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OPASKIRJAN KÄYTTÄJÄLLE 
 

Oppaassa on kuvattu toimia, joilla kunta edistää kestävää elämäntapaa ja hyvinvointia alueellaan. 
 
Tavoitteena on palvella päättäjiä, kunnan johtoa ja viranhaltijoita, opettajia, kasvattajia sekä 
virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella toimivia ympäristökasvatuksen kouluttajia ja 
asiantuntijoita. Se tarjoaa tiedonlähteitä myös ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. 
 
Suomen hallitusohjelmaan 2011 on kirjattu periaate tehdä Suomesta maailman ympäristötietoisin 
kansa. Kokonaisen kansan kasvatus lähtee perheistä ja peruskoulusta. Tavoitteena on omaksua 
ympäristövastuulliset elämäntavat ja vahvistaa pienestä pitäen ihmisen luontosuhdetta.  
 
Kuntalain ensimmäisen pykälän mukaan kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja 
kestävää kehitystä alueellaan. Oppaan tehtävänä on avata näköaloja siihen, miten erilaiset 
paikallistoimijat voivat verkostoitua ja toteuttaa kestävän kehityksen kasvatusta ja koulutusta 
osaamis- ja oppimisympäristössä nimeltä kunta.  
 
Kunta on Suomen pienin hallinnollinen yksikkö, joka saavuttaa kaikki asukkaansa sekä alueensa 
yritykset ja yhdistykset. Jäntevälle työlle ympäristötietoisuuden sisällyttämiseksi kunnan 
toimintakulttuuriin voisi antaa nimeksi kunnan ympäristökasvatussuunnitelma.  
 
Kunnassa kasvatustehtävä ei kuulu pelkästään koulutoimeen, päivähoitoon, nuorisotoimeen ja 
ympäristönsuojeluun vaan kaikki toimialat ovat tasavertaisessa asemassa päätöksentekijöitä 
myöten. Keskeisiä työkaluja ovat strategiat, johtamisjärjestelmät, toimintapolitiikat, toiminta- ja 
taloussuunnittelu, koulutus ja viestintä. Kunnan henkilöstö toimii avainresurssina. 
 
Kunnassa toimivat järjestöt, yritykset, seurakunta, kansalaisopistot ja muut kasvattajat, kouluttajat 

ja osaajat edistävät kestävää kehitystä. Toimijat voidaan nähdä paikallisena yhteistyöverkostona.  
 
Tämä opas on syntynyt vuosina 2010- 2013 Keski-Suomessa toteutetussa Kesytys- ympäristökasva-
tushankkeessa. Kehittämisalustana toimivat maakunnan 23 kuntaa, joista viisi on kaupunkeja, 
loput 18 500- 1000 asukkaan maaseutumaisempia kuntia.  
 
Hankkeen rahoittajia ovat ympäristöministeriö sekä Keski-Suomen liitto.  Laajapohjainen aktiivinen 
ohjausryhmä on antanut merkittävän panoksensa oppaan sisältöön. Kirjoittajalla on 25 vuoden 
kokemus ympäristökasvatuksesta yhtenä kunnan ympäristönsuojelutyön ja kestävän kehityksen 
työn uranuurtajana sekä Laukaan luontokoulun paikallistoimijaverkostomallin rakentajana.  
 
       
Eija Syrjälä, projektipäällikkö 

Piispalan nuorisokeskus, Kesytys-hanke 
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1. KUNTAOPAS OSANA VALTAKUNNALLISTA YMPÄRISTÖKASVATUKSEN KEHITTÄMISTÄ  
 

Oppaan synty ja Kesytys -valtakunnallinen ja maakunnallinen pilottihanke 2010-2014  
 

Opas on syntynyt Keski-Suomen maakunnallisessa Kesytys- 

pilottihankkeessa. Työn päätavoite oli luoda työkalu - 

toimintamalli ja toteuttava organisaatiomalli kunnille ja 

aluehallinnolle ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden 

edistämiseen ja seurantaan.  

 

Pilottihanke kohdistui kaikkiin Keski-Suomen 23 kuntaan. 

Kunta toimii kestävän kehityksen kasvatuksen oppimisympä-

ristönä sekä osaamisympäristönä. Huomion kohteena ovat 

myös kuntien väliset ja seudulliset yhteistyömahdollisuudet. 

 

Tässä oppaassa kuvataan kuntakohtaista tiedonkeruumallia, 

jota voi käyttää myös alueellisen ympäristökasvatussuunnitelman pohja-aineistona. Työ tähtää 

toimivan ja pysyvän organisaatiomallin synnyttämiseen.  

 

Mallia on haettu valtakunnallisilta edelläkävijöiltä. Näitä ovat mm. Varsinais-Suomen Valonia, 

Pirkanmaan Moreenia, Oulun ekotiimi-työ, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen 4V-hanke, 

Suomen ympäristökasvatuksen Seura ry, 4H ry, luonnonsuojelujärjestöt, seurakuntien ympäris-

tötyö, kulttuuriympäristökasvatustyö sekä LYKE-verkosto.  

 

Keski-Suomen omia edelläkävijöitä ovat Piispalan nuorisokeskus, metsähallitus, Keski-Suomen 4H, 

Jyväskylän luontokoulu, JAPA ry, Keski-Suomen museo ja luontomuseo, luonnonsuojelujärjestöt 

sekä Laukaan luontokoulun testattu toimintamalli. 
 
Kesytys-hankkeen tulokset 
 
 

Kehittämistyön tulokset on koottu Keski-Suomen ympäristökasvatuksen internetsivuille. Ne 
löytyvät osoitteesta www.ksymparistokasvatus.fi > asiantuntijat avuksi > Kesytys-hanke. 
 
 

1. Esiselvitys 2010: Valtakunnallinen pilottimalli kuntatason ympäristökasvatuksesta ja sen 

alueellistamisesta 

2. Seinäkartta (A0) Keski-Suomen ympäristökasvatuskohteista 

3. Keski-Suomen kuntien luonto- ja kulttuurikohteiden ohjelmapankki, kuntakansiot ja kartat 

www.ksymparistokasvatus.fi/ohjelmapankki 

4. Käyttöohje ohjelmapankkiin - Vaeltavan oppimisen maasto-opetuksen ja leirikoulumalli 

5. Opintomatkaraportti 27.10.2011 – Valonia, Moreenia 

6. Kuntatapahtumamalli ja näyttelymateriaalit 

7. Katsaus Keski-Suomen kuntien kestävän kehityksen kasvatuksen tilanteeseen 2012 

8. Opas kuntatoimijoille: Kasvatusta kestävään elämäntapaan kunnissa - Samaan kestävään 

suuntaan, opas paikallistoimijoille 

9. Kesytys-facebook-sivut 

http://www.ksymparistokasvatus.fi/
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Ympäristökasvatuksen vastuut ja kehittäminen Suomessa 
 
Keski-Suomen ELY-keskus koordinoi ympäristöministeriön 
alaista valtakunnallista ympäristökasvatustyötä ja myöntää 
harkinnanvaraisia avustuksia työn kehittämiseen.  
Ympäristökasvatuksen valtakunnallinen koordinaattorin, 
kehittämispäällikkö KT Anna-Liisa Kiiskisen johdolla 
kehittämistyö on keskitetty kahdeksaan toimintalohkoon: 
 

1. Valtionhallinto 

2. Aluehallinto 

3. Kunnat   

4. Seurakunnat 

5. Järjestöt 

6. LYKE-verkosto 

7. Yritykset 

8. Media 

 

KT Anna-Liisa Kiiskinen Kesytys-
hankkeen päätösseminaarissa 
24.9.2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja opetushallitus ovat kehittäneet 
kestävän kehityksen kasvatusta ja opetuksen verkkopalvelua 
monipuolisesti. Keskeistä tietoa on koottu internettiin 
www.edu.fi/teemat/keke. Vuosien 2010-2016 Osaava-ohjelmalla 
on panostettu opettajien täydennyskoulutukseen ja luotu 
maahan osaamiskeskusverkostoa. Osaava-ohjelmaa 
toimeenpanevat alueelliset AVI-virastot. 
 

Kesytys-hankkeella 
luotiin kuntatason 
työkalua v. 2010-2013.  
Työ toteutui 
ympäristöministeriön 
sekä Keski-Suomen 
liiton rahoituksella 

Maakuntaliitoille annettiin v. 2010 tehtäväksi alueellisen ympäristötietoisuus- ja 

ympäristökasvatussuunnitelmien käynnistäminen, johtaminen ja yhteensovittaminen osana 

maakuntasuunnittelua (laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) 10§ kohta 6).  

Aluetasolla ELY-keskukset vastaavat alueellisen ympäristötietoi-
suuden edistämisestä, valistuksesta ja kasvatuksesta.  
 
Maakunnan ympäristökasvatussuunnitelmien koordinointi- ja 
yhteensovittamistehtävä on maakuntaliitoilla. Maakuntaliitossa 
kunnat ovat isäntiä ja ne rahoittavat liiton toimintaa.  
 
 
Viereisessä kuvassa Keski-Suomen maakuntajohtaja Anita Mikkonen linjaa 
maakuntaohjelmaan sisältyviä ympäristökasvatustavoitteita Kesytys-
hankkeen päätösseminaarissa 24.9.2013. 
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Alueelliset yhteis-
työryhmät 2012 

Uusimaa 

Lounais-Suomi 

Häme 

Pirkanmaa (Pyy ja Pyrstö) 

Kaakkois-Suomi 

Etelä-Savo 

Pohjois-Savo 

Pohjois- Karjala 

Keski-Suomi (KyKy) 

Länsi-Suomi 

Pohjois-Pohjanmaa (PYRY) 

Kainuu 

Lappi 

Alueellisen ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän kokoonpano 

Opetushallinto kokoaa edu.fi-

sivuille tietoa erilaisista 

verkostoista: alueryhmistä, 

projekteista, julkishallinnosta, 

järjestöistä sekä neuvontaa ja 

tutustumiskäyntejä 

järjestävistä toimijoista. 

Kumppanit - alueelliset ympäristökasvatuksen yhteistyöverkostot   

 

Suomessa toimii 13 alueellista ympäristökasvatuksen yhteistyöryh-

mää, joissa kunnilla on vahva edustus. Ryhmien kokoonpano on 

kuvattu sivun alalaidan taulukossa. Paikallinen työ voi saada 

merkittävää tukea yhteistyölankojen solmimiselle alueellisesta 

yhteistyöryhmästä. Keski-Suomen ELY-keskus sekä Sykse ry 

kokoavat vuosittain tietoa ryhmien työstä.  

 

Maakuntamuseoilla on toimivia kulttuuriympäristökasvatus-

verkostoja. Lisäksi on olemassa yrittäjyyskasvatusta edistävä 

verkosto, joka sisältää myös ympäristömyötäisten yritysten 

verkoston. Opetushallitus luo Osaava-ohjelmalla 

osaamiskeskusverkostoa.  

 

Kunnissa tulisi tunnistaa paikalliset ja alueelliset toimijat ja 

verkostoida yhteistyötahot. Tavoitteena on löytää jokaisesta 

seutukunnasta/kunnasta ainakin yksi toimija, joka koordinoisi yhteistyötä, kokoaisi alueensa 

yhteistyökumppaneita ja työllistyisi työn avulla. Tukea työhön voi saada mm. LYKE-verkostolta 

sekä Suomen ympäristökasvatuksen Seuralta. 

 

Yhteistyöstä voi syntyä kehittämiskeskuksia, kuten esimerkiksi Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla 

on tapahtunut. Valonia on Varsinais-Suomen kuntien rahoittama energia-asioiden ja kestävän 

kehityksen palveluskeskus. Moreenia on Tampereen kaupungin liikelaitosten, Pirkanmaan 

jätehuollon ja  Ekokumppanit Oy:n ylläpitämä ympäristötietokeskus. 
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Suomen agenda-kunnat v. 2011 
(Suomen kuntaliitto). Mukana on 215 
kuntaa ja 76,7 % maan asukasluvusta  
(4 120 409 / 5 375 276). 
( 
 

Vihreä Lippu 

Edelläkävijöitä ja työn tukijoita kunnissa 
 

Suomessa kuntakentän kestävän kehityksen edelläkävijöitä ovat 
mm. Mikkelin ekolääni ja Suomussalmen ekokunta. Isoja 
edelläkävijäkaupunkeja ovat ns. kuutoskunnat Oulu, Turku, 
Tampere, Helsinki, Espoo ja Vantaa, jotka toteuttavat 
yhteistyössä kestävää kehitystä. Lahti on julistautunut 
ympäristökaupungiksi ja tekee kokonaisvaltaista kestävän 
kehityksen työtä lähikuntien kanssa. Jyväskylä on mukana 
Sitra:n Resurssiviisaus-hankkeessa. 
 

Kuntaliitto haastoi kunnat paikallisagendatyöhön vuonna 1998 
ja seuraa kuntien työn etenemistä jatkuvasti.  
 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto kokoaa 
valtakunnallisia ympäristökasvatuksen kehittäjiä LYKE-
verkostoon - Luonto- ja Ympäristökasvatusta sekä KEstävän 
elämäntavan kasvatusta tukevien verkosto. Siinä on mukana 
luonto- ja ympäristökouluja n. 30 kpl. Metsähallitus edistää 
luontokeskuksissa, kansallispuistoissa ja suojelukohteillaan 
luonto-opastusta ja ympäristökasvatusta. Nuorisokeskukset 
tekevät lakisääteistä ympäristökasvatustyötä. Verkostoon 

kuuluvat Suomen leirikouluyhdistys ry:n leirikoulukeskukset.  
 

LYKE-verkosto on tuottanut kaikille avoimen MAPPA-materi-
aalipankin, jonne kootaan verkoston toimijoiden aineistoja. 
 

Suomen ympäristökasvatuksen Seura Sykse ry tukee Vihreä 
Lippu- menetelmällä ympäristökasvatusta, järjestää koulutusta 
ja neuvottelupäiviä, kokoaa materiaaleja sekä toimii 
yhteiskunnallisena vaikuttajana ympäristökasvatus-asioissa. 
Järjestö on tuonut Suomeen kansainvälisen kestävää matkailua 
edistävän Green Key ohjelman. 
 

Maakuntamuseot edistävät voimakkaasti kuntien kulttuuriympä-
ristökasvatusta samoin eri taide- ja käsityöalojen erikoismuseot 
sekä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen Seura ry.  
 

ELY-keskuksissa luonnonsuojelun ja kulttuuriympäristöjen suojelu ja hoito tuottavat toiminnallisia 
ympäristökasvatus-materiaaleja kuntien käyttöön.  
 

Yrittäjyyskasvatus saa yhä enemmän sijaa koulujen opetuksessa. Ympäristömyötäinen 
yritystoiminta voi olla kunnassa merkittävä keke-edistäjä. Järjestöistä 4H tekee voimakasta 
ympäristökasvatus- ja yrittäjyyskasvatustyötä kunnissa, samoin luonnonsuojelujärjestöt, partio, 
Martat ja monet pitkän linjan toimijat esimerkiksi metsästysseurat ja kalastuskunnat.  
 

Suomen kirkkojen ympäristötyötä kehitetään voimakkaasti 
niin evankelisluterilaisen kirkon kuin ortodoksisen 
kirkkokunnan parissa.  
 

Ympäristöministeriö haastaa julkishallintoa ja eri toimijoita 
mukaan kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen. 
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”Kestävä kehitys on maailmanlaajui-

sesti, alueellisesti ja paikallisesti 

tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua 

yhteiskunnallista muutosta, jonka 

päämääränä on turvata nykyisille ja 

tuleville sukupolville hyvät elämisen 

mahdollisuudet. Laajasti määriteltynä 

kestävä kehitys sisältää kolme 

toiminnallista ulottuvuutta: ympäristö-

taloudellisen eli ekologisen, yhteiskun-

nallisen ja kulttuurisen ulottuvuuden". 

(Kestävä kehitys 1995, 6) 

Suomessa WWF ja ympäristöministeriö 
seuraavat maailman uusiutuvien luonnon-
varojen kulutusta. Vuoden 2012 varat oli 
kulutettu loppuun 22.8. Ihmiskunta  
tarvitsee yhteensä 1,5 maapalloa 
tyydyttääkseen tarpeensa. Suomen 
kuormitus koostuu kasvihuonepäästöistä. 

2. YLEISTÄ 

Ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen käsitteistä 
 

Pääkaupunki seudun kierrätyskeskus on tuottanut ympäristöministeriön ympäristökasvatus-
avustuksella kaksi käsiteopasta yhteisen työn määrittelyä varten. 
 
Ympäristökasvatus ja kestävän kehityksen kasvatus ovat 
rinnakkaiset käsitteet 
 

Kestävän kehityksen kasvatuksen ja ympäristökasvatuksen 
tavoitteet ovat samanlaiset. Päämääränä on kestävän 
kehityksen edistäminen. Painotuksissa voi esiintyä eroja. 
Kestävän kehityksen kasvatus -käsite tuo selkeämmin esiin 
kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet (ekologinen, 
kulttuurinen, sosiaalinen, taloudellinen). 
Ympäristökasvatus painottaa kestävän kehityksen 
ekologista ulottuvuutta. Ympäristökasvatus voi olla 
luontokasvatusta, kulttuuriperintökasvatusta, 
kuluttajakasvatusta, rauhankasvatusta, 
kansainvälisyyskasvatusta ja globaalikasvatusta.  
 
Ympäristötietoisuus on ympäristönäkökohtien 
tiedostamista ja niiden huomioimista toimintaa koskevia 
päätöksiä ja valintoja tehtäessä. 

