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Toiminnan laatu turvataan. 
• Hankkimalla asiantunteva henkilöstö ja luontokouluyrittäjien verkosto
• Luontokoulutoimisto ja luontokouluyrittäjät kehittävät vapaaehtoista    
 laadunvarmistusjärjestelmää, joka täyttää opetuksen pedagogiset ja    
 ympäristöosaamisen vaatimukset
• Luontokouluverkoston jatkuva kehittäminen ja ylläpito edellyttää säännöllisiä   
 koulutus- ja verkostotapahtumia tiedon välittämiseksi sekä verkoston    
 yhteydenpidon ja palvelujen kehittämiseksi
• Luontokoululle perustetaan laajan asiantuntemuksen ja monipuolisen taustan   
 takaava tukiryhmä. Tukiryhmä voi osaltaan valvoa, että luontokoulun tarjoamat  
 palvelut ovat laadullisesti korkeatasoisia ja asiantuntevia
• Toiminnan toteutus ja arviointi suoritetaan yhteistyössä luontokoulutoiminnan  
 ylläpitäjän ja tilaajien kesken. Luontokoulutoiminnan käyttäjä voi valvoa   
 toiminnan laatua. Esimerkiksi koulutoimella on mahdollisuus käyttää omia   
 opetussuunnitelmien laadunvalvontakriteerejään
• Luontokoulu tekee yhteistyötä yliopiston ja ympäristökasvatusjärjestöjen kanssa  
 opetusmenetelmien sekä arviointi- ja vertailumenetelmien kehittämiseksi

8.6

Asiakaspalvelun järjestäminen 
Luontokoulun olemassaolon aikana asiakaspalvelua on järjestetty kuntavetoisesti, 
osuuskuntavetoisesti sekä yrittäjävetoisesti. Keskitetty toimintamalli perustuu ym-
päristökasvatustaitoiseen asiakaspalveluhenkilöstöön, joka tuntee verkoston jäsenet 
ja ohjelmat sekä vastaa markkinoinnista, ohjelmien tarjoussuunnittelusta ja kustan-
nusseurannasta. Mikäli liiketaloudelle asetetut myyntitavoitteet eivät toteudu, alkaa 
toiminta hiipua. 

Toimintamuodot 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003

Luontokoulu-
päivät

48 / 
872

33 / 
655

32 / 
822

71 / 
1416

11 / 
142

14 / 
356

1 /  
11

9 / 
145

8 / 
91

101 / 
1992

126 / 
2518

Leirikoulut 1 / 
21

1 / 
21

12 / 
193

4 / 
143

13 / 
214

5 / 
164

Iltapäiväkerhot 
kerholaisten määrä

1 / 
20

15 / 
75

11 / 
18

15 / 
75

11 / 
18

Kesäleirit 3 / 
45

4 / 
65

Kurssit,  
koulutus

1 / 
18

33 / 
234

19 / 
90

34 / 
252

19 / 
90

Harjoittelijat, 
opinnäytetyöt***

1 / 
21

2 / 
58

5 / 
126

1 / 
21

1 / 
42

14harj. 1 / 
8

6 / 
161

5 / 
129

Markkinointi- 
tapahtumat **

2 / 
196

5 / 
191

1 / 
35

5 / 
191

3 / 
231

Yhteensä 51 / 934 34 / 676 68 / 
1279

88 / 1773 11 / 142 14 / 356 1 / 11 47 / 584 29 / 224 178 / 
2950

165 / 
3029

* ryhmien henkilömäärissä ei ole mukana aikuisia, joita päivähoitoryhmissä on keskimäärin 1 / 6–8 lasta kohden, kouluilla 1–2/ luokkaa kohti
** Biologian opettajien kevätpäivät, Sararanta puskii, asuntomessut, määrät vastauslipukkeiden perusteella 
*** Harjoittelijoiden ryhmien määrät eivät ole mukana yhteissummissa

Taulukko 3. Luontokoulun toiminta vuonna 2002 ja 2003 Ryhmät / oppilaiden lukumäärä*

Päivähoito/ 
esikoulu

Ala-aste Yläaste Lukio Aikuiset Yhteensä

 
Luontokoulutoiminta oli täydessä vauhdissa vuosina 2002 ja 2003. Ryhmien lukumäärä oli  
n. 170 / vuosi, asiakasmäärä n. 3000 / vuosi. Taulukosta näkyy ryhmien jakautuminen ikäryhmittäin 
eri toimintamuotojen kesken.



96  Keski-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  1 | 2009

Asiakaspalvelu kunnan järjestämänä
Luontokoululla oli kaksi täyttä toimintavuotta v. 2002–2003. Vuotuinen asiakasmäärä 
nousi n. 165–180 ryhmään ja 3000 henkilöön. Luontokoulupäivien ja leirikoulujen 
lisäksi järjestettiin koulutuksia, kesäleirejä sekä yleisötapahtumia sekä opintomatkoja.  
Yksittäisen luontokouluyrittäjän ohjelmien toteutumiselle luotiin seurantamalli asia-
kasryhmittäin kuukausittain ympäri vuoden. Asiakirjapohjat luotiin yrittäjäkohtaista 
laskutusseurantaa varten.

Kehittämisprojektin aikana asiakasliikenteestä vastasi kunnan koulutoimen alai-
suudessa toiminut luontokoulutoimisto eli projektipäällikkö ympäristökasvattaja FM 
Eija Syrjälä. Kirjanpito ja seuranta saatiin kunnan taloushallinnosta.  

Luontokouluyrittäjillä on erilaisia käytäntöjä työllistäessään itsensä. Osa toimii 
yrityslaskutuksella, osa ennakkoperintärekisteriotteen varassa, osa Äijälän seudun 
osuuskunnan kautta, osa verokortilla. Pelisääntöjen selvittäminen ja laskutuksen 
yhteensovittaminen kunnan taloushallinnon käytäntöjen kanssa kuitenkin onnistui 
hyvin. Toiminta katsottiin arvonlisävelvolliseksi joskin kunta saattoi periä arvonlisä-
veron valtiolta takaisin. Tämä alensi luontokoulutoimiston järjestelymaksuosuuden 
10 %:ksi.

Laukaan luontokoulutoiminnan rahoitus 1999-2004

Laukaan kunta on panostanut luontokoulutoimintaan kaikkiaan 102 100 euroa 
vuosina 1999–2004. Rahat olivat viiden eri toimialan budjetissa. Kunta panosti toimin-
taan projektirahoituksen vuotuisen kuntaosuuden (11 770 €) lisäksi 44 737 € vuonna 
2002 ja 25 210 euroa vuonna 2003. Tuloa kertyi v. 2002 31 079 euroa, vuonna 2003 
25 210 euroa. Nettosummaksi jäi vuodelta 2002 13 660 euroa, vuonna 2003 0 €.

Alkuvaiheessa v. 1994-95 kunnan yhteispanostus oli 72 670 mk (n. 12 000 euroa) 
eli yhteensä budjetoitua korvamerkittyä määrärahaa on käytetty n. 115 000 euroa. 
Vuosina 1996-1999 ympäristökasvatus oli ympäristönsuojelun painopistealueena. 
Virkatyötä on vaikeampi muuttaa rahaksi. Joka tapauksessa kyse on pitkäjänteisestä 
kehittämistyöstä, jonka tuloksia tulisi hyödyntää.
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Asiakasmäärät ja asiakasliikenne osuuskunnan toimintana
Asiakasmäärät putosivat romahdusmaisesti projektin loputtua maaliskuussa 2004, 
jolloin toiminta siirtyi osuuskunnalle. Keskitetty asiakaspalvelujärjestelmä purettiin. 
Varojen puutteessa hallinnonhoitaja Tommi Rantanen vastasi liiketoiminnasta ja vain 
tarvittaessa sopimuspohjalta yksittäisen ohjelman myynnistä ja tarjouksenteosta.  
Jokaisen jäsenen tuli huolehtia itse ohjelmansa myynnistä asiakkaalle.

Hakolan tilan toiminta pysyi suurin piirtein ennallaan n. 30 ryhmää vuodessa, 
muilla oli satunnaisia ryhmiä. Vuosituloa kertyi n. 5 000 euroa. Kirjanpito ostettiin 
tilitoimistolta. Luontokoulutoimiston osuus ohjelmista perittävistä kuluista nousi  
20 %:iin. Tarjouksenteko ei sisältynyt osuuskunnan osuuteen. Kustannusnousu siirtyi 
hintoihin. Tommi Rantasen lopetettua hallinnonhoitajan tehtävät terveydellisistä 
syistä 31.12.2004 niistä vastasi Juha Hintikka Hakolan tilalta osuuskunnan alasajoon 
saakka. 

