMISHANKE 2014–2017: 
4. Hyödynsaajat.  
5. Toiminta-ajatus.  
6. Toimintamuodot 
7. Kuntien palvelutarpeet 
8. Aluehallinnon palvelutarpeet 
9. Yritysten ja osaajien verkostointi ja 
valmennus- ja koulutustarpeet 
10. Maakunnallinen 
markkinointiselvitys 
11. Palvelukeskuksen liiketoiminta- ja 
rahoitusmalli 

7.2.1. Askeleita Keski-Suomen kehittämiskeskuksen organisoimiseksi 
 
Valmistelussa veto- ja ohjausvastuu on KYKY-ryhmällä 
eli Keski-Suomen ympäristökasvatuksen 
yhteistyöryhmällä. Keskeisenä yhteiskumppanina on 
Keski-Suomen Osaava.  Tavoitteena on yhdistää 
alueellinen ympäristökasvatus-verkosto ja 
opetushallinnon osaamiskeskusverkosto. 
 
Kunnilta kysytään ohjelmapankin hyödyntämismah-
dollisuuksia sekä opetuksen, kasvatuksen ja viestinnän 
kärkikohteita, joita kunta haluaa nostaa omassa 
toiminnassaan esille. Painopistealueet määritetään 
kuntakommenttien ja strategisten alueohjelmien 
pohjalta (maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma, 
ympäristö-ohjelma, ilmastostrategia ). Tulokset 
esitellään maakuntahallitukselle ja Keski-Suomen ELY-
keskuksen johtoryhmälle, joiden ohjauksen mukaan 
KYKY jatkaa työtään ja pyytää kunnilta lausunnot. 
 
Valonian rahoitusmallin pohjalta laskettiin alustavasti kuntien yhteisrahoitusta asukaspohjaisella 
mallilla. Varsinais-Suomessa kaikki kunnat rahoittavat Valonian toimintaa 0.45€/asukas. Kuntaraha 
sijoitetaan hankkeisiin, jolloin se "moninkertaistuu". Kuntien tarpeet kysytään vuosittain. 
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7.2.2. Laukaan luontokoulun toimintamallin kehittäminen v. 1999–2004 

Laukaan luontokoulu sai EU-rahoitusta kahdessa vaiheessa TE-keskuksen maaseutuosastolta.  

Ensin luotiin ja tuotteistettiin yrityspohjaiset luontokouluohjelmat, toimintamuodot ja toiminta-

malli.  Kyläkoulut toimivat testaajina ja kummiryhminä. Ohjelmat perustettiin tavoitteiltaan 

opetussuunnitelmiin. Kuntaraha tuli koulu-, päivähoito-, ympäristönsuojelu-, vapaa-aikatoimen 

sekä elinkeinotoimen rahoista, jokaiselta n. 8500€/v. Yksityinen raha kerättiin koulutuksista, 

opintomatkoista sekä luontopolkujen yms. talkootöistä. Rahoitusperustana oli 3,5 €/oppilas. 

 

Seuraavassa vaiheessa tutkittiin liiketoiminnan mahdolliset yritysmuodot, joista päädyttiin 

osuuskuntamalliin. Toimintamallin päätavoitteena on asiakkaalle ystävällinen yhden luukun 

periaate. Yrittäjiltä kysyttiin sitoutuminen ryhmien vastaanottotiheyteen yhteismitoitusta varten.  

Turvallisuuskoulutukset toteutettiin kattavasti. Sisäiselle ja ulkoiselle markkinoinnille laadittiin 

toimintaohjeet. Koulutukset avattiin yrittäjille ja kyläseuroille sekä opettajille ja kasvattajille. 

Kokemus kertoo, että toiminta tarvitsee ylläpito-organisaation, verkosto ei ylläpidä työtä.  