 

Tunnetuin määritelmä kestävälle kehitykselle on peräisin 

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. 
 
 
 

 
 
 
 
 

YK:n määritelmän mukaan ympäristökasvatuksen tavoitteet ovat seuraavat: 
 

1. Kasvattaa selvään tietoisuuteen ja huoleen taloudellisten, sosiaalisten, poliittisten ja 
ekologisten tekijöiden riippuvuudesta toisistaan kaupunki- ja maalaisympäristössä. 

2. Mahdollistaa jokaiselle ihmiselle sellaisten tietojen, arvojen, asenteiden, sitoutumisen ja 
taitojen saaminen, joita tarvitaan ympäristön suojeluun ja parantamiseen. 

3. Luoda yksilöille, ryhmille ja koko yhteiskunnalle uusia ympäristöön liittyviä toimintamalleja. 
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Ympäristökasvatuksen toimijat ja toimintamuodot kunnassa 

Opettajat, kasvattajat – Muodollinen koulutusjärjestelmä 
 

Koulut ja oppilaitokset esiopetuksesta ammatilliseen koulutukseen tarjoavat 
opetussuunnitelmaan ja sen tavoitteisiin perustuvaa opetusta kasvattaja - tai 
opettajajohtoisesti tähtäimenä oppilaiden tutkinnon suorittaminen mittariston avulla. 
Ympäristökasvatus on läpäisyaine, jossa jokaisella oppiaineella on omat 
näkökulmansa ja menetelmät sen toteuttamiseen.  
 

Virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolinen oppiminen, koulun ulkopuolinen 
oppiminen ja epätavanomainen oppiminen  
 

Oppimista voi tapahtua epävirallisissa instituutioissa mm. museoissa, nuorisotyössä, 
järjestöissä, luontokouluissa, kansallispuistoissa, erilaisten ohjattujen harrastusten 
parissa sekä työelämässä. Opetusaineksena on koulua ympäröivä yhteiskunta 
koulukirjoihin pohjautuvan tiedon sijaan. 
 

Vapaamuotoinen piilevä oppiminen 
 

Oppimisen ympäristö voi olla mikä tahansa tila tai paikka muodollisen koulutuksen 
ulkopuolella esim. vapaa-ajan ja harrastusten parissa. Informaalin oppimisen 
määritelmä lähenee elinikäisen oppimisen ideaa nostaen esiin arkipäivän 
kokemusten merkityksen oppimisessa. 

 

Toimintamuodot 

Toimintamuotojen määrittely Ympäristökasvatuksen käsitteiden 

määritelmäluonnoksen mukaan (Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 2008) 
 

1. Kestävän kehityksen koulutus ja ympäristökoulutus – tietoja ja taitoja tarjoava koulutus. Tarjotaan ammatillisena, 
korkea-asteen ja aikuiskoulutuksena, tietyn alan erikois-, täydennys- ja jatkokoulutuksena sekä viranomaisten ja 
kolmannen sektorin järjestämänä.  
 

2. Ympäristöopetus lisää tietoja ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä sekä edistää ympäristötietoisuutta ja siten 
kestävää elämäntapaa. Käytetään pääasiassa opetussuunnitelmien kautta ohjatussa koulujärjestelmässä 
 

3. Ympäristöviestintä on yritysten ja yhteisöjen toiminnan ympäristönäkökohtiin liittyvää viestintää tai viestinnän 
keinoja käyttävää ympäristötiedon levittämistä ja jakamista. 
 

4. Ympäristöneuvonta on oppijan tarpeesta lähtevää, henkilökohtaista ja vuorovaikutteista ympäristöön ja kestävään 
kehitykseen liittyvien tietojen ja taitojen omaksumista edistävää tiedon levittämistä. 
 

5. Ympäristövalistus on yhteisön tarpeesta lähtevää, ihmisjoukoille suunnattua ja yksisuuntaista ympäristöön ja 
kestävään kehitykseen liittyvien mielipiteiden ja toimintatapojen muuttamiseen tähtäävää tiedon levittämistä. 
 

6. Luontokasvatus - elämyksellistä ja kokemuksellista, erityisesti ympäristöherkkyyttä ja yksilön luontosuhdetta 
tukevaa sekä luonnontuntemusta edistävää kasvatusta pääasiassa luonnossa liikkuen. 
 

7. Luonto-opastus - luonnontuntemusta, luontokokemuksia ja havaintoherkkyyttä painottavaa toimintaa, jossa 
oppaan tai opastusmateriaalin avulla havainnoidaan ja tulkitaan ympäristöä, sen ilmiöitä ja vuorovaikutussuhteita 
 

8. Opastusviestintä - Pyrkii vaikuttamaan yksilöiden tietoihin, asenteisiin ja toimintaan tarjoamalla virikkeitä aidon 
luonnon kokemiseen. Edistää luonnon ja kulttuuriperinnöntuntemusta, suojelumyönteisyyttä ja toimintaa luonnon 
hyväksi sekä tekee tunnetuksi luonnonsuojelualueiden luonnonarvoja 
 

9. Tulevaisuuskasvatus Pyritään vahvistamaan yksilön ajatteluun, taitoihin ja tekoihin liittyviä valmiuksia, jotka 
parantavat mahdollisuuksia selviytyä tulevaisuudessa ja kehittää parempaa yhteistä yhteiskuntaa. 
 

10. Kestävän kulutuksen kasvatuksen tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta oman kulutuksensa 
ympäristövaikutuksista sekä vaihtoehtoisista kulutusmahdollisuuksista. 
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Esimerkkejä 
ympäristökasvatus-
menetelmistä  
Leikkimaailman keinot  
Asioiden havainnointi 
ja tutkiminen  
Leirikoulut, retket 
Tapahtumat, teemaviikot 
Vierailijat ja vierailut 
Taideaineiden keinot 
Kädentaidot 
Työpajat 
Koulutus, kurssit 
Harjoittelu, työkasvatus 
         

Ympäristökasvatuksen luonteesta ja kohderyhmistä 

 
Tekemällä oppiminen aidossa ympäristössä on ympäristö-
kasvatuksen ydintä.  Kaikki opetus- ja kasvatusmaailman keinot 
ovat käytössä, kun herätetään kuntalaisia vauvasta vaariin 
huolehtimaan yhteisestä hyvinvoinnista ja elinympäristöstä.  
 
Ympäristökasvatuksen tavoitteena on ympäristövastuullisten 
elämäntapojen sekä hyvän luontosuhteen muodostuminen. 
Elämysten ja kokemusten myötä se muuttuu "learning by joy" 
 - ilolla oppimiseksi. Myönteinen luontosuhde juurruttaa 
ympäristötietoisuutta ja asenteellisia valmiuksia omaksua 
vastuullisia elämäntapoja. 
 
Herkkyys ja tunnepitoinen suhde ympäröivään luontoon ja 
elinympäristöön syntyy silloin, kun ollaan tekemisissä 
ympäristön kanssa. Luontosuhde vahvistuu iän myötä. 
 
Elämykset ja kokemukset vahvistavat aidossa ympäristössä 
havaintokykyä sekä tietojen ja taitojen omaksumista. Kun 
pikkuhiljaa ymmärretään omien tekojen syy- ja seuraussuhteet, 
kehittyvät ympäristön lukutaito ja halu toimia ympäristön hyväksi. 
 
Ympäristökasvatustyön perustana on luontokasvatus. Sen lisäksi ympäristökasvatus tukeutuu 
paikalliseen identiteettiin, kulttuurihistoriaan ja kansalaistoimintaan ja hyvinvointiin. 
Ympäristökasvatus voi tulla tutuksi yhteiskunnallisen vaikuttamisen menetelmänä. 
 
Haasteena ja rikkautena ovat lukuisat erilaiset ja eri-ikäiset kohderyhmät.  
 

Ympäristökasvatuksen kohderyhmät 

Kunnassa Koulutuksessa ja kasvatuksessa 
Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lautakunnat, 

valiokunnat, jaostot, johtokunnat, johtoryhmä 

Toimialat ja niiden asiakkaat ja sidosryhmät 

Asukkaat: lapset ja nuoret, aikuisväestö, eläkeläiset, 

erityisryhmät 

Kaupunki, taajama, haja-asutusalue  

Maanomistajat, kiinteistönomistajat 

Yritykset 

Järjestöt 

Seurakunnat 

Vapaa-ajan harrastajat 

Luonnonharrastajat 

Muut harrastusryhmät  

Luontoaktiviteetit, veneily, kalastus, suunnistus 

Ulkoilu ja retkeily 

Luontomatkailu, perhe- ja elämysmatkailu  

Tutkimuslaitokset, kehittämisyhtiöt, liikelaitokset 

 

Päivähoito 

Esi- ja alkuopetus (1–2 lk) 

Perusopetus (3–6 lk) 

Perusopetus ja erikoiskurssi (7–9 lk) 

Lukio  

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 
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 3. KUNNAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUSTA OHJAAVAT VELVOITTEET  
Kunnan opetussuunnitelma- koulutus avainasemassa kestävän elämäntavan oppimisessa  

Kasvatus ja koulutus ovat avainasemassa kestävään elämäntapaan oppimisessa. Päävastuu 
kunnassa on koulutoimella, varhaiskasvatuksella ja nuorisotoimella. 
 
Opetushallitus hyväksyy valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet - esiopetuksen, 
perusopetuksen ja lukion lisäksi myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet sekä 
ammatillisen koulutuksen perusteet. Kunnat ja koulut laativat niiden pohjalta omat 
opetussuunnitelmansa. Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmassa kestävä kehitys on 
läpäissyt kaikki ammattialat ja se nähdään yhtenä työelämätaitona. Perusopetuksessa kestävä 
elämäntapa sisältyy arvopohjaan ja sitä toteutetaan läpäisyperiaatteella eri oppiaineissa. 
 
Opetussuunnitelmissa on kuntakohtaista liikkumisvaraa. Ne voivat sisältää esimerkiksi kotiseutu-
tietoutta. Kurssivalinnat voivat tukea kuntastrategian painopistevalintojen toteuttamista. Ne 

voivat olla esimerkiksi luontomatkailua tai bioenergian käyttöön valmentavia tai haluttua 
osaamista tukevia kursseja esim. kielet, erä- ja riistanhoito, vesistön tutkimus, melonta, 
perinnetaidot, kotimaiset öljykasvit jne. Oppilaat nähdään silloin tulevaisuuden työntekijöinä. 
 

Opetusministeriön yleissivistävän koulutuksen painopistealueita 2006-2014 
(15.2.2006) 

 Kestävä kehitys on vuoteen 2014 mennessä koulutuspoliittisesti tärkeä 
painopistealue 

 Luodaan kehittämiskeskusverkosto jo olemassa olevista organisaatioista 
yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa 

 Kaikille oppilaille on vuoteen 2014 mennessä tarjolla koulussa osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia ja kaikilla kouluilla on toimivia yhteistyömuotoja 
oman elinympäristön muiden toimijoiden kanssa 

 Kaikilla kouluilla on vuoteen 2014 mennessä oma kestävän kehityksen ohjelma 
ja 15 % kouluista on saanut ulkoisen tunnuksen tai sertifikaatin kestävän 
kehityksen toiminnastaan. 

 

Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaoston strategiset linjaukset 2006-2014  
(15.3.2006) 

 Kestävän kehityksen edistäminen kasvatuksen keinoin kansallisiin strategioihin 
painoalueeksi 

 Yhteistyö- ja kehittämiskeskusverkostojen rakentaminen kansalliselle, 
alueelliselle ja paikalliselle tasolle 

 Kestävä kehitys opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen 
 Oppimateriaalien kehittäminen 
 Yhteiskunta oppimisympäristöksi 
 Kaikkiin kouluihin oma kestävän kehityksen ohjelma vuoteen 2010 mennessä 

ja 15 prosentille ulkoinen tunnus tai sertifikaatti 2014 mennessä 
 Seurataan strategian toteutumista, osaamisen ja oppimisympäristöjen 

kehittymistä ja kumppanuuksien toteutumista. 
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Kansallisen kestävän kehityksen kasvatuksen strategiassa kehotetaan vahvistamaan 
paikallistoiminnallisuutta keke- osaamisen kartuttamiseksi. "Vahvistetaan yhteistyötä päivähoidon, 
perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen kesken sekä niiden yhteyksiä luonto- ja 
ympäristökouluihin, taiteen perusopetusta antaviin organisaatioihin, kestävän kehityksen teemoja 
edistäviin järjestöihin ja yhdistyksiin, mediaan, eri hallinnonalojen ja elinkeinoelämän 
asiantuntijoihin ja tutkimuksiin" (Kansallinen kestävän kehityksen kasvatuksen strategian 
toimeenpanosuunnitelma 2014 s. 34). Nämä päämäärät ohjaavat opetussuunnitelmanuudistusta. 
 
Asukkaiden hyvinvointiin kiinnitetään kunnissa yhä suurempaa huomiota ja päämäärät kirjataan 
hyvinvointisuunnitelmiin. Niistä poimitaan olennainen kunnan opetussuunnitelman arvopohjaan 
muiden strategisten tavoitteiden lisäksi. Luonto kestävän hyvinvoinnin lähteenä on jäänyt 
suunnitelmissa vähemmälle huomiolle. Esimerkiksi Keski-Suomen kuntien lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmissa ei ole juuri huomioitu ympäristönäkökohtia ja luonnon virkistyskäyttöä. 
 

 
Vuoden 2016 opetussuunnitelmien uudistamisen 
arvopohjassa on vahvana kestävän elämäntavan 
välttämättömyys. Maailma, koulu, oppilas ja 
oppimiskäsitys ovat muutoksessa. Tavoitteena on 
laajapohjainen oppiminen ja oppiaineiden välinen 
yhteistyö, mikä mahdollistaa mm. koulun ulkopuolisten 
asiantuntijoiden käytön lisäämisen sekä yhteiskunnallisen  
oppimisympäristön laajemman hyödyntämisen.  
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Kunnan lainsäädäntö  
 
Kuntalaki ohjaa kunnan kestävän kehityksen työtä. 
Opetuslaki määrää opetusta ja kasvatusta ohjaavien 
opetussuunnitelmien toimeenpanosta. Muita 
keskeisiä kestävää kehitystä edistäviä lakeja ovat 
maankäyttö- ja rakennuslaki, kunnan ympäristön-suojelun 
hallintoa ohjaava laki (KYHL) sekä nuorisolaki ja –asetus.  
 
Luottamushenkilöiden ja viranomaisten päätöksentekoa 
tulisi ohjata päätösten vaikutusten arviointi ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuu-
risten vaikutusten osalta. Olennaista on valmisteluyhteistyö yli hallinnollisten sektorirajojen.   
 
Laki edellyttää kuntalaisten kuulemista ja osallistamista. Sitä 
varten kuntiin on luotu uusia vaikutuskanavia mm. lapsi- ja 
nuorisovaltuustoja ja eri ryhmille sopivia sosiaalisen median 
kanavia. Kansalaiskasvatus ja yhteiskuntakasvatus ovat 
tärkeitä keke-kasvatuksen muotoja.  Eri asukas- ja ikäryhmät 
voivat tuottaa kokemusperäistä tietoa kuntasuunnittelun 
onnistumiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. 
 
Ympäristötietoisuuden edistäminen kuuluu kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin. Ympäristökasvatus voi sisältyä kunnan 
ympäristöohjelmaan, jossa osoitetaan vastuut ja toimenpiteet yleensä valtuustokausittain eri 
viranomaisille ja yhteistyökumppaneille.  Kuntien ympäristönsuojelutyön painopiste on luvissa ja 
valvonnassa, jolloin kasvatukselle, koulutukselle ja valistukselle jää vain pieni yhteistyösiivu. 
Tilanne kunnissa on hyvin erilainen johtuen monista tekijöistä. Yksi tekijä on lainsäädännön 
tulkinta. Joissakin kunnissa ympäristösektori pitää kasvatus-, valistus- ja koulutustehtävää 
lakisääteisenä, kaikissa ei näin ole. 
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YK:n kestävän kehityksen 
toimikunta 

  
EU:n kestävän kehityksen 

strategia 

  
Suomen kestävän kehityksen 

toimikunta 

  
Kansallinen kestävän kehityksen 

strategia 

  
Paikallinen kestävä kehitys 

  
 

Alueellinen kestävän kehityksen 
yhteistyö 

  
KeKeYh 

Kestävän kehityksen koulutuksen 
yhteistyöryhmä 

 

 

Kuntaa koskeva kansallinen poliittinen ohjaus 
 
Voimassaolevan Suomen hallitusohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta maailman 
ympäristötietoisin kansa.  
 
Kunnan ylin poliittinen ohjaus tulee valtioneuvostolta, joka määrittelee eri hallinnonalojen 
toimintapolitiikan yleiset linjat ja laatii kehittämissuunnitelmat. Jyrki Kataisen hallitusohjelma 
2011-2014 sisältää isoja haasteita ympäristökasvatukselle ja koulutukselle.  
 
Ympäristökasvatuksen valtakunnalllinen koordinaattori Anna-Liisa Kiiskinen on koonnut 
hallitusohjelman ympäristökasvatus- ja ympäristötietoisuuslinjauksia hallinnonaloittain. Ne on 
esitetty liitteessä 1.  Liitteeseen 2 on koottu keskeiset kuntaa velvoittava lainsäädäntö, 
sopimukset, ohjelmat ja asiakirjat.  Listaa ylläpitää Suomen ympäristökasvatuksen Seura SYKSE ry. 
 