Asiakasryhmät Laukaan Luontokoulun toimijoilla

2004:
Palveluntuottaja Ryhmien lukumäärä Asiakslaskutushinta   
        yht ryhmistä    
Siika-Aho Anu Tmi 1 95,60 €    
Sysmäläinen Eero 2 163,92 €    
Jäntti Ari 1 113,43 €    
Mikko Muurikainen 1 34,00 €    
Juha ja Heidi Hintikka 28 4 660,47 €    
  Yhteensä  33      5 067,42 €   

2005:
Palveluntuottaja Ryhmien lukumäärä Asiakaslaskutushinta
   yht ryhmistä  
Sysmäläinen Eero 2                                 200 €    
Jäntti Ari    1+Luontopolkurastit                 1 650 €    
Mikko Muurikainen 1 150,00 €    
Juha ja Heidi Hintikka 15                          3 056,64 €    
  Yhteensä  19         Yhteensä 5 056,64 €  

Verkoston asiakasliikenne luontokouluyrittäjän tai järjestön toimintana
Osuuskunnan alasajon jälkeen vuoden 2006 alusta asiakaspalvelusta ovat vastanneet 
Juha ja Heidi Hintikka Hakolan tilalta. Kunnalla ei ole ollut omaa korvamerkittyä 
luontokoulurahaa käytettävissään vuoden 2006 jälkeen. Hakolan tila halusi vastata 
itse omasta asiakasliikenteestään ja laskutuksesta jo vuonna 2003. He loivat siihen 
soveltuvat käytännöt. 

Toiminnanvetäjän puutteessa verkostoyhteistyö on muuttunut käytännössä luon-
teeltaan yhteismarkkinoinniksi ja jokainen verkoston jäsen vastaa omasta laskutuk-
sestaan.

Luontokoulutoiminnan alkuvaiheessa 1994 luontokoulumaksut kerättiin luonto-
kouluopettajan toimesta Laukaan luonnonystävät ry:n tilille. Järjestö vastasi henki-
löstön palkanmaksusta ja pientyönantajan velvoitteista. Vanhemmat saivat kuukau-
sittain kotiin kirjeen, jossa kerrottiin ajankohtaisista asioista ja tulevasta toiminnasta. 
Yhdistyksen kanssa pidetty yllä keskusteluyhteyttä sekä yhteistyötä iltapäiväkerhoja 
suunniteltaessa. 
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8.7

Verkoston johtaminen ja toiminnanvetäjän 
ympäristökasvattajan toimenkuva

Kokemus on osoittanut, että toimiakseen luontokoulu tarvitsee toiminnanvetäjän, jon-
ka toimenkuva määräytyy siitä, minkä yhteisen tehtävän verkosto ottaa tehtäväkseen. 
Pääasia on huolehtia markkinoinnista, toiminnan sisällöllisestä laadusta, ohjelmien 
turvallisuudesta, tiedottamisesta sekä yhteydenpidosta verkoston jäsenten välillä 
palvelujen kehittämiseksi. Uusien ohjelmien ja jäsenten sisäänajo edellyttää valmen-
tamista. Liiketoiminta, kirjanpito, markkinointi ja asiakaspalvelu voidaan järjestää 
useammalla tavalla. Jotta toiminta saataisiin alkuun, pitäisi yhden henkilötyövuoden  
työpanos pystyä turvaamaan. Tämä sisällytettiin liiketoimintasuunnitelmaan.

Toiminnanvetäjän työaikaan tulee sisällyttää riittävästi aikaa suunnitteluun ja 
yhteydenpitoon asiakasta varten. Projektipäällikkö mitoitti toteutetun työmäärän 
perusteella asiakastarjousten määrän enintään 190 päivään lukuvuodessa ja sen li-
säksi enintään 80 omaa ohjattavaa luontokouluryhmää vuodessa, mikä tarkoittaa 
enintään kolmea ryhmäpäivää viikossa. Mikäli ryhmän keskihinta olisi n. 170 euroa, 
olisi vuotuinen tulo n. 14 000 euroa.

Jatkossa toiminnanvetäjän lisäksi tarvittaisiin yksi atk-taitoinen ”päivystävä ympä-
ristökasvattaja-toimistohenkilö”, joka olisi aina tavoitettavissa. Hänelle voisi kuulua  
valmiiden ohjelmien räätälöinti ja tarjouksenteko ryhmille ja yhteydenpito yrittäjiin, 
johon liittyisi laskutus ja avustaminen materiaalien valmistelussa, palautteen kerää-
misessä, koulutusjärjestelyt, yleisötapahtumien järjestelyt yms. 

Ympäristökasvattajan ammattinimike
Suomen ympäristökasvatuksen Seura ry kartoitti syksyllä 2007 ympäristökasvattajan 
ammattinimikkeen sisältöä. Ympäristökasvattaja toimii käytännön kasvatustyössä, 
missä vaaditaan erityisesti pedagogista osaamista yhdistettynä luonnontieteelliseen 
asiantuntemukseen ja laaja-alaista ympäristöasioiden tuntemusta. Työ sisältää eri-
ikäisten ihmisten opetusta, koulutusta ja neuvontaa. Työhön sisältyy yleistä suunnit-
telua, kehittämistä ja arviointia sekä opetusmateriaalin suunnittelua ja tuottamista. 
Ympäristökasvattaja toimii aktiivisessa yhteistyössä muiden aihealueeseen liittyvien 
toimijoiden kanssa sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla. 

Ympäristökasvattajan työssä on hyötyä hyvistä sosiaalisista taidoista, kuten vuo-
rovaikutustaidoista ja yhteistyökyvystä. Luovuus ja idearikkaus sekä kädentaidot 
ovat hyödyllisiä ominaisuuksia samoinkuin itsenäinen työote. 

Ympäristökasvattajan työhön soveltuva koulutus on esimerkiksi kasvatustieteen 
korkeakoulututkinto, johon on yhdistetty ympäristö- ja luonnontieteen sekä ympä-
ristökasvatuksen opintoja. Vaihtoehtoisesti ympäristö- tai luonnontieteen korkea-
koulututkinto, johon puolestaan on yhdistetty pedagogisia opintoja, on soveltuva 
koulutus. Myös esimerkiksi ympäristö- ja luonnonvara-alan ammattikorkeakoulutut-
kinto yhdessä pedagogisten ja ympäristökasvatuksellisten opintojen kanssa voi olla 
mahdollinen. Mahdollisia palkkausmenetelmiä ovat tunti-, kuukausi- suorituspalk-
kaus. Tämä riippuu työtehtävistä ja työsuhteen laadusta sekä työpaikasta. Ammatin 
keskipalkka vaihtelee 2 400–3 000 euroon (v.2007). 
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Luontokouluverkoston toiminnanvetäjän toimenkuva:
   
• yhteydenpito luontokouluverkoston yrittäjiin, koulutoimeen ja päivähoitoon,  
 Vapaa-aikatoimeen, ympäristötoimeen sekä kyläseuroihin ja ammatillisiin   
 oppilaitoksiin
• tarjousten laatiminen ja puhelinneuvonta leirikouluista ja luontokoulupäivistä  
 ryhmille (max 190 pv/v)
• luontokouluohjelmien suunnittelu ja toteuttaminen     
 (max 80 luontokoulupv /lukuvuosi)                                                          
• luontokoulupäivien ja leirikoulujen valmistelu     
 (opetusmateriaalit, välineet, majoitus, ruokahuolto yms.)
• hankesuunnittelu  
 (luontokouluyrittäjien ja kyläseurojen reitti-ja ohjelmahankkeiden kokoaminen)
• toiminnan markkinointi  
 (yrittäjäkohtainen työ, yleisötilaisuuksien järjestäminen, tapahtumakalenterin  
 ylläpito, messuesittelyt näyttelyt, yms.)
• tiedotus (esitteet, lehtijutut, mainokset, kotisivujen ylläpito)    
• luontopolkujen suunnittelu ja toteutus, luonto-opastus
• kouluttaminen: opetus-, kasvatus- ja matkailualan henkilöstö sekä julkishallinto
 työntekijöiden valinta ja työnohjaus
• harjoittelijoiden ja opiskelijoiden opinnäytetöiden ohjaaminen ja yhteydenpito  
 ammatillisiin oppilaitoksiin
• hallinnollinen työ: toiminta-ja taloussuunnittelu, laskutus ja seuranta
• asioiden valmistelu ohjaus-ja seurantaryhmälle tms. työryhmälle tai johtoryhmälle
• toiminnan kehittäminen ja laadun arviointi
• projektitoiminta (luontoselvitykset)
• kestävän kehityksen toiminta : tiedotus, koulutus, käytännön tapahtumat
• osallistuminen Vihreä lippu-arviointiraatiin
• oma kouluttautuminen, strategiatyö  ja yhteyden pito muihin luontokouluihin ja  
 ympäristökasvattajiin

Luontokoulun toiminnanvetäjän toimenkuva. Kehittämisprojektin aikana projektipäällikön toimen-
kuva koostui luontokouluopettajan (ympäristökasvattajan), kouluttajan/koulutussuunnittelijan, 
ympäristösuunnittelijan, kurssisihteerin, markkinoinnin, asiakaspalvelun, työnohjaajan, tiedottajan, 
luonto-oppaan ja välinehuoltajan vastuualueista. 