62 

7.3. YMPÄRISTÖKASVATUSYHTEISTYÖSTÄ HYÖTYVÄT TOIMIJAT 
7.3.1. Ympäristökasvatuksen hyöty kunnalle  
 
Perusvaltuutus kunnan ympäristökasvatustyölle ja hyvinvoinnille tulee lainsäädännöstä. 
Hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen sisältyvät myös ympäristöasiat, kuten 
opetusministeriön lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa 2012–2015 todetaan. 
 
Kunnan ohjelmapankkikohteet sekä kärkikohteet voivat toimia esimerkkeinä ensivaiheen ympäris-
tökasvatustyössä. Koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden kytkeminen opetukseen uudistaa opetus-
menetelmiä, vahvistaa paikallistietoutta ja osaamista, ympäristövastuullista yrittäjyyskasvatusta ja 
yrittäjien työllistymistä antaen heille sivutuloa. Kunnan panostus koulujen, päivähoidon ja nuoriso-
työn ympäristökasvatukseen kasvattaa osaamispääomaa, joka leviää oppilailta ja opettajilta 
koteihin ja yhteistyötoimijoille. Opettajat ja kasvattajat saavat uusia menetelmiä, välineistöä ja 
koulutusta opetukseen sekä retkitaitoja ja oppivat tuntemaan paikkakuntaa 
 
Jatkossa kuntakohtaiset strategioiden kestävän kehityksen painopisteet ohjaavat työtä. Esitetty 
ohjelmapankin täydentäminen ympäristönsuojeluteemoilla vahvistaa yleistä vastuuta ympäristön 
tilasta omassa arkikäyttäytymisessä. Toiminnassa voi hyödyntää JAPA ry:n vakiintuneita työmuo-
toja mm. Anssu-peikko, jäteneuvonta, lähiruoka, nuukuusviikko, autoton päivä, pyöräily jne. Keski-
Suomen Motivan kiinteistöjen energianeuvonnassa on luotu toimintamalleja kuntia varten. 
 
Ohjelmapankin kohteita voi hyödyntää opetussuunnitelmien uudistustyössä. Opetusmateriaalien 
luominen kohteisiin parantaa niiden markkinointia keskisuomalaisille kouluille ja päivähoidolle 
sekä muuallekin Suomeen. Laukaan luontokoulun kehittämisvaiheessa todettiin jo v. 2001 Keski-
Suomessa olevan leirikoulutoiminnan markkinointityhjiö Piispalan nuorisokeskusta lukuunottamat-
ta. Leirikouluasiakkaat voivat tuoda lisätuloa kuntiin. Kuntien yhteisellä markkinoinnilla voidaan 
tarjota monipuolista, hinnoittelultaan ja saavutettavuudeltaan edullista leirikoulutoimintaa.  
 
Opetussuunnitelmiin sisällytetty ainekohtainen ympäristökasvatus kouluissa ja päivähoidossa 
tarjoaa tekemällä oppimista aidossa ympäristössä vahvistaen luontosuhdetta ja ympäristövas-
tuullisten elämäntapojen omaksumista pienestä pitäen. Luonto- ja ympäristökoulut, metsähallitus 
ja järjestöt voivat tukea koulujen opetussuunnitelmien mukaista ympäristökasvatusopetusta. 
 
Kunnan panostus ympäristökasvatukseen edustaa uudenlaista ympäristöpolitiikkaa ja kuntastra-
tegian kestävää kehitystä.  Ympäristökasvatuksen toiminnallisen luonteen vuoksi se on tehokas 
tapa kohottaa kuntaimagoa tavalla, joka kiinnostaa mediaa. Mikäli kunta perustaa ympäristö-
työryhmiä, johon otetaan kunnan hallinnonalojen lisäksi mukaan kyläyhdistyksiä, kyläkouluja, 
yrityksiä, seurakuntia, järjestöjä, ammatillista koulutusta ja majoitustiloja, voi se merkittävästi 
parantaa tiedonkulkua, osallisuutta, maaseudun elinvoimaisuutta sekä yhteisöllisyyttä.  
 