YK nimesi vuodet 2006-2014 kestävän kehityksen kasvatuksen 
vuosikymmeneksi. Ympäristökasvatuksen rooli on vahvistunut 
päättäjien ja kunnallisten toimijoiden keskuudessa Suomessa. 
Muutosvoimana on toiminut kestävän kehityksen toimikunta ja sen 
asettamat päämäärät. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) kutsuu 
koolle kestävän kehityksen koulutuksen yhteysryhmää (KeKeYh).  
 
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 edistäminen 
koulutuksessa 2005-2014.  
 

      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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Kuntien yhteistyön tehostaminen  

Vuonna 2013 päivitetty kansallinen kestävän kehityksen kasvatuksen strategia velvoittaa kuntia 
vahvistamaan paikallista yhteistoimintaa kestävän elämäntavan osaamisen kartuttamiseksi. 
Tavoitteena on laaja yhteistyöverkosto ja asiantuntijatuki kasvattajille, opettajille ja kouluttajille. 
 
Strategiassa halutaan vahvistaa päivähoidon, koulujen ja oppilaitosten kasvatus- ja koulutus-
yhteistyötä ja yhteyksiä luonto- ja ympäristökouluihin, taiteen perusopetusta antaviin organisaa-
tioihin, kestävää kehitystä edistäviin järjestöihin ja yhdistyksiin, mediaan, eri hallinnonalojen ja 
elinkeinoelämän asiantuntijoihin ja tutkimukseen. 
 
Kunnat etenevät eri tahtiin. Joissakin kunnissa on erinomaiset strategiat ja toimeenpano-ohjelmat 
ja nimettyjä kehittämiskeskuksia. Kaikki kunnat tekevät kestävän kehityksen työtä, mutta on 
kuntia, joissa työtä ei koota eikä koordinoida. Veturikuntien roolia tulisi vahvistaa ja nostaa esiin.  
 
Kunnan kehittäminen ja ylempien viranomaisten ohjaus 
 
Kunta harkitsee osallistumistaan kehittämishankkeisiin monin eri tavoin. Päätökset tehdään 
kunnan strategisten painopisteiden lisäksi ylempien viranomaisten ohjauksen, suositusten ja 
yhteisesti hyväksymien asiakirjojen pohjalta.  
 
Opetusministeriö vastaa tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä sekä 
kansainvälisestä yhteistyöstä ja resurssien suuntaamisesta. Koulujen keke- työtä tuetaan 
koulutuksella, opetus- ja verkkomateriaaleilla sekä verkostoitumis- ja kehittämishankkeilla. 
Tutkimus ja arviointi tuottavat uusia näkökulmia kasvatuksen ja koulutuksen kehittämiseen. Uusia 
toimintamalleja syntyy myös kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa ja ohjelmissa. 
 
Museovirasto tuottaa materiaaleja ja palveluja kulttuuriperintökasvatukseen ja metsähallitus 
luonto-opastukseen. Suojelukohteet ja kansallispuistot nähdään virkistys- ja oppimisympäristöinä.  
 
Ympäristöhallinnon ohjaus tapahtuu koulutuksen, tiedotuksen, julkisen keskustelun sekä ympä-
ristön tilaa kuvaavan tiedon jakamisella. Verkkopalvelu on keskeinen työväline. Kunnat hyötyvät 
maa- ja metsätalouden, bionenergian, jäte- ja vesihuollon sekä luonnonvara-alan tietopaketeista. 
 
Työelämäyhteydet ovat tärkeitä sekä ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen harjoittelulle 
että kunnille, jotka voivat saada uusinta tietoa opinnäyte- ja harjoittelijayhteistyöllä käyttöönsä. 
 
Yritysten laatu- ja ympäristöjärjestelmät, 
seurakuntien kasvava ympäristötyö, 
kansalais- ja ammattijärjestöt, kyläseurat 
ja muu järjestömaailma tarjoavat 
palveluja, tuotteita, koulutusta, 
tiedotusta, materiaaleja, projekteja, 
tapahtumia ja kerhotoimintaa, joka 
edistää kestävää kehitystä kouluissa ja 
yleisemminkin. Niiden kehittämisrooli voi 
olla virallista kuntaorganisaatiota 
painavampi. 
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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." 

4. KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUS KUNNAN 
TEHTÄVÄNÄ  
 
Kuntaorganisaation vastuut 
 
Kunta on pienin hallinnollinen yksikkö, joka saavuttaa 
kaikki asukkaansa sekä alueensa yritykset ja 
yhdistykset. Kestävän kehityksen sisällyttämistä 
jäntevästi kunnan toimintakulttuuriin voisi kutsua 
kunnan ympäristökasvatussuunnitelmaksi.  
 
Jokainen kunta edistää eri tavoin ympäristö-
tietoisuutta. Kuntien lakisääteiset tehtävät ovat 
yhtäläiset, mutta niiden soveltamisympäristö 
vaihtelee. Kuntien koko, asukasmäärä, 

elinkeinorakenne sekä luonto, kulttuuriperimä, 
yritysmaailma ja asuinympäristö ovat erilaisia.  
 
Kasvatustehtävä ei kuulu pelkästään päivähoitoon, koulu- ja nuorisotoimeen ja ympäristönsuoje-
luun vaan tasavertaisesti kunnan kaikille toimialoille ja päättäjille. Avainasemassa ovat, strategiat, 
johtamisjärjestelmät, toiminta- ja taloussuunnittelu, henkilöstö, viestintä, koulutus ja tapa toimia.  
 
Kunnassa on toimialakohtaisia erillisstrategioita, ohjelmia ja sitoumuksia. Kaikki nämä linjanvedot 
on nivellettävä organisaatioon ja sisällytettävä osaksi kestävän kehityksen 
mukaista toimintakulttuuria ja johtamisjärjestelmää. 
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            Kunnan elinkeinoelämän  
            erikoistumisvalinnat  
      Valintojen taustalla on usein  
      maakuntaohjelman tai – 
suunnitelman strategiset linjaukset. 
Kunta voi erottua voimakkaasti 
kestävän kehityksen toiminnallaan 
esim. bioenergia, luontomatkailu,   
    kansallispuistot, vesiensuojelu,  
      ympäristöosaaminen, alan  
      veturina toimiva ympäristö- 
            vastuullinen yritys. 

Kestävä kehitys on yksi kuntaorganisaation perusarvoista ja toiminnan kivijaloista. Se voi olla osa 
kuntastrategia tai erillinen julistus aikomuksista, periaatteista ja päämääristä kestävän kehityksen 
edistämiseksi, johon johto ja päätöksentekijät sitoutuvat. Valtuuston hyväksymä asiakirja on viesti 
henkilöstölle, asukkaille ja eri sidosryhmille. Esimerkkinä alla on Petäjäveden strategia 2020. 
 
Päättäjät luovat kestävän kehityksen yhteiset päämäärät ja tahtotilan, jota kunnassa toteutetaan. 
Tavoitteena ovat ympäristötietoiset kuntalaiset, jotka edistävät kestävää kehitystä arjessa. Kunnan 
Johto huolehtii toteutuksesta hallintokunnissa, määrittelee vastuut ja selkeyttää tehtäväjakoa.  
 
Kunnan toiminta- ja taloussuunnittelu on konkreettisin tapa ohjata kestävän kehityksen 
toteutumista. Palvelut, kunnan omat kiinteistöt, hankinnat ja asukkaita, asianosaisia ja erilaisia 
sidostyhmiä osallistava päätöksentekokulttuuri ovat avainasemassa. Henkilöstön osaamisen 
kannalta työn suunnittelu ja valmistelu edellyttävät riittävää aika- ja 
henkilöresurssia. Toimintamallin käyttöönotto sekä 
seurantamittaristo varmistetaan koulutuksella. 

Kestävään kehitykseen kohdistuneet toimet voidaan esittää 
vuosittain kunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
liitteenä. Suurimmissa kaupungeissa ympäristötilin-
päätökseen on koottu keskeiset kestävää kehitystä ja 
ympäristöasioita koskevat tiedot. 

Hallintokuntien ja kunnallisten liikelaitosten ympäristöohjelmat 
sekä laatu- ja ympäristöjärjestelmät ovat työkaluja, joilla kestävän 
kehityksen työtä organisoidaan.  

Kuvassa esimerkki Petäjäveden strategiasta vuodelle 2020. Kunnassa on n. 4100 asukasta ja pinta-ala 495,41 km². 
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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 keke tavoitteiden mukaan 
toimivaan verkostoon (päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia), joilla on positiivinen maine 

 

Päivähoito, koulut ja oppilaitokset kestävän elämäntavan kasvattajina 
 
Opetushallitus on tuottanut kouluja ja oppilaitoksia varten käsikirjan Kestävän elämäntavan 
oppiminen, jossa opastetaan käytännönläheisesti kestävän kehityksen sisällyttämistä opetukseen, 
arkikäytäntöihin ja toimintakulttuuriin (Opetushallitus, Marja-Leena Loukola 2007). 
 
Opetushallitus antoi kunnille v.2006 tavoitteen, että vuonna 2010 kaikilla kouluilla on oma 
kestävän kehityksen toimintaohjelma ja vuoden 2014 loppuun mennessä 15% kunnan kouluista 
olisi ulkoinen kestävän kehityksen tunnus (Vihreä Lippu tai OKKA-sertifikaatti). Kestävän 
kehityksen ohjelma on osa toiminta-ja taloussuunnitelmaa ja laadunhallintaa. 
 
Vihreän Lippu on kansainvälinen ECo-Schools-ohjelman 
ympäristömerkki, jota YK:n UNEP ympäristöohjelma 
suosittelee. Sen voi saada päiväkoti, koulu, oppilaitos ja 
vapaa-ajantoimija. Suomessa lippua hallinnoi Suomen 
ympäristökasvatuksen Seura ry, jolla on kouluttajia ympäri 
maata. Yhtä teemaa työstetään  vuosi kerrallaan ja joka 
teemalle on omat  opetusmateriaalit.  
 
Vihreä lippu -ohjelman periaatteet ovat: 

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

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

suunnitelmallinen kehitys 
 Yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa 

 



21 

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

OKKA -säätiö ylläpitää sertifiointijärjestelmää, joka tarjoaa kouluille ja oppilaitoksille työkalun 
kestävän kehityksen ohjelman rakentamiseksi sekä arviointi-työkaluja, materiaaleja,  
neuvontaa ja koulutusta.  
 
Ohjelma kytkee kestävän elämän- 
tavan oppimisen suunnitelmalli- 
seksi  osaksi opetusta ja oppilai- 
toksen toimintakulttuuria.  
 

Liikkeelle voi lähteä pienin askelin valitsemalla 
 ensin lukuvuodeksi yhden koulun yhteisesti  
tärkeänä pitämän teeman. Jos oppilaitos hakee  
myös ulkoista arviointia ja sertifikaattia, valitaan  
työn alle viisi teemaa: kaksi ekologisesta ja talou- 
dellisesta kestävyydestä, kaksi sosiaalisesta ja  
kulttuurisesta kestävyydestä sekä yksi oma teema.   
 
Oulun kaupunki on kehittänyt oman työkalun työhön. 
Jyväskylässä ohjelma toteutuu osana kaupungin  
ympäristöasioiden hallintajärjestelmää. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen 4V-
hankkeessa on luotu käytännönläheiset oppaat  
kestävän kehityksen ohjelman laatimiselle 
päiväkodille, kouluun ja leikkipuistoon. 
Materiaaleihin on koottu hyviä käytäntöjä ja 
liikkeellelähtöä helpottavia kartoituksia eri 
teemoista. (ks. www.4V.fi).  
Oppiaineilla on käytössään erilaisia näkökulmia 
ja opetusmenetelmiä kestävän elämäntavan 
oppimiseen (vrt. kuva oikealla).  
 
Nuorisotyölle on Rantasalmen ympäristökasva-
tusinstituutin tuottama ympäristökasvatusopas. 
Gap Finland ry:n Ekotiimi-toiminta on 13-16 -
vuotiaille omaa toimintaa aktivoiva materiaali.

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 (sosiaalinen / 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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KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUKSEN MONET MAHDOLLISUUDET 

KUNNASSA 
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TYÖNTEKIJÄN KYSYMYKSIÄ 
Miten ympäristökasvatus liittyy 
- tehtäviini, toimialan vastuuseen 
- keke vastuualueeni 
  toiminta- ja taloussuunnitelmassa  
- mistä tiloista ja hankinnoista vastaan 
- erilaiset asiakkaat ja tarpeet 
- sidosryhmät ja tarpeet 
- osallistaminen ja keke- vaikutusten arviointi päätösten 
  valmistelussa (osaamiseni) 
- vastuullani oleva tiedotus, neuvonta ja 
  valistus, ympäristöviestintä 
- oma tietämykseni / koulutustarpeeni  
  kunnan linjanvedoista 
- osaamiseni oman alani  
  keke-kysymyksissä 

EKOTUKIHENKILÖN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 
Esimerkki Oulun ekotukitoiminnan käsikirjasta 
 
 
 

Kunnan toimialat ja henkilöstö kestävän elämäntavan edistäjinä 
 
Kunta voi tarjota konkreettisia tosi elämän aiheita oppimiseen, kasvatukseen, neuvontaan ja 
valistukseen sekä osaamisympäristönä että oppimisympäristönä. Kunnassa voidaan kartoittaa 
keinoja ja palveluja, joissa halutaan tuoda esiin viesti hyvää ympäristösuhdetta, hyvinvointia ja 
ympäristövastuullista toimintaa edistävistä päämääristä. Jokainen toimiala voi osallistua työhön.  
 
Kestävän kehityksen sisäänajo työpaikan arkeen on voimakas haaste työyhteisölle. Haaste 
edellyttää avoimuutta, rohkeutta, ajan ottamista ja resursseja etenkin johtajalta, joka tuo asian 
työntekijöilleen.  Toisaalta yhteinen haaste voi kasvattaa ja parantaa yhteisöllisyyttä 
 
Viereisen sivun kuvassa on esimerkein kuvattu 
toimialojen tehtäviä ja kiinteistöjä, joita 
toimialat hallinnoivat ja joissa kestävä kehitys 
voi konkretisoitua. Keinovalikoima voi 
vaihdella jätteiden lajittelusta koulutuk-
siin. Lapsille soveltuvat erilaiset keinot 
ja kanavat kuin eläkeläisille.   
 
Oleellista on, että yhteinen tahtotila on 
luotu päättäjien ja johdon toimesta.  Sen 
jälkeen alkaa työn organisointi kouluttamalla. 
 
Kunnan henkilöstön kestävän kehityksen 
osaaminen on avainasemassa. Työntekijät tuottavat 
palveluita ja hankkivat tavaraa ja 
palveluita, kuluttavat vettä, lämpöä ja 
energiaa sekä tuottavat jätettä. 
Henkilöstön osaaminen poikii nopeasti 
tulosta koko kunnan tasolla osaamisen  
kertaantuessa perheisiin, vapaa-aikaan ja 
kulutusvalintoihin. 

 
Yksi hyvä työkalu- Ekotukitoiminta 

Ekotukitoiminta on kehitetty ympäristö-
vastuullisen toiminnan lisäämiseksi työpai-
koilla. Jokaiselle työpaikalle nimetään ja 
koulutetaan ekotukihenkilö. 

Ekotukitoiminta edellyttää johdon tukea ja 
organisaation sitoutumista ympäristövas-
tuullisuuden edistämiseen. Sen avulla 
strategiat ja ympäristöpolitiikka voidaan 
jalkauttaa ruohonjuuritason toiminnaksi. 
Malli soveltuu osaksi erilaisia ympäristö-
järjestelmiä. Organisaation koolla ei ole 
väliä, mutta mitä suurempi organisaatio 
on, sitä tärkeämpää on työn koordinointi. 
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Viestintäsuunnitelman sisältö 
pähkinän kuoressa: 
– arkiviestinnän pelisäännöt ja 
käytännöt (ohjeistukset) 
– ydinviestit 
– kohderyhmäkohtaiset toimenpiteet 
– koko organisaatiota koskevat 
toimenpiteet 
– erillishankkeet 
– vastuut 
– ajoitus 
– budjetti 
– seuranta 

Espoon ekotukimalli 
 

Espoossa kestävän kehityksen kasvatus juur-
rutetaan ensin päivähoitoon, kouluihin ja 
oppilaitoksiin yhdessä kaupungin sisäisten 
tukipalveluiden kanssa. Päämääränä on 
kestävän kehityksen organisoituminen yhdeksi 
päätöksenteon perusteeksi kaupunkitasolta 
toimintayksiköihin. 
 

Ekotukimallissa on neljä eri toimintaryhmää. 
Neuvotteluryhmä tekee päätökset tai vie ne 
päätettäväksi eri tulosyksiköihin. Toimintaryh-
mä valmistelee asioita neuvokkaille työryhmiä 
ja asiantuntijoita apuna käyttäen. Sisäiset 
kouluttajat on resurssoitu oman tulosyksikkön-
sä sisällä kouluttajiksi. Asiantuntijaryhmä 
tukee neuvokkaita ja toimekkaita ja siihen 
kuuluu edustajia mm. luontotalosta, ympäris-
tökeskuksesta, Pääkaupunkiseudun 
kierrätyskeskuksesta, kehittämishankkeista ja Motivasta. Tukipalvelut (atk, siivous, tilapalvelut, 
kiinteistöjen hoito, ruokapalvelut ja hankintatoimi) ovat olleet mukana alusta alkaen niiden 
keskeisen roolin vuoksi.  
 