Luontokoulun toimitilat
Luontokoulun toimistotila voi olla melko vaatimaton ja sijoittua esim. kodin yhtey-
teen. Välineistöä varten tarvitaan erillistä huolto- ja säilytystilaa, joista osa voi olla 
ulkovarastoissa tai esimerkiksi autotallin yhteydessä.

Asiakaspalvelu, nettisivuston ylläpito sekä opetusmateriaalien tuottaminen vaa-
tii toimivat puhelin- ja tietokoneyhteydet sekä hyvät atk-laitteistot monipuolisine 
ohjelmineen. Tukiasema ja pääte, toimistopaketti, power point, kuvankäsittely- ja 
taitto-ohjelma, fax, kopiokone- väritulostin A3, digikamera ja skanneri. Kirjallisuutta 
ja arkistointia varten tulee olla riittävät tilat.

Luontokoululla oli projektien aikana toimistotila terveyskeskuksen päädyssä eläinlääkärin vastaan-
oton vieressä. Tiloihin kuului kaksi toimistohuonetta, keittiösoppi (huoltotila), WC sekä pieni 
varastotila.
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Osuuskunta toimijana
Laukaan luontokoulun osuuskunta aloitti toimintansa 13.5. 2002 19 perustajajäsenen 
voimin. Sen toiminta perustui ensimmäisessä kokouksessa hyväksyttyyn liiketoimin-
tasuunnitelmaan sekä osuuskunnan sääntöihin. Osuuskunnan jäsenet voivat olla 
luonnollisia henkilöitä tai yhteisöjä, säätiöitä tai muita oikeushenkilöitä. Jäseneksi 
ottamisesta ja jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Osuuskunta sai Jyväskylän seu-
dun kehittämisyhtiöltä JYKES:ltä 10 000 euroa käynnistysavustusta. Luontokouluver-
koston jäsenistä ¼ liittyi osuuskuntaan.

9

Osuuskunnan perustamisen vaiheita: 

 Liikeidean kehittäminen 
 Liiketoimintasuunnitelma 
 • määritellään toiminta-ajatus ja liikeidea 
 • tehdään toiminta- ja markkinointisuunnitelma 
 • laaditaan talousarvio 
 • arvioidaan toiminnan rahoitus ja kannattavuus
 • suunnitellaan rahoituksen järjestäminen 

Rahoituksen järjestäminen 
Perustamisasiakirjat 
 • ilmoituslomake YI ja kaupparekisterin liitelomake 2 alkuperäiskappaleina 
 • perustamiskirja alkuperäisenä ,/ säännöt 
 • hallituksen järjestäytyminen + pöytäkirjat 

Yritystoiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen 
 • lääninhallitus I maistraatti I erityisviranomainen 

Aloittamisilmoitus 
 • ennakkoveronumero ja -lippu 
 • ilmoittautuminen ennakonperintärekisteriin 
 • ilmoittautuminen rekisteröidyksi työnantajaksi
 • ilmoittautuminen arvonlisäverovelvolliseksi / veroviranomaiset 

Kirjanpidon järjestäminen 
 • vakuutukset 

Valvonta ja tilintarkastus

Osuuskunnan jäsenmäärä 18                     
• Laukaan kunta / koulutoimi 
• Kyläyhdistykset / Lankamaa,  
 Laukaan Pohjoinen kyläseura 
• Henkilöjäseniä 14 kpl /  
 Luontokouluyrittäjät ja yritykset  
• Oppilaitokset / Keski-Suomen opisto

Luontokouluverkosto 78 jäsentä ja 21 vaihtuvaa: 
• Laukaan kunta/ ympäristönsuojelu, päivähoito,   
 koulu-, vapaa-aika- ja elinkeinotoimi 
• Kunnan koulut (21 kpl) ja päivähoitoyksiköt (20 kpl) 
• Kyläyhdistykset / Lankamaa, Haapala, Valkola 
• Henkilöjäseniä  26 kpl koko aikana /  
 maaseutuyrittäjät ja yritykset, luonto-alan toimijat 
• Yhteisöt ja oppilaitokset/ Laukaan srk (Papinniemi),  
 Keski-Suomen opisto, Saarijärven luonnonvara- 
 instituutti 
• Ohjaajat, harjoittelijat, opinnäytetyöntekijät:10 / 7 / 4 
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9.1 

Osuuskunta organisaationa ja 
osakkaiden työllistäminen 

Osuuskunta on jäsentensä yhteisesti omistama yhteisöllinen yritys. Jäseneksi liit-
tymisen kynnys oli alhainen maksujen suhteen. Henkilöjäsenen liittymismaksu oli 
34 euroa, osuusmaksu oli 59 euroa (1 osuus), muun yhteisön 100 euroa (2 osuutta),  
julkisyhteisöjäsenen 500 euroa (10 osuutta). Sääntöjen mukaan alkuvaiheessa tuli 
perustaa vararahasto. Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan 
veloista ja sitoumuksista. Osuuskunnalle perustettiin viisijäseninen hallitus sekä 
valittiin tilintarkastajat. Kirjanpito ostettiin tilitoimistolta.

Osuuskunnan hallintorakenteesta haluttiin tehdä mahdollisimman kevyt. Oppivan 
organisaation kannustavan ilmapiirin ja toiminnan korjaaminen ruohonjuuritason 
kokemksen mukaan haluttiin sisällyttää toimintaperiaatteisiin. 

Osuuskunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää osuuskuntakokous. Neuvoa-antava 
tukiryhmä voi osaltaan valvoa, että luontokoulun tarjoamat palvelut ovat laadullisesti 
korkeatasoisia ja asiantuntevia. Osuuskuntaa johtaa jäsenistön kokoonpanoa hyvin 
edustava hallitus. Päätökset tehdään jäsen ja ääni-periaatteella.

Hallitus voi asettaa avukseen määräajaksi tai erityistä tehtävää varten toimikuntia. 
Osuuskunnan hallinnonhoitaja toimii hallituksen kokouksissa sihteerinä. 

Osuuskunnalla voi olla palkattua henkilökuntaa.Alkuvaiheessa vastaavan asian-
tuntijan ja hallinnonhoitajan tehtävät yhdistettiin kustannussyistä yhdeksi toimeksi. 
Tavoitteena oli saada ajan mittaan riittävä käyttöpääoma molempien toimien yllä-
pitoon. 

Osuuskunta ei pyri saamaan voittoa vaan se tukee jäsentensä taloutta. Jäsenet voi-
vat toimia suoraan työsuhteessa tai heiltä voidaan ostaa palveluja. Tarpeen mukaan 
voidaan palkata määräaikaisia työntekijöitä myynnin puitteissa. Osuuskunta voi 
ottaa myös harjoittelijoita.

 

Tukiryhmä
Sidosryhmät edustettuna

(Edunvalvonta)
(Ohjaus ja laadunvalvonta)

Toimikunta 1 Toimikunta 2

Harjoittelija
(ei yleensä työsuhteessa)

Vastaava asiantuntija
Suunnittelu- ja asiantuntijatyö

Asiakastyö ja -ohjaus
Palveluhankinnat

Kirjanpitopalvelut
(Ostopalveluna)

Hallinnon hoitaja
Hallituksen sihteeri

Taloushallinto
Toimistopalvelu

Luontokouluohjaaja(t)
Toimeksiantokohtaiset työt

(Osuuskunnan jäsen tai
muu palkattu työntekijä)

Ammatinharjoittajat
Toimeksiantokohtaiset työt

(Osuuskunnan jäsen)

Osuuskunnan hallitus
Puheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet (5)
Henkilökohtaiset varajäsenet (6)

Osuuskunnan jäsenet / Osuuskuntakokous
Yhteisöjäsenet (Laukaan kunta, kyläseurat, oppilaitokset, yritykset)

Henkilöjäsenet (ammatinharjoittajat, asiantuntijat)

Laukaan luontokouluosuuskunnan organisaatio
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9.2

Yritystoiminnan edellyttämien 
asiakirjojen hankkiminen
Osuuskunnan toiminnan alkuvuosina hallitus valmisteli ja hankki liiketoiminnan 
kannalta välttämättömiä asiakirjoja sekä valmisteltiin toiminnan siirtoa kunnalta 
osuuskunnalle projektin päätyttyä.