Taloudellinen hyöty kuntiin tulee ympäristövastuullisesta toiminnasta kotitalouksissa, yrityksissä ja 
kunnan omassa toiminnassa hankinnoista, kiinteistöjen energiankäytöstä, vesi- ja jätehuollosta 
sekä paikallistuntemuksesta ja yhteisen paikallisidentiteetin vahvistumisesta. Hyvä luontosuhde 
motivoi toimintaa.  Luonto- ja kulttuurimatkailu vahvistaa paikkakunnan kulttuuri-identiteettiä ja 
ylläpitää sen kiinnostavuutta uudenlaisilla toiminnallisilla ohjelmapalveluilla. Ympäristövastuulliset 
veturiyritykset hyödyttävät kuntaa alihankintaketjujen sekä toimintamallien uudistumisen kautta. 
Kunnan ulkoiluympäristöjä voi hyödyntää monipuolisesti retki- ja luontokursseihin, tapahtumiin 
sekä leirikoulu- ja leiritoimintaan silloin, kun niihin on luotu esite- ja opetusmateriaaleja. 
Kuntien hyötymistä hallintokunnittain on kuvattu seuraavan sivun taulukossa.  

http://www.minedu.fi/OPM/Nuoriso/nuorisotyon_avustukset/avustukset_hallituksen_lapsi-_ja_nuorisopolitiikan_kehittamisohjelman_toimeenpanoon.html
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KESYTYS-OHJAUSRYHMÄN NÄKEMYKSET TULOSTEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ALUEHALLINNOSSA 
 
 Koottu 23 kunnan lähtötiedot pohjaksi alueellista ympäristökasvatussuunnitelmaa varten 
 Paikkatietorekisteriin ohjelmapankin kohteista niiden ympäristökasvatuskäyttö (Ely, liitto) 
 Sanoista tekoihin Keski-Suomen ympäristöohjelma 2015 

              > tulokset välipäivityksen 2013 ympäristötietoisuus-osioon mukaan 
 Kehittämiskeskus-hankkeet esim. Mankolan koulu, ”Päijänne-keskus”- mukaan hankkeisiin 
 Maakunnan yhteistyöryhmän rahoitushakemusten lausuntokäytäntöihin mukaan 

ympäristötietoisuus-näkökulmaa ja ympäristökasvatusmateriaaleja > uudistustarve  
 Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman painotukset  

> ympäristökasvatuksen opetusmateriaalit ja menetelmät  
 Kuntien kestävän kehityksen seurantatiedon kokoaminen ja jatkokoordinointivastuu  
     > alueellisen kestävän kehityksen strategia- ja ohjelmatyön käynnistys 
     > kestävän kehityksen kasvatustyön pohjaksi  
 HELMI-luontomatkailustrategian ympäristökasvatus, luonnon virkistyskäytön edistäminen  
 Kuntien ympäristönsuojelun yleisen edun valvonnan toteutuminen ja kuntauudistus 
 Ympäristökasvatusverkosto osaksi OKM:n osaamiskeskusverkostoa,  

> yhteistyö Keski-Suomen Osaavan kanssa 
> opettajien täydennyskoulutus 
> paikallisen yhteiskunnallisen opetus- ja oppimisympäristön ja Vaeltavan oppimisen mallin 
levittäminen 

  Ympäristötietoisuuden aseman vahvistaminen, kehittämiskeskus 
               > KYKYn vetoaja ohjausvastuu alueellisen ympäristökasvatussuunnitelman laatimisessa 

 Valtakunnallisen ympäristökasvatuksen koordinointityön hyödyntäminen 
 

 

7.3.2. Aluehallinnon organisaatiot hyödynsaajina 
 

Aluehallinto on keskeisessä roolissa ympäristökasvatuksen ja maakunnan kestävän kehityksen 
imagon edistäjinä. Keski-Suomen liitto koordinoi alueellista ympäristökasvatuksen ja ympäristötie-
toisuuden edistämissuunnitelman laatimista. Maakuntahallitus päättää kehittämiskeskuksen 
perustamisesta ja koordinoi valmistelutyötä.  Kuntien tilannekartoitus tarjoaa pohja-aineistoa 
alueellisen suunnitelman laatimiselle, josta vastaa KYKY. Keski-Suomi pilotoi alueellista työtä. 
 