Ekotukitoiminta näkyy mm. energiansäästönä, jätteiden vähenemisenä ja ympäristöä säästävinä 
hankintoina ja liikkumisvalintoina. Samalla saavutetaan myös taloudellisia säästöjä. Henkilöstön 
koulutus kohdistuu suoraan käytännön työtehtäviin. Johdon päätökset, jatkuva tuki ja työn 
osoittaminen tärkeäksi koko organisaation kannalta velvoittavat työntekijöitä toimintaan. 
Koulutuksella saavutetaan parhaat tulokset, kun se koskee koko henkilöstöä. 
 

 
Viestintä kunnan ympäristötietoisuuden edistämisessä 
 

Viestinnällä on yhä suurempi merkitys kunnan toiminnassa. 
Kunnan sisäisellä viestinnällä varmistetaan toiminnan laatua, 
ohjeiden saatavuutta ja eri toimien oikea-aikaisuutta. Kunnan 
ulkoisella viestinnällä on suuri merkitys kunnan imagon ja mai-
neen rakentamisessa ja eri asiakasryhmien tiedonsaannissa. 
Siinä erotetaan hallinto ja päätöksenteko sekä eri toimialojen 
palvelut. Jokainen työntekijä on kuntansa edustaja ja 
tärkeässä roolissa tiedottamassa kunnan tehtävistä ja 
tapahtumista.  
 

Ympäristöviestintä osaksi viestintäsuunnitelmaa   
 

Kunnan ympäristöviestinnän tavoitteena on ympäristötietoisuuden edistäminen. Aktiivinen ja 
näkyvä tiedottaminen ympäristöaiheisista päätöksistä, tapahtumista ja materiaaleista on osa 
ympäristöviestintää. Viestintä- ja tietopalvelut ovat myös ympäristötiedon lisäresurssi paikalliselle 
medialle. Toimialojen ympäristöviestien kirkastaminen koituu kunnan kokonaisilmeen hyväksi.  
Viestintäkanavia ja -keinoja on monenlaisia. Eri ikäryhmille ja asiakasryhmille soveltuvat erilaiset 
tavat ja ne tulee ottaa huomioon, jotta tietoa on riittävästi saatavissa ja se on ymmärrettävää. 
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(Lähde: Kymenlaakso, enemmän eko. Ekokymenlaakson viestintästrategia) 
 

Viestintäsuunnitelma ja kestävän kehityksen vuosikalenteri avuksi 
 

Kuntastrategiat ja toimintasuunnitelmat ohjaavat kunnan sisäisen ja ulkoisen viestinnän tarvetta. 
Viestintäsuunnitelmaan kootaan sisällöt ja vastuut toimialoittain. Ydinviestit tukevat ja 
selkeyttävät viestintää. Niitä päivitetään toimialoittain ja kohderyhmittäin kestävän kehityksen 
sisältöjen mukaan. Apuna voi käyttää kansallisia ja kansainvälisiä tapahtumapäiviä ja teemoja. 
 

Aika Asia ja 
tavoite 
MITÄ 

Kohde-
ryhmä 
KENELLE 

Keinot 
Kanavat 
MITEN 

Päävastuu 
Yhteistyö 
KUKA 

Toteutuminen 
seuranta 
AIKATAULUT 

KEKE-vuosikellon 
tapahtumista sopiminen 
ESIMERKKITEEMOJA 

Tammikuu      "Säästäminen" 

Helmikuu      " Yhteistyö" 

Maaliskuu      Veden päivä 22.3.,  
Metsäviikko 13 vk 
Naisten päivä 8.3 

Huhtikuu      Terveyspäivä 7.4 
Nuukuusviikko 15. vk 

Toukokuu      Pyöräilyviikko 18 vk 
Floran päivä 13.5. 
Siivoustalkoot 
Kansallispuistopäivä 24.5. 

Kesäkuu      Maailman ympäristöpäivä 5.6 

Heinäkuu      Maailman väestöpäivä 11.7 
Vieraskasvien nyhtämistä 

Elokuu      Maailman luonnonpäivä 31.8 

Syyskuu      Jokamiespäivä 9.9 
Otsonikerroksen suojelu 16.9 
Nälkäpäivä  

Lokakuu      Energiansäästöviikko vk 41 
Kasvisruokapäivä 
Eläinten viikko vk 40 

Marraskuu      Tieteen ja rauhan päivä 
Lasten päivä 

Joulukuu      Ihmisoikeuksien päivä 
Luonnon monimuotoisuus päivä 

VIESTINTÄ JA TIETOPALVELUJEN KUVAUKSET   

Palvelu Kohderyhmä 

Luontoretket Suuri yleisö, asukkaat 

Yleisötapahtumat Suuri yleisö, asukkaat yritykset 

Näyttelyt Suuri yleisö, asukkaat, koululais- ja opiskelijaryhmät 

Yleisöopastukset ja esittelyt Suuri yleisö, asukkaat, koululais- ja opiskelijaryhmät 

Kampanjat ja tapahtumat Suuri yleisö, asukkaat, erilaiset käyttäjäryhmät 

Asiantuntijavierailut ja -illat Suuri yleisö, yritykset, päättäjät, koululais- ja opiskelijaryhmät 

Esitteet Suuri yleisö, asukkaat, yritykset 

Julkaisut Suuri yleisö, koululais- ja opiskelijaryhmät 

Valistusmateriaalit Suuri yleisö, asukkaat, yritykset, päättäjät 

Tiedotusmateriaalit Suuri yleisö, asukkaat, yritykset, päättäjät, media 

Kirjasto Suuri yleisö, asukkaat, järjestöt, koululais- ja opiskelijaryhmät 

Tietopalvelu Yritykset, asukkaat, yhteisöt, koululais- ja opiskelijaryhmät, media 

Multimediat Suuri yleisö, asukkaat , koululais- ja opiskelijaryhmät 

www-sivujen sisältö Suuri yleisö, asukkaat, yritykset, sidosryhmät, media 

Sosiaalinen media Suuri yleisö, asukkaat, yritykset 
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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 

-reitit 

Paikkakunnan erityispiirteet 
ja mahdollisuudet 
- luonto ja luonnonhistoria 
- kulttuuri ja paikallishistoria 
- ympäristönsuojelu 
- asukkaat ja hyvinvointi 
- elinkeinohistoria ja matkailu 
- ulkoilu- ja luonnon   
  virkistyskäyttö 
- yhteistoiminta ja perinteet 

5.  KUNTA OPPIMIS-  JA OSAAMISYMPÄRISTÖNÄ - KARTOITUSMALLI 

Kunnan ominaispiirteet ympäristökasvatuksen 
lähtökohtana 

Kansallisessa strategiassa painotetaan yhteiskuntaa 
oppimisympäristönä. Ympäristösuhdetta halutaan 
vahvistaa käyttämällä oppimisessa ja 
elämäntapojen omaksumisessa esimerkkinä 
paikallisia kohteita ja havaintoesimerkkejä. 
Koulujen avautuminen tähän suuntaan edellyttää 
paikallistoimijoiden yhteistyötä ja osaamisen 
kääntämistä koulukielelle.  
 
Jokaisen kunnan historia ja ympäristöolosuhteet ovat 
ainutlaatuisia. Luonto on tarjonnut omat antinsa, joita 
ihmiset ovat alkaneet hyödyntää ja ensimmäiset asukkaat ovat näin asettuneet aloilleen. 
Rakennettu ympäristö on laajentunut ihmiselle suotuisimpien elinympäristöjen ehdoilla.  
  
Kunta muodostaa aktiivisesti toimivan yhteiskunnallisen osaamis- ja oppimisympäristön. Se 
rakentuu luonnosta, rakennetusta ympäristöstä, kulttuuriperinnöstä, ympäristönsuojelusta, 
virkistyskäyttömahdollisuuksista, yritysmaailmasta ja yhteisön sosiaalisesta toiminnasta.  
 
Koulumaailma voi ammentaa siitä esimerkkejä opetukseen ja eri oppiaineisiin kuin pohjattomasta 
säkistä. Koulusta katsottuna helpommin saavutettavia ovat kävely- ja pyörämatkan etäisyydellä 
olevat kohteet ns. lähikohteet. Niitä voi olla lähimetsikkö, järvi, suo, museo, nähtävyys, vesilaitos 
tai jäteasema. Koulun läheinen taajama, kaupunginosa tai kylänraitti -rakennettu ympäristö- 
itsessään on oiva tutkimuskohde. Kaupat, palokunta, yritykset ja esimerkiksi kunnanvirasto voivat 
toimia tutustumiskohteina koululaisryhmälle tai uusille asukkaille.  
 
Kunnan kiinteistöt 
 
Kunnan kiinteistöissä on mahdollisuus tuoda käytän-
nöllisellä tavalla esiin erilaisia kestävän kehityksen 
teemoja mm. veden käyttöä, jätehuoltoa, energia-
asioita, ilmansuojelua, meluntorjuntaa ja luonnon 
monimuotoisuutta sekä viihtyisyyttä. Kiinteistöissä 
voi olla esimerkiksi kestävän kehityksen logolla 
varustettu tiedotuspiste tai QR-koodi, josta saa 
lisätietoa. 
 
Tärkeitä ovat kohteet, joissa asukas toimii päivittäin. 
Kuluttaja etsii käytännönläheistä tietoa asumisesta, 
jätteistä, kierrätyksestä, energia-asioista, 
liikenteestä ja kimppakyydeistä, lähipalveluista ja 
terveyteen liittyvistä asioista - juoma- ja pesuveden 
puhtaudesta, uimavesistä, ilman laadusta, melusta. 
Harrastukset ja ulkoilu- ja virkistysalueet ovat 
tärkeitä vapaa-ajalla.  
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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 

Kuntakohteiden kartoittaminen ja kokoaminen ohjelmapankkiin 
 

Seuraavassa esitellään kuntakohtainen ympäristökasvatuksen kartoitusmalli, jossa on hyödynnetty 
kuntien vahvuuksia ja paikallistoimijoiden verkostoa (liite 3). Malli on tarkoitettu erityisesti 
kasvatusta, koulujen opetusta ja leirikoulutoimintaa ajatellen. Kohteiksi on valittu pysyviä kohteita, 
joiden ylläpito ja hoito on turvattu ja joista löytyy taustatietoa opetus- ja retkikäyttöön.  
 

Luontokohteet ja luontokasvatus  
 

Ympäristökasvatuskäyttöön soveltuvat kohteet, 

jotka on avattu yleisölle rakentamalla niihin 

opasteet, pitkospuut, tulentekopaikat ja joista 

löytyy esitteitä ja opas- tai opetusmateriaaleja. 

 

Kunnissa on panostettu ulkoilu- ja liikunta-

paikkoihin, jotka tarjoavat erinomaisen toiminta-

ympäristön niin ryhmille kuin yksittäisille kuntalai-

sille. Tiedot löytyvät yleensä kunnan internet -sivuilta joko liikunnan, matkailun, ympäristönsuoje-

lun tai luontonähtävyyksien sivuilta. Rakenteiden ylläpito ja hoitovastuu on silloin selvä ja 

sopimukset maanomistajien kanssa kunnossa. Tietoa voi löytää valtakunnallisesta Lipas-

tietokannasta www.liikuntapaikat.fi. Luontokohteita voi käyttää jokamiehenoikeuksien puitteissa. 

 

Ympäristöhallinnon internetsivuilta (www.ymparisto.fi) 

löytyvät kunnittain kaikki Suomen Natura 2000-verkoston 

kohteet. Luonnonsuojelulaki suojaa niiden säilymistä. 

Kohderajaukset sisältyvät mm. kansalaisen karttapaikkaan 

(www.kansalaisenkarttapaikka.fi). Kartta- ja kuvaustietoa 

alueiden luonteesta ja lajistosta löytyy ympäristöhallinnon 

OIVA- ympäristö- ja paikkatietopalvelusta (www.oiva.fi), 

josta löytyvät myös luonnonsuojeluohjelmien kohteet. 

Natura-kohteiden ylläpitovastuu on joko alueellisella 

ympäristöhallinnolla tai metsähallituksella. 
 

Geologinen tutkimuslaitos ylläpitää paikkatietokantaa 

kallio- ja maaperän kohteista (www.geo.fi).  
 

Maakuntaliittojen sivuilta löytyy kaavojen ja laajojen 

rakennushankkeiden luontoselvityksiä sekä vaihekaavojen 

taustaselvityksinä mm. maa-ainestenotto, pohjavesialueet, tuulivoima, turvetuotanto. 
 

Kuntien sivuilla on paikallisesti merkittäviä luontokohteita, jotka voivat olla luonnonsuojelulailla 

rauhoitettuja alueita tai luonnonmuistomerkkejä. Kaavoitussivuilta löytyvät kaavojen luonto- ja 

maisemaselvitykset sekä maankäyttöhankkeiden ympäristövaikutusten arviointiselvityksiä (YVA).  

Liitteessä 4 on kuvattu Hankasalmen kunnan kohteiden kartoitusmallia, josta työstäminen alkoi. 
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Kuva   . Kunnan ympäristökasvatuksen osaamis- ja oppimisympäristön kartoittamisen malli 
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KULTTUURIKOHTEET 
 
Muinaisjäännökset 
Kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaat ympäristöt ja 
rakennukset 
Maisematiet ja -alueet 
Museot 
Kirkot 
Paikkakunnan kulttuuriperintöä 
kuvaavat nähtävyydet ja 
kohteet 
taistelupaikat, merkkihenkilöt,  
tiehistoria, patsaat, sillat, 
elinkeinohistoria 

Kulttuurikohteet ja kulttuuriympäristökasvatus 
 

Kulttuurikohteiksi soveltuvat valtakunnallisesti ja 

maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt, joista 

löytyy tietoa museoviraston kulttuuriympäristöportaalista 

(www.nba.fi) sekä ympäristöhallinnon kulttuuriympäristöä 

kuvaavilta sivuilta. Valintakriteerinä on opetusta palvelevien 

tietojen ja materiaalien löytyminen internetistä. 
 

Maakuntamuseoilla on monipuolinen tietopalvelu kulttuuri-

ympäristökasvatusta varten. Ne sisältävät museokohtaisia 

esittelyjä ja tehtävämateriaaleja, teemakohtaisia verkko-

opetusmateriaaleja, avoimen museon opetusmateriaaleja 

sekä tietoa kulttuuriluotseista, jotka toimivat paikallisoppaina.  
 

Ympäristöhallinto on koonnut kuntakohtaisesti tietoa kulttuuriympäristöohjelmista, hankkeista 

sekä merkittävistä rakennetun ympäristön kohteista ja alueista. Valtakunnallisesti ja maakunnal-

lisesti merkittävät kylämaisemat on inventoitu erikseen. Maisemanhoitosuunnitelmissa on tietoa 

luonnonhistoriasta, rakennetun ympäristön vaiheista sekä maankäytöstä.  

 

 

 

Keski-Suomen museo on tuottanut nettipohjaisen Päivä Eilisessä- koululais-

vierailuaineiston kotiseutumuseokäyntiä varten. Toiminnallisia työpajoja on 

ideoitu 12 teemasta ja niitä voi soveltaen käyttää erilaisissa kotiseutumuseoissa.  
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Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilla eli 

lautakunnilla on ympäristön tilan seuranta-

velvoite, jonka mukaan kunnan tulee olla 

tietoinen mm. ilman, pinta- ja pohjavesien, 

luonnonsuojelun, meluntorjunnan, jätehuollon 

ja muusta ympäristön tilasta. Ympäristöselvi-

tyksistä ja tutkimuksista löytyy tietoa kuntien 

internetsivuilta.  

Monilla toimijoilla ja yrityksillä on ympäristö-
lupa - tai ilmoitusvelvollisuus, joista pidetään 
rekistereitä. 

ESIMERKKEJÄ KUNTIEN  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, 
NÄHTÄVYYDET 
• ulkoilureitit, luontopolut, laavut, kodat, uimarannat, lintutornit, kalastus, luontomatkailu, 
maatilamatkailuyritykset 
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 

Ympäristönsuojelukohteiden valinta ja ympäristönsuojelukasvatus   
 

Ympäristönsuojelukasvatus perustuu tietoon ympäristön tilasta, 

sen hoidosta ja havainnoinnista. Omien tekojen seurausten 

ymmärtäminen on olennaista. Kuntien ympäristöviranhaltijat 

tietävät parhaiten paikallisia ympäristöasioita kuvaavat 

tiedonlähteet, selvitykset ja julkaisut. Viranomaiset tekevät 

pyynnöstä koululaisvierailuja tai kuntaan voi varata esittelyajan.  

 

.  
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Ympäristöhallinto ja maakuntaliitot kokoavat tietoa ympäristön tilasta OIVA -ympäristö- ja 

paikkatieto-palvelun tietokantaan, johon sisältyy Karpalo -karttapalvelu. Alueelliset ELY-keskukset 

kokoavat ja julkaisevat intenetsivuillaan ympäristön tilaa kuvaavaa seurantatietoa säännöllisesti.  
 

Isojen yritysten ympäristöluvat löytyvät AVI-virastojen Lupa-Tietopalvelusta vuosittain 

järjestettynä.  ELY-keskusten ympäristö-ja luonnonvarayksiköt valvovat ympäristölupia ja 

kuntakohtaiset ympäristöluvitetut yritykset löytyvät internetsivuilta ns. VAHTI-tietokannasta.  
 