Kaupparekiströinti ja arvonlisäverotus
Kaupparekisteriin liittyminen tapahtui (Ly-tunnus) 4.9.2002 alkaen. Arvonlisävero-
tuksesta haettiin vapautusta Rantasalmen ympäristökasvatusinstituutin mallin mu-
kaisesti. Vapautuksen hakeminen perustui arvonlisäverolain 40§ säädökseen, jonka 
mukaan osuuskunta ei ole arvonlisäverovelvollinen peruspalveluna tuottamistaan 
opetussuunnitelman mukaisista palveluista eikä muusta lain tarkoittamasta koulu-
tuksesta. Verovirasto halusi liiketoimintasuunnitelman toimialamäärittelyn lisäksi 
selvitystä siitä, mitä palveluja Laukaan Luontokoulu Osuuskunta myy ja ketkä ovat 
palveluiden ostajia. Vapautusta ei saatu. Arvonlisäveroksi määrättiin 22 %.

Vakuutusasiat 
Luontokoulu osuuskunta tarvitsee toiminnassaan eläkevakuutuksen, tapaturmava-
kuutuksen ja toiminnan vastuuvakuutuksen. Työnantajavakuutukset astuvat välit-
tömästi voimaan, kun osuuskunnalla on varsinaisia palkkasuhteessa olevia työnte-
kijöitä. 

Asiakkaan oikeudet
Asiakkaan oikeusturva on vahva ja sitä ohjaa henkilötietosuojalaki. Asiakasrekisteri 
pitää luoda itse ja sitä varten pitää tehdä henkilötietosuojalain mukainen käyttäjä-
rekisteröinti-ilmoitus sekä tietosuojaseloste. Ne lisättiin nettiin.

    Arvonlisäverotusta varten laadittiin verovirastolle seuraava selvitys:

”Luontokoulu tuottaa peruspalveluna maksullisia opetussuunnitelmien mukaisia luonto-
kouluohjelmia, jotka suunnitellaan ja toimitetaan asiakkaalle keskitetysti tilaajakohtaisina 
kokonaisuuksina verkostoon kuuluvien luontokouluyrittäjien palveluita hyödyntäen. 
Toimintamalli perustuu asiakkaan näkökulmasta ns. yhden tilauksen ja laskun periaat-
teeseen. Ohjelmia toteutetaan luonto- ja ympäristökohteissa, luontokouluyrittäjien sekä 
tilaajien tai kummikoulujen tiloissa ja lähiympäristössä
Luontokoulu järjestää erityispalveluina muita maksullisia yleisötapahtumia sekä suun-
nittelee, toteuttaa ja arvioi tilaus- tai erillisrahoitettuna työnä luontokoulutoimintaa 
tukevia ympäristö- ja kehityshankkeita, koulutusta sekä työssäoppimista.
Luontokoulun asiakkaita ovat ennen kaikkea Laukaan ja lähiseutukuntien oppilaitokset 
ja päivähoidon yksiköt. Luontokoulu tuottaa palveluja myös muille yritys- ja kunta-asi-
akkaille sekä erilaisille harraste- ja erityisryhmille.
    Laukaan kunnan koulutoimi on 1.8.2001 alkaen vastannut luontokoulupalveluiden 
järjestämisestä kunnan koulujen, esiopetuksen ja päivähoidon tarpeisiin. Opetussuun-
nitelmien mukaisten palveluiden tarjonta on tarkoitus ulottaa seudulliseksi. 
Eri asiakasryhmille tarjottaviin palvelukokonaisuuksiin voi sisältyä osuuskunnan jäse-
neltä tai muulta elinkeinonharjoittajalta ostettava kuljetus ja tai majoitus. 
Laukaan luontokoulun palveluiden tuottaminen on nyt yhtiöitetty puheena olevaan 
Laukaan Luontokoulu Osuuskuntaan. Laukaan kunnan lisäksi yhtiön omistavat Keski-
Suomen opisto, kehittämistyössä mukana olleita luontokouluyrittäjiä, asiantuntijoita ja 
kyläseuroja.”
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Matkanjärjestäjä oikeudet  – valmismatkaliikerekisteriin liittyminen
Luontokoulun järjestämä luontokoulupäivä tai leirikoulu saattaa koostua kuljetuk-
sen, ohjelman, majoituksen sekä ruokapalvelun järjestämisestä. Silloin on kyse val-
mismatkaliikkeen harjoittamisesta. Kuluttajavirasto ylläpitää rekisteriä Suomessa 
toimivista valmismatkaliikkeen harjoittajista. Rekisteröityminen on pakollista. Re-
kisteröinti perustuu valmismatkaliikelakiin (1080/94). Kuluttajavirasto valvoo lain 
noudattamista yhdessä lääninhallitusten ja poliisiviranomaisten kanssa. Laki koskee 
myös kotimaan matkoja ja jokaisella on oikeus saada tietoja rekisteriin merkityistä 
seikoista. Rekisteröinti antaa oikeuden harjoittaa valmismatkaliikettä matkanjärjestä-
jänä, matkanvälittäjänä tai molempina sen mukaan kuin rekisteröinnistä päätettäessä 
määrätään (liite 13). 

Matkanjärjestäjäoikeuksien hankkiminen osuuskunnalle varmisti sen, että jokaisen 
ohjelman järjestäjän ei tarvinnut ilmoittautua erikseen valmismatkarekisteriin. Re-
kisteröintimaksu oli 277,51 euroa. Vakuuden asettamisesta saatiin vapautus, jolloin 
asiakkaalta ei tarvitse pyytää ennakkomaksua.

Vakuuden asettaminen tarkoittaa sitä, että matkanjärjestäjän on asetettava mak-
sukyvyttömyytensä varalta kuluttajavirastolle sen hyväksymä vakuus, joka turvaa 
matkustajien mahdolliset menetykset. Vakuudenasettamisvelvollisuudesta voidaan 
kuitenkin vapauttaa, jos vakuutta ei valmismatkaliikkeen toiminnan laatu ja laajuus 
huomioon ottaen voida pitää tarpeellisena.  

Valmismatkarekisteröintiä koskevat säädökset

1. Valmismatkalaki (1079/1994)
Lakia sovelletaan valmismatkan markkinointiin ja valmismatkaa koskevaan 
sopimukseen, kun matkan tarjoaa matkailupalveluksia muutoin kuin satunnai-
sesti järjestävä elinkeinoharjoittaja vastiketta vastaan ja kun matka kestää yli 24 
tuntia tai sisältää majoituksen yön aikana.

2. Laki valmismatkaliikkeistä (1080/1994)
Laki edellyttää valmismatkaliikettä harjoittavan henkilön tai yhteisön rekiste-
röitymään valmismatkaliikkeen harjoittajaksi.

3. Yleiset valmismatkaehdot 
Sopimusehtoja sovelletaan sellaisiin yli kolme vuorokautta kestäviin valmismat-
koihin, jotka on hankittu pääasiassa yksityiseen tarkoitukseen, joihin sisältyy 
ainakin kuljetus ja majoitus, joita myydään tai tarjotaan myytäväksi Suomessa 
ja joiden järjestäjällä on toimipaikka Suomessa.

4. Asetus valmismatkasta annettavista tiedoista. (1085/1994)

5. Asetus valmismatkaliikkeistä. (336/1995)
Sisältää tiedot valmismatkarekisteriin merkittävistä tiedoista ja liitteistä.

6. Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Kuluttajaviraston maksullisista  
 suoritteista. (197/2001)
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 PROJEKTITOIMINTA 
 
 
 

Luontokoulun 
ohjelmapalvelujen 
kehittämisprojekti  
 
EU-osarahoitus / TE-keskus 
 
1.10.2001 – 31.12.2003 
 
• Ohjausryhmä 
 
• Projektipäällikkö ja -

henkilöstö 
 
• Projektiryhmä (valmistelee 
 toimintasuunnitelmaa ja 

muita projektitoimenpiteitä) 
 
• Työryhmät:  

• osuuskuntatyöryhmä 
• markkinointityöryhmä 
• liiketoiminnan 

suunnittelutyöryhmä 
• kirjanpidon, laskennan ja 

toimintatapojen 
valmistelutyöryhmä. 