Kesytys-tulokset liittyvät monin eri tavoin Keski-Suomen ELY-keskuksen tehtäviin. Elyllä on kestä-
vän kehityksen koordinointi, ympäristövalistus ja -kasvatustehtävät. Luonnonsuojelu- ja ympäris-
tönsuojeluyksiköt vastaavat ympäristön tilan seurannasta, kunnostushankkeista, hoitotöistä, 
luonnonsuojeluselvityksistä sekä luonnon virkistyskäytöstä ja kulttuuriympäristösuunnitelmista ja 
ovat mukana luontomatkailun kehittämisessä. Paikkatietorekisterin kohteiden ympäristö-
kasvatuskäyttö on yksi Kesytys-hankkeen tuloksista. Rekisteri tulisi päivittää näiltä osin. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole antanut tulossopimuksessa aluehallintovirastolle erillistä 
ympäristökasvatuksen edistämistehtävää. Länsi- ja Sisä-Suomen AVI vastaa kolmen maakunnan 
työstä. Opettajien täydennyskoulutustilaisuuksiin on mahdollista sisällyttää ympäristökasvatusta. 
yhteistyössä Keski-Suomen Osaavan kanssa. Keski-Suomen ympäristökasvatusverkosto pyritään 
liittämään kiinteäksi osaksi opetushallinnon alueellista osaamiskeskusverkostoa 
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 KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKASVATUKSEN PALVELUKESKUSVISION HYÖDYNSAAJAT  
KUNNAT, ALUEHALLINTO JA VALTAKUNNALLISEN YMPÄRISTÖKASVATUSTYÖ, ASIANTUNTIJAOSAAJAT 

KUNNAN OPETUS JA 
KASVATUSTYÖ 

KUNTAHALLINTO 
ostopalveluja ja toiminnan 
kehittämistä 

VALTAKUNNALLINEN 
YMPÄRISTÖKASVATUKSEN 
KOORDINOINTITYÖ 

PAIKALLISVERKOSTON 
OSAAJAT 

Keski-Suomen 23 kuntaa 
Kuntakohtainen hyöty: 
 
Toteutunut v.2012: 

I. Ohjelmapankki ja 
toimintaympäristön 
kartoitus: 

 luontokohteet 

 kulttuurikohteet 

 ympäristönsuojeluteema
t 

 Osaamisen kartoitus 

 
Jatkotyö 2013–2017 
2. Keski-Suomen leirikoulu-
esite ohjelmapankin 
kohteista 
Vaeltavan oppimisen 
leirikoulumalli 

  (opetus) materiaalit 
kouluja ja yrityksiä 
varten 

 Koulun ulkopuolisten 
asiantuntijoiden 
verkostointi ja koulutus, 
osaamisen tuotteista-
minen ja markkinointi  

 Leirikoulumajoittajien 
verkostointi 

 ympäristökasvatuksen 

paikkatietoaineiston 

rakentaminen 

3.  Tuki OPS-uudistamiselle 
2016/ ainekohtaiset 
ympäristökasvatussisällöt 
 
4. Opettajien/ ohjaajien 
täydennyskoulutus 
 
5. Paikallinen / seudullinen / 
maakunnan verkosto 
 
6. Osaamiskeskus kuntien ja 
muiden rahoittamana 

- keskushallinto / keke-imago, 
henkilöstön keke-osaaminen, 
asiantuntija-apu strategia- ja 
ohjelmatyöhön, hankinnat, 
ympäristötilinpito, hyvinvointi, 
yk-suunnitelmat kuntiin 