Paikkatietoaineistojen hyödyntäminen opetuksessa 
 

Paikkatietokannat ovat lisänneet kuntakohtaisen ympäristötiedon käyttömahdollisuuksia 

kouluissa. 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 

omia reittejä ja luontopaikkoja, suojelukohteita, vesistön tilatietoa, ilman laadun seurantapisteitä, 

historiallisia kohteita, omia valokuvia ja havaintoja. Hyviä paikkatietokantoja ovat mm. Jyväskylän 

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

tutkimuslaitoksen maaperä- ja kallioperä-kohteita sisältävä www. geo.fi, ilmatieteen laitoksen 

tiedot sekä museoviraston kulttuuriympäristön rekisteriportaali (www.nba.fi). Maamittauslaitos 

on avannut peruskarttapohjaisen kansalaisen karttapaikan avoimeen käyttöön 

(www.kansalaisenkartta-paikka.fi). Karttoja voi muuntaa eri mittakaavoihin ja niitä voi käyttää 

opetuksessa peruskarttana, havainnekarttana ja ilmakuvakarttana. 
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 6. KUNTAKOHTEIDEN KOKOAMINEN SÄHKÖISEKSI OPETUSMATERIAALIPANKIKSI 

     Esimerkkinä Keski-Suomen ympäristökasvatuksen ohjelmapankki 
 

Ohjelmapankin sisältö  
 

Ohjelmapankki sisältyy Keski-Suomen ympäristökasvatuksen internetsivuihin ja löytyy osoitteesta 

 internet osoite on www.ksymparistokasvatus.fi/ohjelmapankki.  

 

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 

 

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. Liitteessä 4 on esitetty työn 
kokonaismalli. 
 

Ohjelmapankin tekijänoikeudet ovat Piispalan 
nuorisokeskuksen, Jämsän ammattiopiston sekä 
Eija Syrjälän hallussa.  Karttojen käyttöluvat ja 
lupanumerot tulee säilyttää näkyvissä. 

 

Kartta ja 
kohdekorttilista  
pdf-muodossa 
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Kohteen esittelykortti maasto-opetuksen suunnittelun apuna 
 

Ryhmän vienti maastoon edellyttää etukäteisvalmisteluja. Jokaisesta kohteesta on erillinen 
esittelykortti. Se on tarkoitettu helpottamaan opettajan tai oppaan ja ryhmän 
etukäteisvalmistautumista maastokäyntiin luonnossa tai vierailukäyntiin kulttuurikohteella.  
 
Opetuskäytöstä annetaan vinkkejä 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 omille pedanet-sivuille.  
 
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 esityksistä opetussuunnitelmatyön ympäristökasvatustavoitteiksi 
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 

Ohjelmapankin kohteet kuntien ja koulujen opetussuunnitelmissa    
 

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 
peruskouluvuosiensa 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. 
 
 

Omien havaintojen seuranta   
 

Kuntakohtaista ympäristökasvatuskarttaa 1:100 000 voi 
käyttää luokan omien paikkojen merkitsemiseen ja tietojen 
seurantaan esimerkiksi oppilaiden omat luonto- ja kalapai-
kat, eläinlajiha-vainnot, erikoiset luonnonmuodostumat, 
historialliset tapahtu-mapaikat, perinnekohteet, kauniit 
rakennukset, patsaat jne.   
 
Päivähoidossa voi esimerkiksi valita retkipaikaksi lähikoh-
teen, 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 riistahoidon 
(ww. 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.  
 
Ilmiöpohjaisessa oppimisessa on monipuolisia mahdollisuuksia erilaisille kädentaidoillekin. 
Kohteen tutkimis- ja tarkkailupäivän saaliiksi voi saada esimerkkejä arkkitehtuurista, 
rakennusmateriaaleista, ikkunamuodoista, maisemista ennen ja nyt, tarinoita paikannimistä jne. 
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Ohjelmapankin muita käyttömahdollisuuksia 

Ohjelmapankki voi hyödyttää nuorisotyön, seurakuntien ja järjestöjen kasvavaa kiinnostusta 
toimintaan lähiluonnossa. 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 löytyvät kunnan matkailuesitteistä tai netistä. 
Kuvailutietojen toivotaan täydentävän kohteiden käyttöä. Kohde-esittelyt voivat antaa lisäarvoa  
kunnan paikallisidentiteetin vahvistamiseen sekä omassa imagomarkkinointiin. 
 
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 kohteet tarjoavat hyviä paikkoja 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 sekä koulutusmateriaaleiksi voisi tuoda lisätuloa kuntiin. 
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Vaeltavan oppimisen leirikoulumalli 

Tavoitteena on muuttaa luokkaretkiä 
elämykselliseksi leirikouluoppimiseksi 
vaeltavan oppimisen periaatteella. 
 
Leirikoulun suunnittelu alkaa hyvissä ajoin 
noin vuotta ennen toteutusta rahoituksen 
keräämistä varten. Leirikoulun pituus voi 
vaihdella yhdestä päivästä vaikka viikon 
ohjelmaksi.  
 
Luokat voivat koota opettajansa johdolla 
kohteista oman ohjelmansa, jota valmis-
tellaan vuoden aikana eri oppiaineiden 
tunneilla. Jokaisella oppiaineella on oma 
ympäristökasvatusnäkökulmansa. 
 
Toteutuksen aikana oppilaat toimivat 
vuorollaan matkaoppaina kohteissa tai 
esimerkiksi linja-autossa, jolloin "esitel-
mänpito" 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 ovat 
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 kartta-, kuva- ja 
videomateriaalia. Leirikoulun aikana voi 
pitää blogia, tallentaa kuvia Dropboxiin, 
käyttää twitteriä ja Instagramiin 
kertomaan matkan etenemisestä myös 
vanhemmille jne. 
 

Raportin julkaiseminen pedanetissa voi 
innostaa muita kouluja kautta  
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Alueellinen yhteistyöryhmä KYKY osallistui 
panoksellaan työhön.  Hakolan tilalta Juha 
Hintikka kertomassa maatilan elämästä Multian 
Metsolankartanolla 

7. KUNTATAPAHTUMAMALLI TIETOJEN KERÄÄMISEN APUNA 

Kuntatapahtumamalli luotiin kuntakohtaisten kestävän kehityksen tietojen täydentämistä varten, 
jotta saataisiin paikalliset mahdollisuudet ja näkemykset esiin. Pohjatyö haluttiin tehdä hyvin 
perehtymällä etukäteen kunnan kestävän kehityksen tilanteeseen.  
 
Tapahtuman tavoitteena on maastouttaa kestävän kehityksen kasvatusta kuntiin, tukea 
ympäristökasvatuksen opetusta ja kasvatusta, verkostoida yhteistyötä, kartoittaa kuntakohtaisia 
kehittämis- ja koulutustarpeita sekä vahvistaa paikallisidentiteettiä. Tapahtumasuunnittelun 
taustalla oli myös perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus 2016, jossa kestävä elämäntapa oli 
nousemassa vahvasti esille. 
 

Kuntarallina toteutettu Vaeltavan oppimisen 
tapahtum-päivä rakentuu koululaisten 
toimintapäivästä, kiertävästä näyttelystä ja 
kuntatoimijoiden työpajasta. Koululaisten 
kohderyhmänä ovat 4.- 6 luokat, jotka tekevät 
eniten leirikouluja ja maasto-opetuspäiviä.  
 
Koululaisten aamupäivässä on toimintapisteitä sekä 
sisällä että ulkona. Toimintapisteillä avataan 
tekemällä oppimisen ideaa sekä ympäristökasva-
tuksen näkökulmaa eri oppiaineissa. Luontoretkiä 
varten harjoitellaan retkitaitoja. 
 
Malli soveltuu kuntakohtaiseen tiedottamiseen. 
Kuntarallin järjestäminen soveltuu hyvin alueellisille 
ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmille. Tapahtuma on hyvä tapa tehdä verkostoyhteistyötä ja 
oppia tuntemaan toistensa työtä.  
 
Tapahtumamateriaalit ovat internetissä osoitteessa: 
 www.ksymparistokasvatus.fi>asiantuntijat avuksi > Kesytys-hanke > tapahtumat 

 

Kuntatapahtumien toteutus 
 
Kuntaralli toteutettiin seitsemässä kunnassa eri tavoin. Jokaiseen tapahtumaan sisältyi näyttely 
joko yhtenä päivänä tai viikon mittaisena. Koululaisten aamupäivä toteutui joka kunnassa. 
Iltapäivän työpajan osallistujamäärä vaihteli 0-18, joten tietojen kerääminen ei toteutunut 
halutulla tavalla. Tieto kuitenkin levisi, sillä kutsua ja tapahtumavihkosta jaettiin noin 200 
henkilölle tai yhteisölle/ kunta. Kokemus osoitti, että tapahtumat pitäisi pystyä sopimaan puolta 
vuotta aiemmin tilavarausten sekä koulujen toimintasuunnitelmien vuoksi.  
 
Tapahtumaa varten toteutettiin viestintäsuunnitelma sekä turvallisuussuunnitelma. Viestinnän 
haasteena olivat erilaiset kohderyhmät esikouluohjaajista hallintobyrokraatteihin ja yrityksiin.  
Pääkanavana toimivat internet, sähköposti, seinämainokset sekä postitetut tapahtumavihkoset.  
Viestinnällisiä sudenkuoppia olivat aikataulutus sekä kiinnostavalla tavalla esitetty kutsu.  

© Eija Syrjälä 
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Joutsan yhtenäiskoulun Vihreän lipun 
ympäristöraati ideoi tapahtumaan 
koulun pihan suunnittelupisteen. 

Retkitaitoja harjoiteltiin joka tapahtumassa. 
Toivakan pojat nuotiomallien kimpussa. 

Turvallisuussuunnittelussa riskienhallinta onnistui hyvin, sillä 
yhdessäkään tapahtumassa ei tullut mitään tapaturmaa. 
Paikan päällä käynti ennen tapahtumaa oli välttämätön.  
 
Toimintaohjeet olivat selkeät, opastus ja aikataulutus 
onnistuivat erinomaisesti. Etukäteisinformaatio paikasta ja 
ryhmistä oli riittävä. Jälkipyykkiä ei syntynyt. Opettaja- ja 
oppilaspalaute olivat myönteisiä. Opiskelijat, jotka olivat 
työssä mukana alusta loppuun, saivat tapahtuman 
järjestämisestä monipuolisen kokemuksen. 
 
Kiertävä ympäristökasvatusnäyttely ja toimintapisteet 
 

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

Toimintapisteissä osallistujalta kysytään tietoja oman kunnan 
kohteista mm. kuntavisan avulla.  
 
Kuntakohteiden käyttöä haastetaan miettimään 
oppiaineiden oppimisympäristönä ja kysytään ideoita 
niiden muusta käytöstä. Omia kohteita pyydetään 
nimeämään myös kartalle sekä ideavihkoon. 
Osallistujalta kysytään sopivia leirikoulupaikkoja 
omasta kunnasta ja Keski-Suomesta. Koulun 
ulkopuolisen opetuksen yhteistyömahdollisuudet ovat 
esillä. Molemmista kirjataan ylös ehdotuksia ja 
kokemuksia. 
 
 
 
 

Vaeltavan oppimisen ympäristökasvatustapahtumat 2012 Keski-Suomessa 
Kuntaralli: Muurame, Laukaa, Multia, Joutsa- Luhanka, Toivakka, Jämsä, Äänekoski, Toukofest 
 

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 

© Eija Syrjälä 

© Eija Syrjälä 
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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 ympäristökasvatuksen toimintapisteet: 
1. Ympäristötietoisuus ja kestävä kehitys 

- luuletko, että on toinen maapallo, säästöpankki 

2. Kielet: kestävän kehityksen sanastoa englanniksi 

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

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: mediaseuranta- vuoden 2011 lehtiuutisia ympäristöasioista 

9. Kartalle tietoa oman kunnan hyvistä luontopaikoista ja 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  (Vuodenaikateemat) 
13. RETKITAITOJA: Erilaiset nuotiotyypit ja retkivarusteet (liikunta, puutyöt), ensiapu (liikunta) 
14. Historia: Kivikauden hirven metsästys  
15. Talviluontopolku (Luonto-liiton valmispolut: Tietäjän jalanjäljillä, Rento korento, Metsä) 
16. Fysiikka-kemia: Lumi (sulatus, puhtaus, lumipeitteen paksuuden mittaus eri paikoissa) 
17. Biologia: suurpedot, ilveksen loikka, eläinten jäljet 
18. Kalastusta 
19. Lintubongausta 

Kuntatapahtuma Laukaan pääkirjastossa. 
Jämsän Jaon opiskelija Milla Koskinen 
haastaa oppilaita kuntavisaan. 

 
 

TAPAHTUMAN NÄYTTELYMATERIAALIT (A0)  
Luuletko , että on toinen maapallo- kestävää kehitystä ja 
ympäristötietoisuutta herättelemässä 
Kartta Keski-Suomen ympäristökasvatuksen kohteista 
23 kunnan ympäristökasvatusjulisteet ja kohdekartat 
sekä kuntakansiot   
Kunnan ohjelmapankkikohteiden esittelytja ppt-esitys  
Kestävä kehitys Keski-Suomessa ja kunnassa 
Kunnan, aluehallinnon ja valtionhallinnon Win-Win-Win 
Vaeltava oppiminen ja opetussuunnitelmauudistus 2016 
Ympäristökasvatusverkostot koulun tukena 
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 

© Eija Syrjälä 
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8. YMPÄRISTÖKASVATUKSEN  MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖVERKOSTO PAIKKAKUNNALLA 
 
Paikallistasolla on mahdollista liittää verkostoon kunnan keskeinen ympäristökasvatusasiantunte-
mus koulutoimesta, päivähoidosta, nuorisotyöstä, liikuntatoimesta, kansalaisopistosta ja 
ympäristönsuojelusta. Verkostoon voivat liittyä asukasyhdistykset, kyläseurat, ympäristöön, 
luontoon ja kulttuuriin liittyvä järjestömaailma sekä paikkakunnan ympäristömyötäisen 
yritysmaailman edustajat sekä mahdollinen tutkimustoiminta.  
 
Sykse ry palkitsi Laukaan luontokoulun laajan paikallisverkostomallin Ympäristökasvatuksen 
Ruusulla ensimmäisenä Suomen luonto- ja ympäristökouluista v. 2002. 
 
Verkostolla tulisi olla pysyvä 
koordinaattori ja selkeä tehtävä, johon 
toimijat voivat sitoutua ja josta he 
hyötyvät.  Verkostolle tulisi määrittää 
toiminta-ajatus, toimintamuodot ja 
tehtävät. Keskeisin tehtävä on tukea 
koulujen ja päivähoidon 
ympäristökasvatusta sekä yleistä 
ympäristötietoisuutta. Verkosto voi 
tehdä markkinointiyhteistyötä. 
Asiantuntijaverkosto voi osallistua 
kuntastrategian ja kunnan 
elinkeinotoiminnan painopisteiden 
ympäristösisältöjen määrittämiseen 
käyttäen hyväkseen verkoston koko 
asiantuntijuutta.  
 

.    
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Paikallisverkosto voi valita edustajansa alueelliseen yhteistyöryhmään, edistää kuntayhteistyötä 
sekä seutuyhteistyötä. Paikallisverkostot yhdistämällä on mahdollista koota maakunnan kattava 
ympäristökasvatustoimijoiden verkosto, jossa tiedonvälitys on nopeaa 
 
Yritykset ja osaajat verkostoon tukemaan kestävän elämäntavan kasvatusta 
 
Opetushallitus haastaa kouluja entistä enemmän yhteistyöhön koulun ulkopuolisten asiantunti-
joiden kanssa.  Yhteistyötä voidaan tehdä kouluille järjestettävässä vierailu- tai maastopäivässä, 
leirikoulussa, opetusmateriaaleissa, kädentaidoissa, retkitaidoissa ja esimerkiksi paikallishistorian 
tallentamisessa ja kuvaamisessa tai sosiaalisten taitojen opettelussa ja arjen hallinnassa.  
 
Toimintamuotoina voivat olla myös leirit, kerhot, tapahtumat, näyttelyt ja yleisöretket sekä 
työhyvinvointi. Koulut tulevat toistuvasti mielellään toiminnallisiksi ja laadukkaiksi kokemiinsa 
kohteisiin, jolloin syntyy kaikille osapuolille mieluinen pitkäaikainen yhteistyö, jonka koulu voi 
sisällyttää opetussuunnitelmaansa. Kun toiminta on suunniteltu eläväksi tekemällä oppimiseksi, 
palvelee se elinikäistä oppimista. Parhaassa tapauksessa esimerkiksi luontomatkailuyritys voi 
silloin samalla "kuntouttaa" ohjelmaansa. 
 
Ohjelmapankkiin voi linkittää yhdistyksiä, yrityksiä, osaajia sekä leirikoulumajoittajia, joita 
kiinnostaa kehittää ja tarjota paikallisosaamista ja palvelujaan kouluille ja tukea koulujen 
käytännön opetusta. Toimijaverkoston kyselymalli on liitteenä 4. ja koulutusmalli sivulla 42.. 
 