 

Hankkeen osapuolet
(Laukaan kunta, maaseudun 
yrittäjät, kylät ja osaajat) 

• kehittäminen 
• tuotteet 
• projektin tulokset 
• projektin omarahoitus 

 

TOIMINTAMALLI 
(verkostotoiminta, yhtiöittäminen, 
palvelun laatu, selvitykset, 
yhteistyö asiantuntijaverkon 
kanssa jne.) 
 
 
MARKKINOINTI 
(suunnittelu, materiaalit, 
asiakasohjaus ja muut 
markkinointitoimenpiteet) 
 
 
OHJELMAT JA 
PALVELUT 
(sisällön tuottaminen, kokeilu, 
ketjuttaminen jne.) 

Kehittämis-
 

tukea 
 

ja 
 

koulutusta 
 

LIIKETOIMINTA 
 
Laukaan Luontokoulu 
Osuuskunta 
 
Liiketoiminnan tehtävät: 
• … 
• Suunnittelu ja kehittäminen 

(osallistuu jäsenistönsä kautta  
projektin työryhmiin) 

• Tuotehallinta                    
(verkoston palvelut asiakkaalle 
yksi tuote) 

• Hallinnon hoito – ostopalveluna   
Riikka Kolu, Induser Oy    
Taseura Oy                       
(rahaliikenne ja kirjanpito) 

• Asiantuntijatyö              
(myynti, toimituksen 
valmistelu, asiantuntijatyö 
palvelussa)                     

Tulosten 
hyödyntäminen 
käyttöoikeudet 

Asiakas-
toimitus

9.3

Luontokoulutoiminnan siirto kunnalta osuuskunnalle

Projektin aikana tuotettu osaaminen, välineistö ja asiakirjat ovat kaikkien osapuo-
lien hyödynnettävissä. Kuntaa sitoi kehittämistulosten hyödyntämisvelvoite saa-
dun EU-rahan perusteella. Toiminnan siirtoa kunnalta osuuskunnalle valmisteltiin 
huolellisesti ja siitä laadittiin erillinen siirtokirja vuonna 2003. Asiakirjaan oli kirjattu 
sopimukset toiminnan nimen ja palvelujen liiketoiminnan säilyttämisestä. Samoin 
määriteltiin teosten, käyttöomaisuuden yms. siirrosta vastikkeetta osuuskunnalle, jol-
la olisi tuotteiden liiketoiminnallinen hyödyntämismahdollisuus. Erikseen nimettiin  
taiteelliset tuotteet sekä niiden tausta-aineistot, joista oli olemassa tekijänoikeudellisia 
sopimuksia.

Siirto epäonnistui projektin lopetusvaiheessa lähinnä siksi, että ei pystytty turvaa-
maan toiminnanvetäjää. Eri toimintojen siirto olisi pitänyt rytmittää viisivuotiseen 
suunnitelmaan, jonka aikana kunnan tuki olisi vähentynyt hallitusti osuuskunnan 
päästessä vähin erin jaloilleen. 

Osuuskunnan toiminta kehittämisprojektin päättymisen jälkeen  
Alkuvaiheessa pyrittiin myymään valmiita ohjelmia sekä luotiin asiakasrekisteriä 
markkinointia varten. Kokoaikaisen toiminnanvetäjän palkkaamiseen ei löytynyt 
rahoitusta. Yrittäjät vastasivat itse oman ohjelmansa myynnistä ja tarjouksenteosta. 
Keskitetty toimintamalli hajosi. Toimistotilat vuokrattiin hallinnonhoitajalta, jolla oli 
toimisto kodin yhteydessä. 

Kunnan toiminta muuttui ostopalveluksi vuoden 2004 alusta. Kunnan korvamer-
kittyjä rahoja käytettiin luontokouluohjelmia esitteleväksi koulutukseksi, mutta se ei 
saavuttanut riittävää vastakaikua. Osuuskunta esitteli toimintaansa messuilla.

Markkinointia varten koottiin ensin seutukunnallista asiakasrekisteriä Jyvässeu-
dulta Ääneseudulle. Sen luominen on työvaltaista. Valmiita asiakasyhteystietoja ei 
kukaan saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eli esimerkiksi Keski-Suomen ympä-
ristökeskuksen verkostoja tai naapurikunnan koulujen yhteystietoja ei voi pyytää 
suoraan omaan käyttöön. Asiakkaalta on saatava lupa hänen yhteystietojensa lisää-
misestä rekisteriin mainosten lähettämistä varten. 
Luontokoulun liiketoiminta ja asiakasmäärät kunnan ja osuuskunnan toimintana.

Laatinut: Tommi Rantanen
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Luontokoulu  Menot         Tulot Netto              Ryhmiä / asiakkaita            yhteensä
kunnan toimintana     es,  ala-aste,  ya,  lukio,  aikuiset
v. 1999 24 900 mk 522 mk 24 380 mk
v. 2000               111 905 mk 2 256 mk 109 648 mk 
v. 2001               137 500 mk 5 000 mk 132 500 mk 
v. 2002 44 737 € 31 079 € 13 660 € 51/    68/   11/    1/    47/    178/ 2960  
      934 1279 142 11 584
v. 2003 25 210 € 25 210 € 0 € 34/ 88/ 14/ - 29/ 165/ 3029
      676 1773 356 - 224

Osuuskunnan tilikausi liikevaihto liiketoiminnan tulos vararahasto  Laukaan kunta  ryhmiä / asiakkaita                    
v. 1.7.2002- 31.12.2003 25 974,00 15 046,00 * 2 268.00 17 000.00  / v     
v. 2004                25 974,00 - 5 854,16 ** +429,00   6 800,00    33  / -
v. 2005  18 000,00 - 5 056,64 ** 4 000,00   1 000,00    19 /
Verkoston aika
v. 2006            30 / 956
v. 2007            30 / 900

*  Jykesin avustus 10 000 €
** asiakaslaskutushinta yhteensä

9.4 
Osuuskunnan lakkauttaminen
Osuuskunnan pyörittäminen jäsenten voimin alkoi olla liiketaloudellisesti raskasta. 
Yrittäjät olivat tottuneet keskitettyyn toimintamalliin. Ohjelmien oma markkinointi ja 
myynti ei lähtenyt käyntiin. Osuuskunnan verottama 20 % osuus ohjelman myynnista 
koettiin liian suureksi. Yrittäjän saama tuotto ei vastannut ohjelmaan panostetun työn 
määrää. Liikevaihto oli supistunut n. 5 000 euroon vuosina 2004–2005. Osuuskunnan 
liikevaihdon olisi pitänyt olla 10 000 euroa, jotta toimintaa ei olisi tarvinnut kattaa 
ylimääräisillä osakasmaksuilla. Vähäisistä tuloista pääosa meni kirjanpitoon sekä 
liiketoimintamaksuihin. Kunta ei panostanut työhön enää normaalin opetustoimen 
talousarviovarausten puitteissa. Alkuperäinen visio kunnan viiden vuoden tuesta 
toiminnan jaloilleen pääsemiseksi ei toteutunut. 

Osuuskunnan lakkauttamisen vaihtoehtoja pohdittiin siltä kannalta, että asiakas-
maksut alenisivat ja osallistumismaksut sekä kulut kohdistuisivat itse toimintaan 
esim. markkinointiin. Vaihtoehdot olivat seuraavat:

1. Osuuskunta puretaan ja toimintaan jatketaan verkostona, jolloin jokainen hoitaa   
 itse laskuttamisen.
2. Osuuskunta puretaan ja toimintaa jatketaan rekisteröitynä yhdistyksenä.
3. Osuuskunnan toiminta pakastetaan, mutta osuuskuntaa ei pureta.
4. Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia Laukaan Luonnonystävät ry:n kanssa.
5. Perustetaan kannatusyhdistyksenä toimiva Laukaan luontokouluyhdistys ry.  

  
Osuuskunnan hallitus päätti kokouksessaan 28.10.2005 lakkauttaa osuuskunnan 
vuoden loppuun mennessä. Osuuskunnan lopettamisesta jätettiin hakemus kaup-
parekisteristä poistamiseksi. Verottajalle tehtiin ilmoitus. Osuuskunnan varat riittivät 
lopettamiseen. Yhteinen omaisuus luovutettiin luontokouluverkoston käyttöön. Val-
mismatkarekisteritunnusta ei lopetettu. Toimintaa päätettiin jatkaa verkostomuotoi-
sena joskin pelkona tuotiin esille mahdollisuus, että toimijoiden välisen liian löyhän 
sidoksen myötä toiminta sammuu kokonaan. 