-ympäristönsuojelu/apu 
ennaltaehkäisevään työhön, ja 
ympäristötietoisuuden 
edistämiseen, lisäarvo ja 
materiaaleja luonnon 
virkistyskäytölle, neuvonta-, 
valistus- ja tapahtuma-apu, 
ympäristöviestintä  

-koulutoimi / tuki OPS:n 
ympäristökasvatukseen, 
koulutus, opetusmateriaalit, 
leirikoulumalli 

- sosiaalitoimi: toimintamalleja 
päivähoitoon, hyvinvointi ja 
virkistystä vanhustyöhön ja 
erityisryhmille 

-nuorisotoimi: 
ympäristökasvatus osaksi 
toimintaa, ekotiimimallit  

-liikuntatoimi: ulkoilualueiden 
käytön monipuolistaminen  

-kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi: 
ympäristötaidetta ja -sisältöjä 
tapahtumiin, kursseihin, 
leireihin, tilojen hyödyntäminen 
kulttuuriympäristökasvatus 

- kansalaisopistot: 
kurssitoiminta, tapahtumat  

-kirjastot: materiaalit, näyttelyt, 
toimintaan paikallissisältöjä 

-elinkeino ja matkailu: 
luontomatkailumateriaalit, 
yritysten kuntouttaminen, 
paikallisosaamisverkostot 
maaseudun tilat käyttöön  

-kaavoitus ja tekniikka: luonto- 
ja ympäristöselvityksiä, osallis-
tamistapoja, ympäristönhoito-
töitä ja kunnostuksia 

-Kuntatason yk-malli ja sen 
maakunnallistaminen 

-K-S pilottimaakunta, 
osaamiskeskus, näkyvyys  

- tutkimus & kehittäminen 

 

Non-formaalit toimijat 
-metsähallitus/opastuspalvelut: 
      kansallispuistot 

virkistyskohteet  
- luonto- ja ympäristökoulut 

kehittämiskeskuksia 
- vapaa sivistystyö 

koulutus 
- kehittämishankkeet 

 

Yritykset / osaaminen 
keke-edelläkävijäyritykset 
laatu- ja 
ympäristöjärjestelmät 
yhteiskuntavastuu 
ympäristökasvatuspalvelut 
luontomatkailu 
ympäristö- ja luonnonvara-ala 
bioenergia 
vesihuolto, jätehuolto 
taidelaitokset, museot 
 

Ammatillinen koulutus, 
harjoittelu, tutkimus, 
opinnäytetyöt 
(keke läpäisevänä OPS:ssa) 
-ammattiopistot 
ammattikorkeakoulut 
 

Seurakunnat/ 
ympäristöohjelmatyö 
4 hiippakuntaa, kirkkohallitus 
ortodoksinen kirkko 
-ympäristökasvatussisältöjä 
toimintaan ja ohjelmapankin 
kohteisiin 
- leirikeskukset 
Järjestöt, kyläseurat, 
kotiseutuyhdistykset 
luonto-, ympäristö-, 
kasvatus- ja liikunta-ala, 
taidealat ja kädentaidot   
- ympäristötyö, valistus  
- koulutus, kerhot, leirit, 
materiaalit, taidot, tiedot 
- perinneosaaminen 
Ympäristöviestintä 
- media maakunnassa 
- sosiaalinen media 

ALUEHALLINNON 
YHTEISTYÖ JA KYKY 
Keski-Suomen liitto, K-S ELY, 
L-S AVI, Metsähallitus, Keski-
Suomen museo, muut 
aluehallinnon virastot 
 

KYKYN johdolla valmisteltu 
K-S liiton esitys 
maakuntahallitukselle 
osaamis- ja palvelukeskuk-
sen perustamisesta K-S:een 
 