 

 
 
 

Kuvassa esimerkkinä maatilavierailu, joka voi tarjota koululaisille monipuolisia tutustumisohjelmia viljelystä, 

karjankasvatuksesta sekä metsätaloudesta. Kuvassa Hakolan tilan tarjoamia ohjelmia Laukaan luontokoulusta. 
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Esimerkki Laukaan luontokouluohjelmien yrittäjäkohtaisesta tuotteistamisesta, koulutuksesta ja valmennuksesta 
 

Kaikille yhteinen koulutus Teemakohtainen koulutus 
Esimerkkejä 

Ohjelman tuotteistaminen 
ja valmennus 

Turvallisuus ja 
liiketoiminta 

Ohjelmapaketin 
rakentaminen 
Turvallisuus toiminnassa 
Oppiminen 
- eri-ikäiset ryhmät 
- toiminnalliset tavoitteet 
- opetussuunnitelmat 
Arvokkaat luonto- ja 
kulttuurikohteet opastus-  
ja opetuskohteina 

Maatilavierailu 
Yritysvierailu 
Museovierailu 
Retkitaidot, lumikenkäily 
Lintuharrastus 
Ilveksen jäljillä, 
karhunkierros 
Kalastus (Kuusvedellä) 
Luontovalokuvaus 
Kivikauden kädentaidot 
Jääkauden jälki Natura-
kohde 
Päretyöt 

- sisältö, aikataulu ja 
toiminta eri-ikäisten 
ryhmien kanssa 
- kokeilu testiryhmien 
kanssa 
- turvallisuus 
- välineistö 
- materiaalit, ajo-ohjeet, 
tehtävät, palautteen 
kerääminen 
hinnoittelu ja tarjous 
asiakkaalle 
- esite, internet-sisällöt 

Ensiaputaidot 
Hygieniapassi 
Turvallisuussuunnitelma 
Mitoitus 
Asiakaspalvelu, tarjous- 
ja laskutustoiminta 
Markkinointi 
- verkoston sisäinen ja 
   ulkoinen markkinointi 
Yhteistyökumppanit 

   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 – JA YMPÄRISTÖTYÖ 

LUONTO- JA YMPÄRISTÖKOULUT 

KULTTUURIYMPÄRISTÖKASVATUS /LUOTSIT JA MUSEOT 

METSÄHALLITUS/KANSALLISPUISTOT /RETKIKOHTEET 

AMMATILLINEN ULUTUS/HARJOITTELIJAT/OPINNÄYTTEET 

TUTKIMUS 

HANKKEET 
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Esimerkkinä Laukaan luontokouluverkoston rakentamisen vaiheet 1994-2013 
 

1. Kunnan toimialojen yhteistyö muotoutui 1994-1995 
   -- päivähoito, koulutoimi, ympäristönsuojelu, vapaa-aikatoimi 

Laukaan luontokoulu sai alkunsa vuonna 1994 esikoulukerhosta, jossa testattiin kunnan 
ympäristönsuojelun kustantamaa ympäristökasvatuksen ympärivuotista virikemateriaalia. Vapaa-aikatoimi 
tarjosi kerhotilat nuorisotalolta, sosiaalitoimi osti esikoulutoiminnan Laukaan luonnonystävät ry:ltä ja 
koulutoimi osallistui opettajien ja ohjaajien kouluttamiseen, jota järjestettiin kerran kuussa.  
 

2. Kunnan toimintana- ympäristönsuojelusihteerin virkatyönä 1996-1999 
    - koulut ja päivähoitoyksiköt mukaan verkostoon 
Ympäristönsuojelusihteeri kutsui verkostoon yhteyshenkilöt kaikista kunnan kouluista ja päiväkodeista. 
Verkosto välitti tietoa uusista materiaaleista, koulutuksista ja ympäristökasvatus-tapahtumista ja ideoi mm. 
VESO-koulutuspäiviä sekä koko kunnan yhteisen ympäristökasvatus-näyttelyn osana paikallisagenda 21-
työtä. Verkosto kierrätti vuodenaika-luontopolkuja, suunnitteli ja testasi vesi- ja metsäopetusmateriaalien 
ja kehitti Lumiukko Viktorin seikkailuradan. Lisäksi tehtiin kouluyhteistyönä mm. kunnan ilman laadun 

seurantaselvitys ja järvikunnostuskartoituksia. 
 

3. Luontokouluverkosto (n. 70 jäsentä) kunnan alaisuudessa 1999-2004 
   - yritykset, osaajat, kyläseurat, ammatilliset oppilaitokset mukaan verkostoon 
Kunnan yhteistyötoimialat hakivat v.1999 EU-rahoituksen luontokoulutoiminnan kehittämiseksi, jolloin 
verkostoon liittyi elinkeinotoimi, kolme kyläkoulua ja -seuraa, maaseutuyrittäjiä, seurakunta ja järjestöjä. 
Kunnan vapaa-aikatoimen tavoitteena oli lisätä ja monipuolistaa tilojen ja ulkoilureittien käyttöastetta. EU-
hanketta hallinnoi ensin ympäristönsuojelu, sitten koulutoimi. 
 

Koulutoimi ja päivähoito hakivat tukea opetussuunnitelman mukaiselle ympäristökasvatukselle sekä 
opettajien kouluttamiselle. Ympäristönsuojelulle ympäristökasvatus on ennaltaehkäisevää työtä. Kunnan 
paikallisagenda 21-ohjelma sisällytettiin yhdeksi toimintamuodoksi. Ammatillisen koulutuksen kanssa 
toteutettiin opinnäyte- ja harjoitteluyhteistyötä.  
 

Kehittämishankkeessa v.1999-2004 määritettiin luontokou-
lun toimintamuodot, asiakasryhmät, tuotteistettiin 
ohjelmapaketit sekä tarjous- ja markkinointimateriaalit. 
Toiminnanvetäjänä toimi kunnan ympäristönsuojelusihtee-
ri, joka toimii projektipäällikkönä ja luontokouluopettajana.  
 

Luontokouluohjelmia järjestivät myös yrittäjät, joiden 
osaaminen tuotteistettiin ja ohjelmia testattiin kummeiksi 
valitttujen kyläkoulujen kanssa. Verkostossa toimi 26 
yrittäjää tai osaajaa, kouluja n. 20 kpl,  päivähoitoyksiköitä 
n.20 kpl , kyläseuroja  kolme, ammatillisia oppilaitoksia ja 
tutkimuslaitoksia viisi kpl. 
 

4. Luontokouluosuuskuntana 2003-2006 

Luontokoulupäivien, leirikoulutoiminnan ja koulutusten 
järjestämistä varten luotiin liiketoimintamalli, osuuskunta. 
Siihen liittyi 14 henkilö- tai yrittäjäjäsentä sekä  yhteisö-
jäseninä Laukaan koulutoimi, Keski-Suomen opisto sekä 
kaksi kyläseuraa. 

 

5. Luontokouluverkostona 2006- 

Kunnan vuotuinen rahoitusosuus oli kehittämisvaiheessa 34 000€. Toiminnan siirryttyä osuuskunnalle 
kunnan koulutoimen vuosipanos putosi 1000 euroon ja loppui v. 2006, jolloin osuuskunta  lopetettiin. 
Toiminta jatkui verkostona osana KYKY-yhteistyötä. Asiakaspalvelu on Hakolan tilan vastuulla. 

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 
luontokoulupalveluita verkoston 
avulla ja osallistumalla 
ympäristöhankkeisiin.   
 

Lähde: Laukaan luontokoulu- eilen, 

tänään, huomenna, Keski-Suomen 

ympäristökeskuksen raportteja 1/2009 
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Luontokoulutoiminta muuntui ja monipuolistui 15 vuoden aikana etsiessään ja kokeillessaan 
erilaisia toimintamalleja. Kehittämishankkeen päätteeksi v. 2004 ohjausryhmä asetti vision 
kehittää toimintaa oppimiskeskukseksi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 

 

 

  

 
.  
 

Lähde: Laukaan luontokoulu eilen tänään huomenna s.106 

Esimerkkinä Laukaan 
luontokoulun 
toimintamuodot  
sekä asiakkaalle  
helppo 
 "yhden luukun 
periaate". 

Kehittämistyöstä on laadittu raportti Laukaan luontokoulu- eilen, tänään, huomenna,  Keski-
Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1/2009. Se löytyy Keski-Suomen ympäristökasvatus-
sivuilta www.ksymparistokasvatus.fi/asiantuntijat avuksi > luontokoulut > Laukaan luontokoulu 

TOIMINTAMUODOT 

 
KUMMIRYHMÄT 
 

LUONTOKOULUPÄIVÄT 

KOULUILLE JA  

PÄIVÄHOITOON 
 

LEIRIKOULUT 

RYHMÄYTYMINEN 
 

LUONTOPOLUT 
 

OPPIMATERIAALIT 
 

VÄLINEISTÖN 

LAINAUS 
 

YMPÄRISTÖKOULUTUS 

NEUVONTA, VALISTUS 
 

YLEISÖRETKET 

NÄYTTELYT 
 

LUONTOSELVITYKSET 
 

YRITYSTEN  

VIRKISTYSPÄIVÄT 
 

PAIKALLISAGENDA 21 
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Maakuntalehti sekä paikallislehdet uutisoivat 
tapahtumia - jopa YLE:n toimittajatkin saatiin 
liikkeelle. Kuva Laukaan tapahtumasta.  

Paikallinen oppimisympäristö, 
syventävä oppiminen ja 
kestävä kehitys 

TET-harjoittelut 
Syventävät kurssit 

Työharjoittelut 
Asiantuntijatyöt 
Opinnäytetyöt 

Työssäoppiminen 
Oppisopimuskoulutus 

Lisä- ja täydennyskoulutus 
Näyttötutkinnot 

Tutkimus 
Työelämävalmennus 

Hankkeet 

9. VERKOSTOYHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSSA  
 

Kestävä kehitys sisältyy läpäisyperiaatteella ammatillisen 

koulutuksen kaikkien koulutusalojen opetussuunnitelmiin, mikä 

luo hyvän pohjan kestävän kehityksen moniammatilliselle 

yhteistyölle. Koulutukseen sisältyvät työjaksot tarjoavat 

monipuolisia yhteistyömahdollisuuksia kunnassa. Yhteistyö 

edellyttää suunnittelu- ja ohjausresurssia, mutta panostus 

kannattaa, sillä hyödynsaajina ovat opiskelijoiden lisäksi 

oppimis- ja työskentelymahdollisuuksia tarjoavat työnantajat. 
 

Esimerkkinä Jämsän ammattiopiston ympäristönhoidon 

opiskelijat /2. vuosikurssi 2011-2012, ympäristöviestintä 10 ov 
 

Jämsän ammattiopiston 14 ympäristönhoitajaopiskelijaa 

toteuttivat 10 opintoviikon ympäristö-viestinnän kurssillaan 

Keski-Suomen ympäristökasvatuksen ohjelmapankin ja kuvasivat kuntakohteet (s. 33-34). 

Markkinointiviestintä toteutettiin kuntatapahtu-

mien viestintäsuunnitteluna (s. 37- 39). Kurssisi-

sältö sekä työnjako on kuvattu liitteissä 7 ja 8. 
 

Opiskelijat laativat ohjelmapankkiin 23 kunnan 

kartat 1:100 000 GT-karttapoh-jille sekä n. 450 

kohteesta esittelytekstit ja kohdekartat 1:20 000 

peruskartoille MapInfo-ohjelmalla. 

Ohjelmapankin suunnittelu pedanet-alustalle 

toteutui asiantuntijatyönä, samoin kartan 

piirroskuvitus. Jyväskylän ammattiopiston kaksi 

painoviestinnän opiskelijaa suunnittelivat 

kohdekortin ja ohjelmapankin taittomallit, logon 

sekä joka kouluun jaetun ison seinäkartan 

graafisesta ilmeestä ja taitosta. 
 

Saarijärven Poken ammattiopiston ympäristöalan aikuisopiskelijat 
 

Saarijärven Poken ympäristöalan aikuisopiskelijoista neljä osallistuivat ympäristöviestinnän 

kurssillaan kuntatapahtumiin sekä Toukofest-tapahtumaan. Yksi opiskelija taittoi 11 kunnan kartat. 
 

JAMK Saarijärven luonnonvarainstituutin agronomiopiskelijat 
 

JAMK Saarijärven luonnonvarainstituutin agronomiopiskelija Heidi Närhi toteutti 

asiantuntijatyönään yrittäjille suunnatun nettikyselyn ja valmisteli maatiloja varten 

esitemateriaalin. Opiskelijoille tarjottiin muitakin aiheita mm. opetusmateriaalien laatiminen 

Natura 2000-kohteista, vesistöjen kunnostamisesta, kosteikoista, pohjavesialueista, kiinteistöjen 

jätevesiasioista, vesilaitoksista ja jätevedenpuhdistamoista sekä bioenergiasta, mutta 

aikatauluongelmien vuoksi kiinnostuneita opiskelijoita ei löytynyt. 

© Eija Syrjälä 
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10. KESTÄVÄN ELÄMÄNTAVAN HYÖDYT KUNNASSA- WIN-WIN-WIN-WIN 
 
KUNTA HYÖDYNSAAJANA WIN  
 
Kunnan panostus ympäristökasvatukseen 
edustaa uudenlaista ympäristöpolitiikkaa ja 
kuntastrategiaa. Ympäristökasvatuksen 
toimin-nallisen luonteen vuoksi se on tehokas 
tapa kohottaa kuntaimagoa tavalla, joka 
kiinnostaa mediaa. Viestintä on 
avainasemassa. 
 
Suurin taloudellinen hyöty kuntiin tulee 
elinympäristöä ja kulutusta säästävästä 
asenteesta osaavan henkilöstön kautta. Se 
tarkoittaa ympäristövastuullista toimintaa 
kotitalouksissa, yrityksissä ja kunnan omassa 
toiminnassa- hankinnoissa, kiinteistöissä, 
energia-, vesi- ja jätehuollossa. Keke- indikaattoreita on olemassa seurannan avuksi 
vaikuttavuuden arviointiin. 
 
Ympäristökasvatus on ennaltaehkäisevää työtä kunnassa. Päämääränä ovat ympäristövastuullisesti 
toimivat kuntalaiset, joilla on myönteinen asenne omaan elinympäristöönsä ja ymmärrys oman 
toiminnan ympäristövaikutuksista. Tavoitteena on säilyttää elinympäristö terveellisenä, 
turvallisena ja ekologisesti toimivana ja viihtyisänä.  
 
Kuntastrategioiden kestävän kehityksen painopisteet ohjaavat kasvatustyötä kunnassa. Oppimis- 
ja osaamisympäristön kartoitus sekä toimijoiden verkostointi lisäävät yhteistyötä. Kohteiden 
käyttöönotto vahvistaa kotiseututuntemusta ja paikallisidentiteettiä. Ympäristönsuojeluteemat 
vahvistavat yleistä ympäristötietoisuutta ja vastuuta ympäristön tilasta.  
 
Ohjelmapankin kohteita voi hyödyntää opetussuunnitelmatyössä paikallisteemoissa. Kohteisiin voi 
luoda opetusmateriaaleja koulujen, päivähoidon sekä ammatillisen koulutuksen yhteistyöllä 
esimerkiksi leirikoulutoiminnalla. Yhteismarkkinoinnilla voidaan kehittää hinnoittelultaan ja 
saavutettavuudeltaan edullista ja monipuolista leirikoulutoimintaa.   
 
Elinikäisen oppimisen periaate kasvattaa kuntaan aitoja ympäristökansalaisia. Kestävän elämän-
tavan kasvatus kouluissa ja päivähoidossa tekemällä oppimisen periaattein aidossa ympäristössä 
vahvistaa luontosuhdetta ja ympäristövastuullisten elämäntapojen omaksumista pienestä pitäen.  
 
Koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö opetuksessa uudistaa opetusmenetelmiä, tuo 
paikallista osaamista ja käytännön tekemistä ryhmille ja vahvistaa kotiseudun tuntemusta ja 
perinnetaitoja, parantaa luokkahenkeä ja kodin ja koulun yhteistyötä.  
 
Yhteistyö tarjoaa sivutuloja yrittäjille ja järjestöille ja leirikoulumajoittajille. Luonto- ja 
ympäristökoulut, metsähallitus ja luontoalan järjestöt voivat tukea koulujen opetussuunnitelmien 
mukaista ympäristökasvatusopetusta. Samalla opettajat saavat uusia menetelmiä, välineistöä ja 
koulutusta opetukseen sekä retkitaitoja ja oppivat tuntemaan paikkakuntaa 



47 

Ympäristövastuullisten yritysten edelläkävijäosaaminen voi hyödyttää kuntaa taloudellisesti 
alihankintaketjujen kautta. Yrittäjyyskasvatusta on luonteva täydentää ympäristövastuullisuudella. 
Yrittäjämäisen asenne tuottaa itsenäisemmin toimeentulevia kuntalaisia 
 
Yhteistyö luonto- ja kulttuurimatkailun toimijoiden kanssa vahvistaa paikkakunnan kulttuuri-
identiteettiä ja ylläpitää paikkakunnan kiinnostavuutta luomalla uudenlaisia toiminnallisia sisältöjä 
ohjelmapalveluihin. Kestävän matkailun yritykset menestyvät kansainvälisessä vertailussa. 
 
Kunnan kiinteistöissä voi valistaa ja tiedottaa kestävistä toimintaperiaatteista. Neuvonta ja valistus 
lisää yleistä ympäristötietoisuutta. 
 
Vapaa-ajan tiloja ja ulkoiluympäristöjä voi hyödyntää monipuolisesti retkeilyyn, kursseihin, 
kerhotoimintaan, tapahtumiin sekä leirikoulu- ja leiritoimintaan silloin, kun niihin on luotu esite- ja 
opetusmateriaaleja.   Kuntien hyötymistä toimialoittain on kuvattu sivun 50 taulukossa.  
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Valtionhallinto hyödynsaajana WIN 
 
Kestävän elämäntavan toimintamallien levitessä kuntakentälle työn vaikuttavuus kasvaa. 
Vuonna 2006 toteutettiin koko Suomen ympäristökasvatuksen maakuntaralli, joka jalkautti ja 
nimesi kansallisen strategian tavoitteet ympäristökasvatusyhteistyölle. Keskeisiä tavoitteita ovat: 

1. Luodaan alueellisesti kattava kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen 
kehittämiskeskusverkosto 

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

3. 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. 