Verkosto päätettiin kutsua koolle järjestäytymistä varten. 
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Tulevaisuuden visiona oppimiskeskus 

Luontokoulun liiketoimintasuunnitelmassa visioitiin toiminnan tulevaisuudenku-
vaksi osaamiskeskusajatusta vuodesta 2004 eteenpäin:

”Laukaan luontokoulu toimii Laukaan koulujen ja ympäröivän maakunnan luonto-
opetuksen osaamiskeskuksena. Luontokoulu syventää ja monipuolistaa palvelujaan. 
Se pitää kiinni alkuperäisistä periaatteistaan toimia verkosto-periaatteella ja edistää 
maaseudun elinvoimaisuutta sekä kestävää kehitystä. Opetus on ensisijaisesti ulkona 
tapahtuvaa ja siinä käytetään verkoston olemassa olevia tiloja”.

Opetus perustuu koulujen opetussuunnitelmien toteuttamiseen. Luontokoululla 
on käytössään tasokkaat tukipalvelutilat ja ainakin yksi palkattu henkilö vastaamaan 
toiminnan vetämisestä, projektiluonteista vaihtuvaa henkilöstöä ja luontokouluyrit-
täjiä. Maaseudun yrittäjätoiminta pysyy luontokoulun avaintekijänä luontokoulupal-
velujen tuottamisessa. Oppimiskeskustoimintaa toteuttaa luontokouluosuuskunta. 

 “Oppimiskeskuksen” toimintoja voisivat olla:

 • oppilaitosten opetussuunnitelmiin pohjautuva luonto-opetus
 • sisältötuotannon, ohjelmapalvelujen ja oheispalvelujen kehittäminen 
 • ympäristökasvatusosaamisen tutkimus, kehittäminen ja koulutus
 • ympäristövastuullisen toiminnan sekä ympäristötietoisuuden lisääminen 
   oppilaitoksissa, yrityksissä, kuntaorganisaatioissa
 • kestävän kehityksen ns. paikallisagenda toiminta
 • ympäristöosaamisen ja ammatillisen koulutuksen käytännöllisen opiskelun 
   ja opinnäytetöiden
 • oppimisympäristöjen tarjoaminen 
 • luontokouluverkoston jatkuva sisäinen kehittämistoiminta ja koulutus
 • uusien yrittäjien koulutus osaksi verkostoa ja laatukoulutus 
 • vastuu toiminnan vaikuttavuuden arvioinnista ja toiminnan jatkuvasta 
   parantamisesta
 • toimintaa tukevien luonnon- ja kulttuuriympäristön hoitohankkeiden toteutus 
 • luonto-opetukseen soveltuvien retkireittien kehittäminen 
 • luonnon tila- ja YVA-selvityksiä maankäytön tarpeisiin
 • maaseudun elävoittämiseen tähtäävät kulttuurihankkeet
 • kestävää kehitystä ja luonto-opetusta tukevan yrittäjyyden kehittäminen
 • luonto-opetuksen materiaalien ja välineiden kehittäminen, myynti ja lainaus
 • luonto-opetuksen hallinnointi, varaus- ja tukipalvelut, vastuu toiminnan 
   markkinoinnista, kohdentamisesta ja kehittämisestä

10
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10.1

Mahdollisuudet vakiinnuttaa toiminta

Vision toteutuminen odottaa aikaansa. Sen perusrakenteen tukipilarit on kuitenkin 
edelleen olemassa: kunnan lakisääteiset toimialat ja tehtävät, toimintaympäristö, 
toimintamuodot, ohjelmapalvelut ja markkinointikanavat. Langanpäät tulisi solmia 
uudella tavalla yhteen kunnan, kyläseurojen ja yrittäjien välillä ja luoda kiinteä yhteys 
maakunnan työhön.

Laukaan luontokoulutoimintaa on jatkettu verkostomuotoisena vuoden 2006 alus-
ta lähtien. Juha ja Heidi Hintikka Hakolan tilalta toimivat yhteyshenkilöinä asiakas-
palvelussa. Omaisuus ja välineistö on verkoston jäsenten asiakaspalvelun käytössä. 
Kotisivut on pidetty kunnossa markkinointia varten. Ohjelmien hinta on kilpailuky-
kyisemmällä tasolla. Yhteistä myynnin seurantaa ei ole jokaisen huolehtiessa omasta 
myynnistään ja laskutuksestaan.

Vuosina 2006–2007 vuotuiset kävijämäärät ovat olleet n. 30 ryhmää / 900 asiakasta, 
mikä on noin yksi viidesosa aktiivivuosien asiakasmääristä. Osallistujista puolet on 
ollut koululaisia, yksi viidesosa päiväkoti-ikäisiä, yksi kolmasosa aikuisia ja loput 
erityisryhmiä. Leirikouluvuorokausia on ollut 56 kpl. Ryhmistä puolet on peräisin 
Jyväskylästä, Laukaasta yksi neljäsosa ja loput Suolahdesta ja muualta.

Toiminnanvetäjän puuttuessa yhteinen toiminta ja sen seuranta on vaarassa hiipua. 
Liiketoiminnan suhteen on palattu tilanteeseen, jossa etsitään uutta tapaa rahoittaa 
toiminta ja pistää testattu toimintamalli pyörimään. Luontokoulun koko toiminta-
ajatus perustuu opetussuunnitelmien ympäristökasvatuksen tukemiseen. Kunnan 
koulutoimen tulisi ottaa toiminnan uudelleenorganisoinnin alkuun saattamisesta ve-
tovastuu yhdessä ympäristönsuojelutoimen kanssa. Verkoston kokoonkutsuminen ja 
järjestäytyminen selvittää jäsenten ja koko toiminnan nykyiset toimintamahdollisuu-

Laatinut: Tommi Rantanen
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det. Päivitetyltä pohjalta verkosto voi  yhdessä keventää liiketoimintasuunnitelmaa 
ja miettiä uudelleen saavutetun kilpailuedun hyödyntämismahdollisuudet, riskit ja 
rahoitusmahdollisuudet.

Laukaan osaamista on hyödynnetty Keski-Suomen ympäristökasvatustyön ke-
hittämisessä. Laukaan kunta on halunnut osallistua aktiivisesti maakunnan ym-
päristökasvatustyöhön nimeämällä ympäristönsuojelusihteeri Eija Syrjälän Keski-
Suomen yhteistyöryhmään edustamaan Jyvässeudun kuntien ympäristönsuojelua 
sekä Laukaan luontokouluverkostoa. Piispala haki yhdessä Laukaan luontokoulun 
ja Leivonmäen kansallispuisto-hankkeen kanssa kehittämisrahaa maakunnalliselle 
kehittämistyölle. Laukaa on mukana hankkeen ohjausryhmässä. Hankkeen keskei-
senä tuloksena on maakunnan ympäristökasvatustilanteen peruskartoitus, yhteisten 
nettisivujen avaaminen markkinointikanavaksi (www. ksympäristökasvatus.fi) se-
kä maakunnallisen strategian luominen. Ne valmistuvat vuonna 2008. Suurimpana 
haasteena on verkostoida keskisuomalaiset ympäristökasvattajat työskentelemään 
yhteisten päämäärien eteen.

LAUKAAN LUONTOKOULU

Yritysmuoto

Liiketoiminta

Markkinointi

Ostopalvelut
Hanketyö

Ostopalvelu

Ostopalvelut
Hanketyö

Ostopalvelut
Hanketyö

Luontokoulun asiakaspalvelu ja
kehittäminen
• ohjelmasuunnitelmat/tarjoukset
• materiaalit ja välinevuokraus
• luontokoulupäivät ja -leirikoulut
• koulutus ja kummiryhmätoiminta
• ympäristönsuojelun kehittäminen
• ympäristön tila/luontoselvitykset
• luonnon virkistyskäyttö, hanketyö
• luonnon- ja maisemansuojelu
• yleisöretket, leirit, kurssit
• ulkoilureittien luontoselvitykset ja 

opasmateriaalit
• maankäytön luonto- ja 

maisemaselvitykset
• Luonto-opastusmateriaalit

ja yritysten ympäristönäkökohdat 
luontomatkailun käyttöön

• Paikallisagenda 21, hallinnon 
ympäristökoulutus, henkilöstön 
virkistys ja ympäristötilinpito

• vesihuollon ja jätehuollon hankkeet

Kunta 41 300 €/v

KOULUTOIMI

YMPÄRISTÖTOIMI

VAPAA-AIKATOIMI

KAAVOITUSTOIMI

ELINKEINOTOIMI

KUNNANHALLITUS

KESKUSHALLINTO

TEKNINEN TOIMI

PÄIVÄHOITO muu sos.toimi

8400

8400

8400

1700

3500

1700

3000

1000

3500

1700

* OSTOPALVELUT 5 VUODEN AIESOPIMUKSET

Luontokouluohjelmien
tuottajat

Ohjelmat

Majoitus

Ruokahuolto

Kuljetus

Harjoittelijatoiminta

Ohjelma-
toimitus
• tarjous
• laskutus

OSTOPALVELU*  

YMPÄRISTÖNSUOJELUSIHTEERIN VIRKA LUONTOKOULUN TOIMINNANJOHTAJA

± 0 Budjetti

LUONTOKOULUTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN
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Miten kunta aikoo hyödyntää luontokoulun 
Kehittämisprojektien tuloksia vuodesta 1994 lähtien