Ympäristökasvatustehtävät
/organisaatio 
Keskeiset tehtävät: 
- kuntien kestävän 
kehityksen seuranta, 
koulutus ja neuvonta 

- alueellinen ympäristökasva-
tus- ja ympäristötietoisuus-
suunnitelmatyön malli, 
koordinointi ja seuranta  
> yk – ja yt sisällöt 
maakunta-asiakirjoihin, 
seuranta 
- hyvien toimintamallien 
levittäminen 

- ympäristökasvatuksen 
edistämissuunnitelman 
toimeenpano ja 
markkinointi kuntiin 
- opettajien täydennyskou-
lutus Osaava-yhteistyössä 
 

- ympäristökasvatus osaksi 
yrittäjyyskasvatusta sekä 
kulttuuriympäristökasvatusta 
- alueen kestävän 
kehityksen profiilin 
nouseminen 

RAHOITUSPERUSTA RAHOITUSPERUSTA RAHOITUSPERUSTA 

Asukasperusteinen rahoitus 
esim. 0.20- 0.45 €/asukas 
Kuntaraha osaksi 
kehittämishankkeita 

Ostopalvelusopimukset 
toimialakohtaisesti 

Ostopalvelusopimukset Ostopalvelusopimukset 

Harkinnanvaraiset 
avustukset, kansallinen 
raha kehittämishankkeisiin 

Julkinen ja yksityinen raha 
kehittämishankkeisiin 
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7.3.3. Valtionhallinto hyödynsaajana 
 
Keski-Suomeen on annettu valtakunnallinen ympäristökasvatuksen koordinointitehtävä, mihin 
sisältyy ympäristökasvatuksen harkinnanvaraisten avustusten myöntäminen. Avustuksilla 
kehitetään valtakunnallista työkenttää. Ympäristökasvatuksen toimintaopas kunnille " Samaan 
kestävään suuntaan" on yksi keskeisistä tuloksista (kuva 1. sivulla 5). 
 
Vuonna 2006 toteutettiin koko Suomen ympäristökasvatuksen maakuntaralli, joka jalkautti 
kansallisen strategian tavoitteet ympäristökasvatusyhteistyölle. Keskeisiä tavoitteita nimettiin viisi: 

I. Luodaan alueellisesti kattava kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen 
kehittämiskeskusverkosto 

II. Vahvistetaan paikallisia yhteistyöverkostoja päivähoidon, koulujen ja oppilaitosten kesken 
sekä vahvistetaan niiden yhteyksiä luonto- ja ympäristökouluihin ja muihin toimijoihin 

III. Laajennetaan oppimisympäristöjä yhteiskuntaan paikallistasolla kehittämällä 
yhteistyömalleja ja mahdollistamalla lasten, nuorten ja aikuisopiskelijoiden osallistuminen 
kehittämistoimintaan niin että vuonna 2014 joka koululla ja oppilaitoksella on yhteistyötä 
koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. 

IV. Levitetään ja vakiinnutetaan tuloksellisiksi havaittuja vaikuttamis- ja osallistumistapoja 
koulutusorganisaatioissa ja luodaan uusia 

V. Laaditaan kaikkiin koulutusorganisaatioihin oma kestävän kehityksen ohjelma v. 2010 
mennessä. Vuoteen 2014 mennessä 15 %:lla päiväkodeista, kouluista ja oppilaitoksista on 
myös ulkoinen tunnus tai sertifikaatti 
 

Kesytys-hankkeen tavoitteet noudattavat asetettuja päämääriä. Keski-Suomen voi katsoa toimi-
neen eri hallinnonalojen yhteistyön pilottialueena, etenkin ELY-keskusten, maakuntaliiton, AVI-
viraston, opetushallinnon, museotoiminnan, metsähallituksen ja seurakuntien osalta. Malli on 
hyödynnettävissä muihin maakuntiin. 
 