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

5. 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 
 

Tavoitteet sisältyvät tämän oppaan 
toimintamalliin. Malli on hyödynnettä-vissä 
muihin maakuntiin. 
 
Aluehallinto hyödynsaajana WIN 
 

Aluehallinnon organisaatiot ovat keskeisessä 
roolissa maakunnan kestävän kehityksen 
imagon edistäjinä.  Organisaa-tioissa 
tarvitaan selkeitä vastuuhenkilöitä pitämään 
kasvatus-asioita esillä. Vastuujako on 
selkiintynyt vuoden 2010 jälkeen, mutta 
resurssit ovat heikentyneet. 
 
Maakuntaliitot koordinoivat alueellisten 
ympäristökasvatuksen ja ympäristötietoi-
suuden edistämissuunnitelman laatimista. 
Kansallinen strategia painottaa 
kehittämiskeskusten perustamista, joista päättää maakuntahallitus. Kuntien tilannekartoitus 
tarjoaa pohja-aineistoa alueellisen suunnitelman laatimiselle.  
 
ELY-keskuksilla on kestävän kehityksen koordinointi, ympäristövalistus ja -kasvatustehtävät. 
Yksiköt tuottavat runsaaasti tietoa kestävän elämäntavan kasvatusta varten, mutta tietoa pitää 
jalostaa kansantajuisemmaksi. ELYstä saa tietoa mm. ympäristön tilasta ja kunnostushankkeista, 
luonto-, kulttuuri- ja ympäristöselvityksistä, kalataloudesta sekä liikenne ja elinkeinotoiminnasta. 
Alueviranomaisten paikkatietorekisteriä voisi täydentää kohteiden ympäristökasvatustiedoilla. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole antanut tulossopimuksessa aluehallintovirastolle ( AVI) erillistä  
kestävän elämäntavan edistämistehtävää vaan se sisältyy koulutuksen painopisteisiin. Alueelliset 
ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmät ja osaamiskeskusverkostot voisivat hyötyä yhdistymisestä. 



49 

 
 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUSTA EDISTÄVÄN  PALVELUKESKUSVISION HYÖDYNSAAJAT  
 

KUNNAN OPETUS 
JA KASVATUSTYÖ 
Esimerkkinä Keski-
Suomen 23 kuntaa 

KUNTAHALLINTO 
ostopalveluja ja toiminnan 
kehittämistä 

VALTAKUNNALLINEN 
YMPÄRISTÖKASVATUK-
SEN KOORDINOINTITYÖ 

MONIAMMATIL-
LISEN PAIKALLIS-
VERKOSTON 
OSAAJAT 

Kuntakohtainen hyöty: 
Toteutunut v.2012: 
1. Ohjelmapankki ja 
toimintaympäristön 
kartoitus: 

 luontokohteet 

 kulttuurikohteet 

 ympäristönsuojelu-
teemat 

 osaamiskartoitus 
Suunniteltu jatko 
2013–2017 
2. Keski-Suomen 
leirikouluesite 
ohjelmapankin 
kohteista 
Vaeltavan oppimisen 
leirikoulumalli 

  (Opetus) 
materiaalit kouluja 
ja yrityksiä varten 

 Kouluille 
tukiverkosto ja sen 
koulutus, 
osaamisen 
tuotteistaminen ja 
markkinointi  

 Leirikoulumajoittaji
en verkostointi 

 Ympäristökasvatuk-
sen paikkatieto-
aineiston 
rakentaminen 

3. Tuki OPS 2016-työlle/ 
kestävän elämäntavan 
sisällöt 
4. Opettajien/ ohjaajien 
täydennyskoulutus 
5. Paikallinen / seudul- 
linen / maakunnan 
verkosto 
6. Osaamiskeskus 
kuntien ja muiden 
rahoittamana 

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

-ympäristönsuojelu/ennaltaehkäise
vä työ, ympäristötietoisuuden 
edistäminen, lisäarvo ja materiaaleja 
luonnon virkistyskäytölle, neuvonta, 
valistus, koulutus,ympäristöviestintä  

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

- sosiaalitoimi:toimintamalleja 
päivähoitoon, hyvinvointia 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 tehokas hyödyntäminen 
kulttuuriympäristökasvatus 

- kansalaisopistot: kurssitoiminta, 
tapahtumat  

-kirjastot: materiaalit, näyttelyt, 
paikallissisältöjä 

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

-kaavoitus ja tekniikka: luonto- ja 
ympäristöselvityksiä, osallistamista, 
ympäristönhoitotöitä ja 
kunnostuksia 

-Kuntatason 
ympäristökasvatus-malli ja 
sen maakunnallistaminen 

-K-S pilottimaakunta, 
osaamiskeskus, näkyvyys  

- tutkimus & kehittäminen 
 

Non-formaalit 
toimijat 
metsähallitus/opastus 

  kansallispuistot   
  virkistyskohteet  
  luonto- ja ympäristö- 
  koulut kehittämis- 
  keskuksia 
  vapaa sivistystyö 
  nuorisokeskukset 

Yritykset / osaaminen 
keke-veturiyritykset. 
laatu- ja ympäristöjär-
jestelmäyritykset, 
yhteiskuntavastuu 
kestävä matkailu 
luonnonvara-ala 
bioenergia 
vesihuolto, jätehuolto 
taidelaitokset, museot 
 

Ammatillinen 
koulutus, harjoittelu, 
tutkimus, 
opinnäytetyöt 
-ammattiopistot ja 
-korkeakoulut, yo 
 

Seurakunnat/ 
ortodoksinen kirkko 
- ympäristöohjelmatyö 
- ympäristökasvatussi-
sältöjä toimintaan 
- leirikeskukset 
Järjestöt, kyläseurat, 
kotiseututyö, 
taideala, kädentaidot   
ympäristötyö, tiedot, 
valistus, koulutus, 
kerhot, leirit, perinne-
taidot, materiaalit 
Ympäristöviestintä 
- media maakunnassa 
- sosiaalinen media 

ALUEHALLINNON 
YHTEISTYÖ JA KYKY 
Maakuntaliitto, ELY,  AVI, 
Metsähallitus, maakunta- 
museo, muut aluehallinnon 
virastot 
 

alueellisen 
yhteistyöryhmän johdolla 
valmisteltu esitys 
maakuntahallitukselle 
osaamis- ja palvelukeskuk-
sen perustamisesta  

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

- alueellinen ympäristökasva-
tus- ja ympäristötietoisuus-
suunnitelmatyön malli, 
koordinointi ja seuranta, 
toimeenpano kuntiin  
> ympäristökasvatus– ja yt 
sisällöt maakunta-asiakir-
joihin, seuranta 
- hyvät toimintamallit  
- opettajien täydennyskou-
lutus Osaava-yhteistyössä 
- ympäristökasvatus osaksi 
yrittäjyys- ja kulttuuriympä-
ristökasvatusta 
- alueen keke- profiilin 
nouseminen 

RAHOITUSPERUSTA RAHOITUSPERUSTA RAHOITUSPERUSTA 

Asukasperusteinen esim. 0.20- 0.45 €/asukas Kuntaraha osaksi 
kehittämishankkeita, Ostopalvelusopimukset toimialoittain 

Ostopalvelusopimukset 
Harkinnanvaraiset avus-
tukset, kansallinen raha 
kehittämishankkeisiin 

Ostopalvelusopimuk-
set, Julkinen ja yksityi-
nen raha kehittämis-
hankkeisiin 
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Koulujen ja kasvatuksen yhteistyökumppanit hyödynsaajina  WIN 

Monet koulujen yhteistyökumppanit edustavat ns. epävirallista koulutusta, valmennusta, 
valistusta ja kasvatusta. Paikallisosaajina luonto- ja ympäristökoulut, metsähallitus, järjestöt, erä- 
oppaat, lintumiehet ja kulttuuriluotsit tarjoavat kouluille elävää opetusta aidossa ympäristössä.  
 
Palveluksistaan järjestöt ja yrittäjät voivat saada sivutuloa, jakaa osaamistaan ja siten säilyttää 
paikkakunnan osaamispääomaa.  Toimivat majoitus- ja ruokapalvelut ovat leirikoulutoiminnan 
tukijalka. Seurakuntien leirikeskukset ovat voittoa tavoittelemattomina laitoksina kouluille 
erinomaisia leirikoulukohteina. Monet toteuttavat kestävän matkailun periaatteita ja toimivat 
mallina muille. Järjestöille ja vapaalle sivistystyölle kouluyhteistyö antaa mahdollisuuden toteuttaa 
neuvontaa, valistusta sekä hankkeita ja toimia laajemmassa yhteistyössä paikkakunnalla.  
 
11. KOHTI KUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMAA  
 
Kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseen luonnon kantokyvyn rajoissa paikallistasolla tarvitaan 
yhteistyötä. Ratkaisujen löytymiseen tarvitaan yhteiskunnan kaikkien toimijoiden osaamista ja 
panosta. Kasvatus ja koulutus ovat avainasemassa pitkäjänteisen tuloksen varmistamiseksi. 
 
Paikkakunnan keke-tiimi ja vuosikello kestävän hyvinvoinnin työrukkasena 
 
Kunta voi perustaa keke-työryhmän, joihin pyydetään kunnan toimialojen lisäksi mukaan asukas- 
ja kyläyhdistyksiä, yrityksiä, seurakuntia, järjestöjä ja ammatillista koulutusta. Tiimin toiminta voi 
merkittävästi parantaa tiedonkulkua, osallisuutta, elinvoimaisuutta sekä yhteisöllisyyttä. Se voi 
edustaa myös asiantuntijuutta sekä osallisuutta ja tuoda kehittämishankkeisiin sisältöjä. 
 
Tiimi voi yhdistää koulumaailman ja sitä tukevan moniammatillisen yhteistyöverkoston osaamisen 
sekä yleistä ympäristötietoisuutta edistävät toimijat.  Työskentelyn apuna voi käyttää viereisellä 
sivulla esiteltyä vuosikelloa. Sen ideana on hyödyntää valtakunnallista kestävää elämäntapaa 
edistävää viriketarjontaa kunnan omaan toimintaan sekä koulu- ja kasvatusmaailmaan.  Vuosikello 
voi olla osa kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaa, viestintäsuunnitelmaa tai laatujärjestelmää. 
 
Ilman kunnan johdon tukevaa selkänojaa kestävän elämäntavan kokonaisvaltainen työ ei edisty.  
Siihen tarvitaan poliittista ja hallinnollista sekä taloudellista ja toiminnallista ohjausta. Kunta voi 
kirkastaa kestävän elämäntavan arvoja strategia-asiakirjoissaan, toimialojen toiminta-ajatuksissa ja 
painopistealueiden perusteluissa ja mm. kokonaistaloudellisesti edullisimmissa hankinnoissa. 
 
Koko kuntakentän sitouttamiseen työhön tarvitaan koulutusta, tiedostusta ja valistusta. 
Henkilöstön koulutuksen vertaistukimalleja tarjoaa ekotukitoiminta. Kunnan henkilöstön 
osaaminen poikii nelinkertaisen hyödyn tutkimusten mukaan.  
 
Yleistä ympäristötietoisuutta voi edistää viestinnällisin keinoin ottamalla erilaiset kanavat käyttöön 
eri kohderyhmille. Kunnan kiinteistöjen tarjoama tieto voi luoda koko paikkakunnan kattavan 
verkoston kunnanvirastosta kouluihin, jätekatoksiin ja uimarannoille saakka. 
 

Tärkeintä ei ole lähteä heti kokonaisvaltaisen suunnitelman laatimisen tielle. Kunnan johdon 
sitoutuminen kestävän elämäntavan arvoihin luo perustan toiminnalle. Se antaa mahdollisuuden 
erilaisille toimijoille lähteä liikkeelle ruohonjuuritasolla. Kunnat voivat edistää kestävän 
elämäntavan tuotteistamista ja markkinointia sijoittamalla kuntarhaa kehittämishankkeisiin. 
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 Lähteet:  
Ekotoiminnan käsikirja - työpaikan ekoarki ja kuinka se tehdään (Oulun kaupunki, Oulun seudun 
ympäristötoimi, julkaisu 1/2012) 
Enemmän eko. EkoKymenlaakson viestintästrategia, Sari Olsio 28.6.2011 
Espoon ympäristövalistussuunnitelma 1986-1995, Liisa Valkonen, Espoon ympäristönsuojelulautakunnan 
julkaisu 2/ 1986 
Jämsän ammattiopisto. Opetussuunnitelma, luonto - ja ympäristöalan perustutkinto (24.5.2010) 
Kansallinen kestävän kehityksen kokonaisarviointi, Ympäristöministeriö 2009 
Keski-Suomen liitto: Maakuntasuunnitelma vuodelle 2030 
Keski-Suomen liitto, Maakuntaohjelma vuodelle 2010–2013 
Keski-Suomen liitto, Maakuntajohtaja Mikkonen, Anita 18.3.2010. Alueellisen ympäristökasvatus-
tapaamisen esitteluaineisto sekä Sanoista tekoihin seminaarin esittelyaineisto 24.9.2013, Kesytys-hanke 
Kestävyyttä katsastamassa- ympäristökasvatuskysely kouluille, lukioille ja kuntiin (Saara Susiluoma 2008) 
Kestävän elämäntavan oppiminen, käsikirja kouluille ja oppilaitoksille (Opetushallitus, Loukola M-L 2007) 
Kestävän kehityksen kasvatusmalleja kuntien nuorisotyöhön, Rantasalmen ympäristökasvatusinstituutti 2008 

Kestävän kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma 2006-
2009, Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaosto 15.3.2006 
Kestävän kehityksen kasvatuksen organisoituminen suurissa kunnissa, Seppo Saloranta 4.10.2010 
Kestävään kehitykseen liittyvien vaikutusten ennakkoarviointi politiikan suunnittelussa ja päätöksenteossa, 
YM raportteja 24/2011 
Kestävä kehitys päivähoidossa, henkilöstön näkemyksiä, Metropolia Ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö 
5.4.2012, Katja Lahdentausta & Henna Stranden 
Kestävän yhdyskunnan käsikirja, Kari Ojala ja Veli Silvo, Kl-kustannus  Oy v. 2000 
Kesytys-hanke: Esiselvitys, Kesytys-valtakunnallinen pilottimalli kuntatason ympäristökasvatuksesta ja sen 
alueellistamisesta (Eija Syrjälä 11.11.2010, Laukaan Seudun luonto ry, Keski-Suomen ELY-keskus, YM) 
Kesytys-hanke: Katsaus Keski-Suomen kuntien ympäristökasvatustilanteeseen 2012, Osa 1.(Eija Syrjälä 
30.8.2013, Piispalan nuorisokeskus, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen ELY-keskus, YM)  
Kesytys-hankkeen ohjausryhmän hyväksymät monistemateriaalit 2011-2012 (kuntatapahtumat, 
näyttelymateriaalit, ohjelmapankki) 
Kiiskinen, Anna-Liisa , Sanoista tekoihin -seminaarin esittelyaineisto 24.9.2013, Kesytys-hanke 
Kiiskinen, Anna-Liisa 18.3.2010. Alueellisen ympäristökasvatustapaamisen esittelyaineisto 18.3.2010 
Kiiskinen, Anna-Liisa. Luonnos 18.8.2010. Ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen 
yhteistyön järjestäminen Suomessa 1.1.2011–31.5.2017 sekä luonnos Rahoitusyhteistyösuunnitelmaksi 
Kiiskinen, A-L Karjalainen, Jani (2006). Kasvata, ennaltaehkäise, valvo, korjaa. Alueellisen 
ympäristökasvatusyhteistyön kehittämissuunnitelma. Suomen ympäristö 47/ 2006 
Kiiskinen, Anna-Liisa(2001): Ympäristöhallinto vastuullisen elämäntavan edistäjänä, Jyväskylän yliopisto, 
väitöskirja 187  
Laukaan luontokoulu eilen tänään huomenna, Keski-Suomen ympäristökeskuksen raportti 1/2009, Eiija 
Syrjälä, internetissä: www.ksymparistokasvatus.fi >asiantuntijat avuksi >Laukaan luontokoulu 
Mikkelin ekoläänihanke 1980-1994. Luonnollisesti. Ekoläänityöryhmä. Mikkeli 1994 
Opetushallitus 2010. Kestävää ammatillista koulutusta, Raportit ja selvitykset 2010:7Pääkaupunkiseudun 
kierrätyskeskus 2013. Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto ja käytännöt  
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus 2010: Ympäristökasvatuksen käsitteiden määritelmäluonnos 2008 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy. Selvitys järjestöjen ympäristötyöstä, Juuli Alm, Tuula Friman.  
Oulu kasvaa kestävästi, Oulun kaupungin ympäristöpolitiikka, Oulun kaupunginhallitus 9.8.2010 § 399 
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, 4V-hanke, www.4v.fi/4v-hanke>hyvät käytännöt 
Rakennettu ympäristö tutuksi. Ympäristöministeriö, selvityksiä 1 /1990, Eija Syrjälä 
Suomussalmen ekokuntakokeilu, Suomussalmen kaupunki 1992 
Täältä kestävyyteen. Paikallisagendaopas. Suomen kuntaliitto 1997 
Ympäristöviestinnän tutkimus Suomessa, Jari Lyytimäki & Marika Palosaari 2004 
Ympäristö osaksi arkea- Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategia 2010-2016 
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Internet -aineistot: 
- www.avi.fi/ Keski-Suomi, opetustoimi, oppilaitosten yhteystiedot 
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pöytäkirjat, ohjelmapankki, ajankohtaista>seminaari 
- www.luonnonvoimaa.net 
- www.luontokoulut.fi, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto 
- www.lipas.fi, liikuntapaikkojen paikkatietorekisteri    
- www.maakuntaliitto/ keski-suomi, maakuntaohjelma, maakuntasuunnitelma, rahoitus, 
- www.metsahallitus.fi 
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http://www.lipas.fi/
http://www.maakuntaliitto/
http://www.metsahallitus.fi/
http://www.nba.fi/
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www.yhteinenkasitys.fi
http://www.yki.fi/
http://www.ymparito.fi/
http://www.ymparistokasvatus.fi/
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LIITE 2. 