VUOSIEN 1994–98 TOIMINNAN TULOKSIA:
• Sosiaalitoimen ostama yksityinen luontokoulu /esikoulukerho (2 ohjaajaa, 16 esikoululaista)   

- luontopainotteinen esikouluryhmä, koulujen ohjattu iltapäivätoiminta
• Luontokoulumateriaalit edelleen ryhmien käytössä: myyntituotteita
• Ympäristökasvatuksen virikemateriaali painoasuun: myyntituote
• Nimikkolajaista tuotteistetut materiaalit, nimikkolajikirjahanke painoasuun: myyntituotteita
• Opettajien ympäristökasvatuspäivien VESO-koulutusmateriaali painoasuun: myyntituote
• Koulujen ja päivähoidon ympäristökasvatusverkosto / toiveita:
• Koulutusta, koulukohtaisia / opettajakohtaisia opetusmateriaaleja

VUOSIEN 1999–2003 TOIMINNAN TULOKSIA:
KOULUTOIMEN, PÄIVÄHOIDON, YMPÄRISTÖTOIMEN, 
VAPAA-AIKATOIMEN LUONTOKOULUTAVOITTEITA
• Peruskoulun aikana oman kunnan luontokohteet, ympäristönsuojeluasiat tutuksi
• Henkilökunnan koulutus
• Vihreä lippu-toiminta 
• Ympäristövalistus-, tiedotus-, koulutus, luonto- ja maisemaselvitykset, kestävä kehitys,  

luonnon virkistyskäyttö, luonnonharrastuksen edistäminen
• Kesäleiritoiminta, ohjatut luontoretket ja –kurssit, ympärivuotinen tapahtumakalenteri

TOIMINTAMUODOISTA KUNNAN TOIMINTAA
• Luontokoulupäivät, leirikoulut: suunnittelu, osin toteutus 
• Kummiryhmätoiminta: kokoaminen, suunnitelmat, osin toteutus
• Luontopolut
• Luonto-ja maisemaselvitykset 
• Kunnan kestävän kehityksen mukaisen paikallisagenda 21-toiminnan koordinointi
• Oppimateriaalit, välinevuokraus
• Ympäristökoulutus 

LUONTOKOULUOHJELMIA
• Multamäen luonto-ohjelmat
• Hietasyrjänkankaan/Hallalähteen luonto-ohjelmat
• Hitonhaudan luonto-ohjelmat
• Lintuohjelmien materiaalit
• Lankamaan luonto-ohjelmat
• Tarvaalan kivikausipainotteiset ohjelmat Kirkkoniemessä ja Hartikassa
• Sarakalliot 
• Kivikauden luontopolku

YHTEISTYÖTÄ KOULUJEN/ PÄIVÄHOIDON KANSSA
• Talviluontopolut eri puolilla kuntaa
• Lumiukko Viktorin seikkailurata
• Pilkkiviikko 
• Metsäopetusmateriaali ja koulutus
• Vesiopetusmateriaalit ja vesistöjen seuranta ja kunnostus
• Ilman laadun seuranta

REITTIHANKKEITA
• Luonto- ja maisemaselvitykset Metsoreitille Haapala-Äijälä, Peurunka-Ampujien maja
• Luonto- ja maisemaselvitys Lankamaan reitille
• Peurunkajärven ympäripyöräilyreitti
• Sotatie-hanke Äijälästä Haapalan Hietasyrjän kautta Vatian sotatielle
• Päijänne-Keitele kanavan hyödyntäminen ja kanavakauden avajaiset
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Yhteenveto

Keski-Suomeen pyritään saamaan ympäristökasvatuksen osaamis- ja kehittämiskes-
kuksia. Työtä ohjaa ympäristökeskuksen koolle kutsuma yhteistyöryhmä (KYKY), 
jossa Laukaa on edustettuna. Laukaan omaperäinen toimintamalli on pitkäjänteisen 
kehittämistyön tulos. Laukaan luontokoulun visio on kirjattu liiketoimintasuunni-
telmaan. Visiona on olla johtava luontokouluopetuksen asiantuntija ja haluttu oppi-
misympäristö maakunnassa. Laukaa erottuu muista luonto- ja ympäristökouluista 
paikallisverkoston, liiketoimintaosaamisen ja palveluiden sekä toimintamuotojen 
monipuolisuuden vuoksi.

Tämä raportti voi toimia valtakunnallisena luontokoulun perustamisen ohjekirja-
na. Siinä kuvataan kuntatason verkoston eri osapuolien ympäristökasvatustoimia ja 
niiden tuotteistamista liiketoiminnaksi. Luontokoulu voi palvella kuntaa, yritystoi-
mintaa, koulutusta ja tutkimusta monin eri tavoin. Verkostoon voidaan ottaa uusia 
jäseniä toiminnan vahvistamiseksi. Verkosto voi ottaa myös uudenlaisia tehtäviä.  
Uudet vision mukaiset haasteet odottavat. Hankkeistamista voidaan käyttää toimin-
nan vakiinnuttamisen apuna.

Liiketoimintasuunnitelman markkina-analyysi osoittaa, että Keski-Suomessa on 
markkinointityhjiö luonto-opetuksen tarjonnassa. Laukaan hyvä sijainti maakunnan 
keskellä avaa luontokoulumarkkinat suurelle joukolle kouluja ja päivähoitoyksiköitä 
Keski-Suomessa. Potentiaalisin käyttäjäkunta – n. 19 000 oppilasta ja 2 000 opettajaa 
–  löytyy Jyvässeudun kuntien alueelta. Laukaalla on selkeä kilpailuetu täyttää tätä 
tyhjiötä verkostollaan ja testatulla toimintamallillaan.

Laukaan toiminta tulisi saada kiinteäksi osaksi kehittyvää Keski-Suomen ympäris-
tökasvatustyötä. Kilpailuedun hyödyntäminen riippuu mahdollisuuksista vakiinnut-
taa toiminta ja varmistaa rahoituspohja. Yhtenä toiminnan vakiinnuttamismahdolli-
suutena voidaan nähdä kehittyvä seutuyhteistyö ja pitkäjänteinen sopimuspohjainen 
toiminta kuntien koulutus-, sosiaali-, ja ympäristöviranomaisten kanssa. Luontokou-
lu voi toimia yhteistyössä tutkimuksen, ammatillisen koulutuksen sekä varhaiskas-
vatuksen ja opettajankoulutuksen kanssa. Se voi toimia ammatillisen koulutuksen 
siltana työelämään. Uusia yhteistyökumppaneita voidaan etsiä maakunnallisesta 
ympäristökasvatustyöstä sekä ympäristöimagostaan huolehtivien yritysten joukosta. 

Peurungan matkailukeskuksen tavoitteena on kasvattaa vuotuisia asiakasvirtoja 
nykyisestä 250 000 noin 600 000 asiakkaaseen v.2015 mennessä. Luontokoulutoimin-
nalla voidaan tavoittaa yksi asiakasryhmä, leirikoululaiset markkinoimalla jo ole-
massa olevia ohjelmia ja luontokoulupalveluja Multamäki-Peurunka-Kuusa kolmion 
maastoihin. Uusia ohjelmia voidaan kehittää tarpeen ja käytettävisä olevien tilojen 
mukaan. Matkailukeskusta ympäröivä masto tarjoaa hyvät puitteet myös kuntoutus-
ja luontoliikunta-asiakkaiden virkistyskäyttö-ohjelmien kehittämiselle sekä suurelle 
yleisölle suunnatun retki- ja luontoviriketoiminnan kehittämiselle. 

Luontokouluohjelmien tuotteistamisperiaatteita – yrittäjien valmennusohjelmia, 
ohjelmien tuotteistamista ja ympäristövastuullisuuden toimintaperiaatteita voidaan 
käyttää hyväksi matkailuyritysten toiminnan kuntouttamisessa. Toiminnalla voidaan 
toteuttaa myös kylien omia ympäristöä parantavia reittihankkeita yms.