Aluehallinnon organisaatiot ovat keskeisessä roolissa. Organisaatiossa tarvitaan selkeitä vastuu-
henkilöitä pitämään asioita esillä ja puhumaan niiden puolesta. Vastuujako on selkiintynyt vuoden 
2010 aluehallinto-organisaation tuloksena, mutta toteutusresurssit ovat heikentyneet. 
 
7.3.4. Koulujen ja kasvatuksen yhteistyökumppanit hyödynsaajina  

Monet koulujen yhteistyökumppanit edustavat ns. epävirallista koulutusta, valistusta ja kasvatus-
ta. Paikallisosaajina luonto- ja ympäristökoulut, metsähallitus, järjestöt, erä- ja luonto-oppaat, 
lintumiehet, kulttuuriluotsit jne. voivat tarjota kouluille elävää opetusta aidossa ympäristössä.  
 
Palveluksistaan yrittäjät voivat saada sivutuloa, jakaa osaamistaan ja siten säilyttää paikkakunnan 
osaamispääomaa.  Toimivat majoitus- ja ruokapalvelut ovat leirikoulutoiminnan tukijalka. Seura-
kuntien leirikeskukset ovat voittoa tavoittelemattomina laitoksina kouluille erinomaisia leirikoulu-
kohteina. Monet toteuttavat kestävän matkailun periaatteita ja toimivat mallina muille. Järjestöille 
kouluyhteistyö antaa mahdollisuuden toteuttaa neuvontaa, valistusta sekä hankkeita ja toimia 
laajemmassa yhteistyössä paikkakunnalla.  
 
Kunnat voivat edistää ympäristökasvatuksen tuotteistamista ja markkinointia. Yhteiseen käyttöön 
annettu kuntaraha voidaan sijoittaa kehittämishankkeisiin, joiden rahoitus yleensä koostuu 
julkisesta ja yksityisestä rahoituksesta hankeavustuksen lisäksi. Paikallisosaajilta voidaan ostaa 
tuotteistettuja ohjelma-, majoitus- ja ruokapalveluja. 
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8. YHTEENVETO  

 

Keski-Suomessa on otettu tosissaan hallituksen tavoite luoda Suomesta ympäristötietoisin kansa.   

Visio maakunnan omasta kehittämiskeskuksesta ja sen perustamisaskeleista sisältyy tähän 

raporttiin.  Kivijalkoina ovat koulujen ja päivähoidon ympäristökasvatusverkosto, kulttuuri-

ympäristökasvatusverkosto, yrittäjyyskasvatusverkosto sekä kuntien tehtävät ja kärkikohteet. 

 

Rakennustyö on tietoisesti aloitettu luomalla ohjelmapankilla ja verkostokartoitusmallilla välineitä 

koulujen ympäristökasvatukselle. Sen tähtäimenä on opetussuunnitelmauudistuksen 2016 tavoite 

sisällyttää ympäristökasvatus jokaiseen oppiaineeseen sekä koulun ulkopuolisten yhteistyö-

kumppanien osaamisen laajempi hyödyntäminen.  

 

Kuntia on haluttu lähestyä menemällä kestävän kehityksen kasvatuksessa sisään koulujen ovesta.  

Työn alkuvaiheessa luonto- ja kulttuurikohteet ovat esimerkkejä kuntien oppimisympäristöistä.  

Ohjelmapankki on luotu erityisesti maasto-opetukseen ja leirikoulukohteiksi vaeltavan oppimisen 

periaatteella. Hyödynsaajina ovat myös perheet, luontomatkailu ja työhyvinvointi. Puhdas, turvalli-

nen ja viihtyisä ympäristö on osa hyvinvointia, mutta sisältö puuttuu kuntien suunnitelmista. 

 

Ammatillisessa koulutuksessa kestävä kehitys on läpäissyt joka koulutusalan opetussuunnitelmat. 