Toimintamalli perustuu verkostoyhteistyölle kunnan eri hallintokuntien kanssa. 
Siirtymä kuntavetoisesta toiminnasta osuuskuntavetoiseen ei onnistunut. Kävikin 
niin, että kunta vetäytyi koko toiminnasta ja toimintamallista edellyttämänsä yritys-
vetoisen liiketoiminnan varjolla. Osuuskunta ajettiin alas ja palattiin verkostotoimin-
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taan. Niukkojen voimavarojen tilanteessa on nykyisellään myyty valmiita tuotteita.  
Vaivalloisen tien jälkeen edessä on kenties uuden liiketoimintamuodon etsiminen ja 
tehokkaan markkinoinnin käynnistäminen. Liiketoiminnan järjestäminen on riippu-
vainen siitä tehtävästä, jonka uudellen järjestäytynyt verkosto ottaa tehtäväkseen.

Kunta on sitoutunut EU-kehittämisrahoituksen ehtoihin. Kunnalla on siten velvoi-
te hyödyntää kehittämistyön tuloksia. Laukaan kunta ei ole vielä selvittänyt mahdolli-
suuksia niveltää projektissa saavutettuja tuloksia ja luontokoulupalvelumuotoja kun-
nan toimintaan. Keskustelua toiminnan uudelleenorganisoimisesta yhdessä kunnan 
yhteistyöhallintokuntien kanssa ei ole käyty. Jonkun kunnan toimialan täytyisi ottaa 
vetovastuu keskustelun avaamisesta. Tämän raportin toivotaan antavan keskustelulle 
pohjan. Suurin haaste on kuntapäättäjien silmien avaamisessa. Kunta voi saada luon-

tokoulutoiminnan myötä kestävän 
kehityksen ja ennaltaehkäisevän 
ympäristönsuojelutyön edistäjän 
leiman.

30.6.2009 FM Eija Syrjälä, 
ympäristökasvattaja, 
ympäristönsuojelusihteeri

Projektin päätösvaiheessa ohjausryhmä esitti seuraavia 
vaihtoehtoja toiminnan järjestämiseksi:
 1. Ympäristökasvattajan viran perustaminen koulutoimeen/    
  ympäristönsuojeluun + palvelut kunnan hallintokunnille
 2. Kunta varaa ostopalvelumäärärahoja kouluille ja päivähoidolle   
  + osuuskunnalla on oma toimija
 3. Ostopalvelumäärärahat + kunnan oma panostus tai taloudellinen tuki / 
      avustus Keski-Suomen ympäristökasvatusrahoista
 4. Ostopalvelumäärärahat + uuden osa-alueen kehittämisprojekti:   
  laatu, markkinointi, ops, kunnan muut tahot
 5. Seutuyhteistyö (koulutoimi 19 000 peruskoululaista, n. 1 500 opettajaa)
 6. Ei kunnan panostusta
      - oma toimija
      - hanketyö
       - kuntien yhteinen hanketoiminta
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Alustavaa ympäristövalistussuunnitelmaa / HITTO-menninkäiselle hommia:
-  perusajatus: miten minä voin vaikuttaa ympäristöasioihin yhdessä muiden kanssa 

    

 

ESITTELEE HITONHAUDAN MAASTON  JA ROTKON / tuotettu ilmesarja 
1.  VAIHE 

 
1.  ESITTELEE TEHTÄVÄNSÄ  ( liite 1 ) / tuotettu ilmesarja 
2.  ESITTELEE NIMIKKOLAJIT: mänty, ojakurjenpolvi, sulkasammal. kangastatti, punarinta,  

        siili, ampiainen, järvitaimen, graniitti 
3.  TUNNUSILME:  hyvä / huono ympäristöuutinen  
4.  PAIKALLISAGENDA 21 TUNNUS-uutinen  ( HITTO agenttina)/ Voimavarakas-sarja 
5.  LOKAKUUN 1998  “KATSO YMPÄRILLESI-tapahtuman” mainostaja 
 

KERTOO ERILAISISTA AJANKOHTAISISTA YMPÄRISTÖUUTISISTA 
2.  VAIHE 

 

• kompostointiohjeet 
JÄTEASIAT 

• lajittelee lasit, paperit, metallit, ongelmajätteet, biojätteet (mitkä kelpaa, mitkä ei) 
       kaatopaikkajätteestä  kuiva / märkä jae 

• esittelee jätteiden vastaanottopaikat: kauppojen lajittelupisteet,  hyötyjätekatokset, 
  Vattipajat, ongelmajätteiden vastaanottopaikat, maankaatopaikat, puutarhajäte (oksat ja risut) 
• roskaaminen / etsivä metsässä olevan jätekasan luona etsimässä vihjettä kippaajasta 
• Mörkökorven kaatopaikka suljetaan 
• kieltää jätteiden avopolton 
• opastaa rakennusten purkujätteiden lajittelussa 

 

• uusiotuotteet / ympäristömerkit 
KULUTTAJANEUVONTAA 

• vedensäästövinkkejä 
• jäteveden vähentämistapoja 
• energiansäästötapoja/ energiansäästöviikko tunnus 
• kierrätysniksejä  
• nuukuusviikko 
• vaihtotoriviikko 
• korjaus / entisöintipalvelut 
• matonpesulaitureita 
• vesinäytteiden tutkimukset / terveystarkastajat 
• asuntojen homeongelmat ja kosteusmittaukset /terveystarkastajat 
• radonhaitat / terveystarkastajat 
• eläinlääkärin palvelut 
• kuolleiden eläinten käsittely 
• rauhoitetut kasvi- ja eläinlajit 
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• toimintaohjeet sinilevistä 
VESIASIOITA 

• pohjavesialueen tunnusuutinen 
• järvien veden laatu-uutinen 
• toimintaohjeet ruoppauksia, niittoa ja latiurinrakentamista  varten 

 

• esittelee NATURA-alueet 
LUONTOKOHTEET 

• esittelee arvokkaat luontokohteet: kosket, harjut, kallioalueet, lintujärvet, lehdot, aarnialueet, 
suot, lähteet, pienvesistöt, uhanalaiset kasvilajit 

• metsälain mukaiset arvokkaat biotoopit 
• Laukaan linnuston 
• kalalajit 

 

• ulkoilureitit, luontopolut 
LUONNON VIRKISTYSKÄYTTÖ/ LUONTOMATKAILU / RETKEILYMAHDOLLISUUDET 

• laavut, kodat 
• uimarannat 
• kalastusasiat 
• hiihtoladut 
• maatilamatkailuyritykset 
• melontareitit 
• ratsastustallit 
• veneseurat jne. 

 

• kuukausittain vaihtuvien ulkoiluteemojen ja vuodenaikamuutosten avulla ( liite 2 )  
LUONTOHARRASTUS 

• lintutornit, uudet luontoselvitykset esim. Multamäen linnusto, Kuusaankosken kasvillisuus 
 

• asuinalueella 
MELUNTORJUNTAA 

• sisämelu / ulkomelu (rajarvot) 
• meluntorjuntakeinot 
• liikennemelu 
• ulkoilu-ja virkistysalueella, luonnonsuojelualueella 

 

• käytännön ilman laadun seurantatutkimusta/Hitto tutkimassa jäkäliä männynrungolla 
ILMANSUOJELUA 

• seuraa, mitä piipusta tulee ja miten savu leviää 
• autojen pakokaasut / katalysaattorit 
• viljelysten varovyöhykkeet vilkkaimmin liikennöityjen teiden varrella 
• piha-alueiden suojaaminen kasvillisuudella 
• käytöstä poistetuista pakastimista freonit talteen 
• ilmastonmuutos 
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• yrityksille ja elinkeinotoiminnalle tietoa luvista 
YMPÄRISTÖLUVAT YRITYKSET 

• ympäristöjohtamis ja -laatujärjestelmät yleistymässä  (esim. Peurunka, Vihtavuoren tehtaat 
jne) 

•  

• vireillä olevien kaavojen/ tiehankkeiden jne. vaikuttamismahdollisuus / huomautukset 
lausunnot/ asukasillat 

MAANKÄYTTÖLAUSUNNOT 

• kaavojen/ tiehankkeiden/ rakennushankkeiden ympäristöselvitykset 
• asuntomessut Laukaaseen!   (löytyisikö Hitollekin talo!) 

 
KUNNAN OMAT LAITOKSET/ 

• energiansäästökampanja 

Kuntala, koulut, päiväkodit, terveyskeskukset, nuorisotalot, vanhain 
koti, toimintakeskus jne. 

• jätehuoltohankkeet 
• julkisivu ja pihapiiriasiat 
• puistot  
• ilkivalta kuriin 
 

• elintarvikevalvonta 
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 

• juomavedet, uimavedet 
• kemikaalivalvonta 
• tupakkalain mukainen valvonta 
• radon 
• home- ja kosteusongelmat 
• kissat, koirat jne. 
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