Usealla ammatillisella oppilaitoksella sekä yliopistolla on olemassa laatu- ja ympäristöjärjestelmä, 

esimerkkinä Saarijärven POKE ja JAMK:n luonnonvara-alan instituutti, Jämsän ammattiopisto ja 

Jyväskylän yliopiston opettajainkoulutuslaitos. Näiden koulutustarjonta kohtaa paikallistoiminnan 

monin tavoin. Kasvatuksen ja koulutuksen lisäksi ympäristöviestinnällä on keskeinen rooli. 

 

Piispalan nuorisokeskus on maakunnan voimakkain leirikoulutoimija ja ympäristökasvatuksen 

kehittäjä. Ympäristökasvatus kuuluu sen lakisääteisiin tehtäviin. Keski-Suomen museon panostuk-

sesta kulttuuriympäristökasvatusverkostoon ja toimintamuotoihin voi ottaa mallia kehittämis-

keskuksen perustamisessa. Keski-Suomen luontomuseo sekä metsähallituksen kansallispuistot 

tarjoavat tuotteistettuja ympäristökasvatuspalveluja. JAPA ry on kehittänyt ympärivuotisia 

toistuvia tapahtumia, jotka nostava yleistä ympäristötietoisuutta. Laukaan luontokoulun testattu 

paikallisverkoston toimintamalli tarjoaa kokemuksia askeleille, joita tulisi ottaa KYKYn johdolla ja 

yhteistyössä Keski-Suomen Osaavan kanssa.  

 

Koulujen yrittäjyyskasvatusta kehitetään jäntevästi ja se tarjoaa pohjan yritysten ympäristöasioi-

den esiintuomiselle ja kasvatusyhteistyölle. Rahoitettavalta hanketoiminnalta, luontomatkailulta, 

bioenergialta ja maakuntaohjelman kärkilinjanvedoilta tulisi edellyttää ympäristökasvatussisältöjä. 

 

Keski-Suomessa on 23 yhdistymistä harkitsevaa kuntaa ja kuusi seutukuntaa. Kestävän kehityksen 

kasvatus olisi luonteva ottaa yhdeksi kuntien tehtäväkentän kohteeksi ja selvittää kuntien sekä 

seudulliset yhteistyömahdollisuudet työn edistämisessä osana ympäristönsuojelun sekä koulujen 

ja päivähoidon toimintaa. Luokkahuoneena kunta. 
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Liite 1. Jyväskylän seutukunnan kuntien ympäristökasvatuksen kärkikohteet 
Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Uurainen, Toivakka 
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Liite 2. Joutsan, Jämsän, Keuruun ja Äänekosken seutukuntien ympäristökasvatuksen kärkikohteet 
 
Joutsa- Luhanka,  Jämsä- Kuhmoinen, Keuruu-Multia, Äänekoski-Konnevesi 
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Liite 3. Saarijärven - Viitasaaren seutukunnan kuntien ympäristökasvatuksen kärkikohteet 

Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari  



71 

MUISTIINPANOJA:



72 

  
 
 

Keski-Suomen kuntien ympäristökasvatusraportti 2012 on tuotettu 

Ympäristöministeriön ja Keski-Suomen liiton rahoituksella Kesytys-ympäristö-

kasvatushankkeessa v. 2011–2012.  Raportissa käytetään uutta valtakunnal-

lista ympäristökasvatuksen kartoitusmenetelmää, joka on esitelty oppaassa 

Samaan kestävään suuntaan - opas kuntien ympäristökasvatustoimijoille. 

Kunnille on rakennettu työkalua kestävän kehityksen kasvatusta varten. 

Kuntia lähestytään koulujen ja kasvatuksen oven kautta. Koko kunta nähdään 

yhteisenä luokkahuoneena ja oppikirjana.  

Työn tavoitteena on perustaa Keski-Suomeen oma ympäristökasvatuksen 

palvelu- ja kehittämiskeskus. Työtä ohjaa Keski-Suomen ympäristökasva-

tuksen yhteistyöryhmä KYKY. 
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