Lait, sopimukset, ohjelmat ja asiakirjat, jotka velvoittavat ympäristökasvatuksen, ympäristötietoisuuden ja -
vastuullisuuden edistämiseen. 

- Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 2011-2014. 

– Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma 19.4.2007: Ympäristökasvatuksen edistäminen on kirjattu 
sekä ympäristöpolitiikan että koulutus- ja tiedepolitiikan alle - "Vahvistetaan ympäristökasvatuksen asemaa." 
Lisäksi ohjelmassa todetaan, että kansallinen kestävän kehityksen strategia toimeenpannaan.  

– Kohti kestäviä valintoja. Kansallisesti ja globaalisti kestävä Suomi. Kansallisen kestävän kehityksen 
strategia (2006). Mm. "Kestävä kehitys tulee saada painoalueeksi opetusalaa ja varhaiskasvatusta koskeviin 
strategioihin ja tuki kasvatukselle ja koulutukselle muiden hallinnonalojen ja toimijoiden strategioihin." (s.123) 

– Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma 
vuosille 2006–2014. Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaosto. Strategiassa esitettyjen 
kehittämiskohteiden toimeenpano on sisällytetty Kansalliseen kestävän kehityksen strategiaan (s.112–123) 
ja sen kautta hallitusohjelmaan. 

– Nuorisolaki: 7 § (2006) Yksi osa-alue kunnan nuorisotyössä ja – politiikassa on nuorten ympäristökasvatus. 

– YK:n Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen 2005–2014 (Decade of Education for 
Sustainable Development). Tavoitteena saada kestävä kehitys maailman kaikkien valtioiden 
opetusjärjestelmiin vuosikymmenen kuluessa. 

– Kestävän kulutuksen ja tuotannon toimikunnan (KULTU) ehdotus kansalliseksi ohjelmaksi ”Vähemmästä 
enemmän ja paremmin.” (2005) Kasvatus ja koulutus ovat keskeisiä mahdollisuuksia muuttaa nyky-
yhteiskunnan toimintaa kestävämpään suuntaan. Osana ohjelmaa edistetään ympäristökasvatusta. 
Ohjelmassa todetaan ensimmäisen kerran ympäristökasvatuksen alueelliset yhteistyöryhmät ja 
kehittämiskeskusverkostot.  

– Kasvata, ennaltaehkäise, valvo, korjaa. Alueellisen ympäristökasvatusyhteistyön kehittämissuunnitelma. 
"Maakuntaralliraportti". Anna-Liisa Kiiskinen & Jani Karjalainen. Suomen ympäristö 47/2006. Keski-Suomen 
ympäristökeskus. Julkaisu sisältää alueellisen ympäristökasvatusyhteistyön perusteet: alueelliset 
yhteistyöryhmät, kehittämissuunnitelmat ja ideoita kehittämis-/osaamis-/resurssikeskuksiksi. 

– Århusin sopimus. (2004) Sitoudutaan edistämään ympäristökasvatusta sekä kansalaisten tietoisuutta 
ympäristöasioista ja omista vaikutusmahdollisuuksista. 

– Perusopetuksen (2004) ja lukion (2003) opetussuunnitelmien perusteet. Kestävä kehitys on oma 
aihekokonaisuus, jota tulee noudattaa kaikkien oppiaineiden opetuksessa. 

– YK:n Johannesburgin julistus kestävästä kehityksestä (2002). Määriteltiin opetus ja koulutus ratkaiseviksi 
tekijöiksi kestävän kehityksen päämäärien edistämisessä. 

– Baltic Agenda 21E, Itämeren maiden opetusministerit (2002). Määrittelee koulutuksen yleistavoitteeksi 
sellaiset valmiudet, että kaikki kykenevät tukemaan kestävää kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken väestön 
tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. 

– EU:n kuudes ympäristöä koskeva toimintaohjelma (2002). Tavoitteena lisätä kansalaisten tietoisuutta 
ympäristökysymyksistä sekä panostetaan ennaltaehkäisyyn ja osallistumismahdollisuuksien kehittämiseen. 

– Rio de Janeiro, YK:n ympäristö - ja kehityskonferenssi, toimintaohjelma Agenda 21, 1992. Muodosti 
tärkeän pohjan kestävää kehitystä edistävän koulutuksen suunnittelulle koko maailmassa. 
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ESIMERKKEJÄ KUNTIEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMISTA JA HANKKEISTA 

 

 
 

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 

 
OSAAMISYMPÄRISTÖ 
 

Koulut ja oppilaitokset 
Yläaste n.    oppilasta:  

Peruskouluja n.     oppilasta: 

Päiväkodit n.    esikoululaista:  

Yksityiset:  

Yksityinen /muu kasvatusala:  
 

Nonformaalit  toimijat 
Seurakunta 

Järjestöjä / kyläseurat 

Kestävän kehityksen edelläkävijäyrityksiä  

Matkailu- ja maatilayrityksiä   

Leirikoulun majoitustiloja:  
 

Muuta:  
hankkeita, ympäristökasvatusresursseja 
 

 

OPPIMISYMPÄRISTÖ 
 
 
 

Luontokohteita: 

Kulttuurikohteita  
Ympäristönsuojeluteemoja 
Ilman laadun seurannan havaintopisteet  

Melukuormitus  

Pohjavesialueita  kpl, suojelusuunnitelmia 

Vesistöjen tila 

Jätehuolto: kierrätys, keräys, 

ongelmajätteet 

Suljettu kaatopaikka 

Vesilaitos, vesiosuuskuntia   

Energiantuotanto:  

Ympäristölupia    kpl  

Ympäristönhoitohankkeita 

Luonnonsuojelukohteita 

 

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 Kulttuuriympäristö Asuinympäristö 
Maankäyttö 

Ympäristökasvatus Työllisyys Tiedonvälitys Muuta  

KUNNAN 

KÄRKIHANKKEITA 

Liite 3. PERIAATEMALLI KUNTAKOHTAISESTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN  

KASVATUKSEN KUVAAMISESTA 
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Liite 4.  Malli ohjelmapankin kuntakohtaisen karttatiedon rakentamisesta 
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Liite 5. KUNTAKOHTAINEN YMPÄRISTÖKASVATUSKOHTEIDEN KARTOITUSMALLI 

Esimerkkejä Hankasalmen kunnan kohteista 
HANKASALMI 
LUONTOKOHTEET 

 
Ympäristötoimi vastaa 
luontopoluista 

 
 
 

Teemat Turvallisuus, 
opastus 
o=opasteet 
ok/ei 
r=rakenteet 
ok/ ei 
taulut, pitkos, 
tuli, WC 
Y=ylläpitäjä 
tiedossa 
yh=yhteystie-
dot maastossa 

Materiaaleja 
Netissä, 
esitteenä 
k=maastokartta 
o=opasvihko 
t= tehtäviä 
ta=taustamateri
aali 

Palvelut 
0=opas 
(yrittäjä) 
y= 
yhteistyökohde 
m= majoitus 
r= ruoka 

Käyttö 
y= ympäri 
    vuoden 
k=kesä 
t=talvi 

Kulutuskestä-
vyys 
maaperä, 
kasvillisuus 
1= kestävä 
2=melko kestävä 
3=arka 
4=huono 

Parannetta-
vaa 
Suojelu-
kohde  
Natura 2000 
hks 

Käyttöluokka 
1=ykkohde 
omatoimisesti 
2=ykkohde 
opastetusti 
3=kehitettävä yk 
4= 
omatoimikohde,re
tkeily 
5= poistettava 
6= uusi yk kohde 

Esimerkki 
luontopolusta 
 
 Kovalanmäen luontopolku ..  
 
 

vtk 
kultthist.. 
ympäristö 
 
mäkiasutus
alueen 
luonto ja, 
historia 

3,5km vaellus- 
tai ratsastus 
lähtö 
Hankasalmen 
ratsastuskoulun 
luota 
ympäristötoimi 
vastaa 

Paperiesite 
Esitteitä 
netissä kartta, 
ohje luontopolun 
alkuun + 
merkinnät 
 

Etelän tila 
opastetut retket 
majoitus-ja 
ruokapalvelut 
 
Hankasalmen 
ratsastuskoulu/ 
retkiä 

y ok drumliini, 
näköalapaikk
a rempallaan 
( poistettu 
LAPE?) 
maak. 
kulttu.maisem
a 

1 
3 
4 

Esimerkki lintutornista 
 
Keskisenlammen luontopolku 
ja lintutorni 10 
 
 

Keskisen-
lammen 
suoluonto, 
kasvillisuus
linnusto 25 
pesivää 
lajia 

3 km, 17 
opastaulua 
lintutorni, lähtö 
Hangan lavan 
luota 
Kuvia Eijalla 
Ympäristötoimi 
vastaa 

Paperiesite, 
lintotorniesite 
vtk 
lintuvesiohjelma
n kohde 
netissä kartta, 
ohje luontopolun 
alkuun + 
merkinnät 

 k ok lintuvesiohjel
ma, 
kevättulvat 
raivattava 
lammen 
pohjoispäätä, 
jossa 
kasvillisuus 
uhkaa peittää 
pitkospuut 
lintutorni 
kunnostettu 

1 
3 
4 

Esimerkki 
Natura 2000-kohteesta 

pinta-ala 
ha 

toteutus-
keino 

vastuu hks 
kiireellisyys 

suunnitt
elu-
tarve 

retkeily- ja 
virkistyskäyttö 

hoito-, 
kunnos-
tus- ja 
ennallis-
tamistarve 

yk-käyttöarvio 

FI0900038 Pieni-Kaihlanen 71 ha LsL ELY E valmis 
suunnitel
ma 
lintuvesi-
kunnostus 
pohjapato 

lintutorni, keväisin 
kova 
käyttö 
pohjoispäässä 
hiihtolatu 

lintuvesikun-
nostus tehty 

1 
3 

KULTTUURIKOHTEET 
Muinaisjäännökset  

Teema Sijainti ja 
osoite 

yhteyshenki
lö ja tiedot 

     

Ruumissaari esihistoriall
inen 

 ks. 
museovirasto 

    3 

Maisemakohteet ja -
alueet 

        

Hankamäen näköalapaikka 
kirkonkylällä 
 

Mk 
kultt.maise
ma 

     mk 
kulttuurimaise
ma 

1, 2, 3, 4 

Liimaharjun näköalapaikka 
Pienmäen museon takana 

 kehitettävä 
kohde 

      3 

Museot, 
Kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaat ympäristöt ha 
rakennukset 

        

Pienmäen talomuseo 
Niemisjärvi 

vtk.rak.ymp
äristö,  

K-S museo www.jyvaskyla.fi
/ksmuseo 

    2,3 

 
TAULUKON SELITYKSIÄ 

vtk= valtakunnallinen 

mk= maakunnallinen 

p=paikallinen 

 

Natura 2000-kohteet: 

hks= hoito ja käyttösuunnitelma 

 

 

 

YMPÄRISTÖKASVATUKSEN 

KÄYTTÖLUOKAT  

Selitys maasto- ja kulttuurikohteissa 
 

1=ykkohde omatoimisesti: tarkoittaa 

opettajajohtoista työskentelyä, avoin 

tutustumiskohde 

 

2=ykkohde opastetusti: edellyttää opasta 

tutustumiseen, oppaalla materiaaleja 

3=kehitettävä yk: tarkoittaa lähinnä 

materiaalien kehittämistarvetta 

 

4= omatoimikohde, retkeily: jokamies 

retkeily 

 

5= poistettava: rakenteet huonossa 

kunnossa, ei ylläpitovastuuta, ei ryhmiä 

(6= uusi yk kohde v. 2007 jälkee
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Liite 6. 

Piispalan nuorisokeskus/ Valtakunnallinen Kesytys-hanke 

Yritykset/yhdistykset/seurakunnat osaksi Keski-Suomen 
ympäristökasvatusverkostoa 
 

KYSELY KIINNOSTUKSESTA LIITTYÄ KESKI-SUOMEN 
YMPÄRISTÖKASVATUSVERKOSTOON 
 

Keski-Suomessa kartoitetaan kestävän kehityksen kasvatuksen toimintaympäristöä 

valtakunnallisena pilottina. Kesytys-hanketta rahoittavat ympäristöministeriö sekä Keski-Suomen 

liitto. Työ perustuu pitkälti Laukaan luontokoulun toimintamalliin. 

 

Kaikista Keski-Suomen kunnista etsitään kouluille ja päivähoitoon sopivia ympäristökasvatuksen/ 

kestävän kehityksen kasvatuksen opetuskohteita joko päiväohjelmina tai osana leirikouluja. 

Erityisesti etsitään tekemällä oppimisen elämyksellisiä kohteita, jotka voivat lisätä tavalla tai toisella 

ympäristötietoisuutta, vahvistaa luontosuhdetta ja ympäristövastuullisia elämäntapoja sekä antaa 

lapsille ja nuorille juuret ja siivet.   
 
Kesällä 2011 on kartoitettu alustavasti maakunnan kaikista kunnista luontokohteita, historia- ja 

kulttuurikohteita (nähtävyydet), leirikoulujen majoitustiloja sekä yrittäjiä, jotka tarjoavat 

ympäristökasvatusteemoihin sopivia ohjelmia ryhmille. Kunnista on löytynyt mm. maatiloja, 

matkailutoimintaa, erä- ja luonto-oppaita sekä eri alojen edelläkävijä-yrityksiä, joilla on kestävän 

kehityksen osaamista. 
 
Alustavassa kartoituksessa majoitustiloja (yli 20 hlö) tarjoavat kohteet ovat lähinnä kuntien ja 

seurakuntien leirikeskuksia, entisiä kyläkouluja tai matkailuyrityksiä. 

Etsimme verkostoon myös seurakuntia, joilla on tilojen lisäksi kiinnostusta kehittää 

ympäristöasioita ja toteuttaa ympäristökasvatusta omassa toiminnassaan. Jyväskylän ja Jämsän 

ev.lut. seurakunnilla on jo ympäristödiplomi käytössään. 

Ympäristökasvatus ja -valistus on osa järjestöjen ja yhdistysten toimintaa. Kartoitus koskee 

myös sellaisia järjestömaailman edustajia, jotka jo tekevät yhteistyötä koulujen kanssa esim. 4H, 

luontojärjestöt, metsänhoitoyhdistykset, metsästys-ja kalastusseurat ja kyläseurat.  

 
Kohteista luodaan Keski-Suomen ohjelmapankki nettiin (www.ksymparistokasvatus.fi), julkaistaan 

kouluihin jaettava seinäkartta sekä kohteita esittelevä opasvihkonen. Kohteet kootaan kunnittain, 

mutta niitä markkinoidaan koko maakuntaan. Pitkän tähtäimen tavoitteena on markkinoida 

leirikouluja koko Suomeen. 

 

Kyselemme nyt kiinnostustanne liittyä ympäristökasvatusverkostoon sekä 

ottaa vastaan koululaisryhmiä ja sitä kautta saada lisätuloja. Olette 
päätyneet kyselylistalle allekirjoittaneen viime kesän kuntakierroksen 

pohjalta. Kaikissa kunnissa / kuntapareissa järjestetään ensi talven aikana 
työtä esittelevä näyttely sekä työpaja, johon kiinnostuneet kutsutaan 

mukaan.  Lisätietoja allekirjoittaneelta. 

Ystävällisin terveisin 

Eija Syrjälä 

projektipäällikkö 

Piispalan nuorisokeskus 

KESYTYS-hanke 

Rantatie 16, 41340 Laukaa 

Gsm 0400 130670 

E-mail: eijak.syrjala@pp.inet.fi 

www.ksymparistokasvatus.fi/asiantuntijat avuksi>Kesytys-hanke 
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Vastaajan nimi: 

Yhteystiedot (sähköposti ja gsm): 

Toiminta:    maatilaohjelma   luonto-ohjelma   yritysvierailu   kädentaito   retket    leirit   

draama 

 kouluvierailu   majoitus    ruokailu   muu 

Kiitos vastauksesta!  
 

Mikäli haluatte, että Teihin otetaan yhteyttä, voitte liittää 
loppuun vapaamuotoisen viestin. 
 

Verkoston kutomisterveisin, 
 

Eija Syrjälä 
projektipäällikkö/ ympäristökasvatusasiantuntija 
Piispalan nuorisokeskus 
KESYTYS-hanke 
Gsm 0400 130670 
E-mail: eijakaasyrjala@yahoo.com 
www.ksymparistokasvatus.fi/asiantuntijat/Kesytys-hanke 

 

1. Oletteko järjestäneet ohjelmia/tapahtumia  

koululaisryhmille 

o ei    

o kyllä   

o päivähoitoryhmät 

o esikoululaiset (6 v) 

o alakoulu 7-12v 

o yläkoulu 13-15 v 

o lukio 

o ammatillinen koulutus 

o erityisryhmät, mitkä_________________ 

o kansalaisopisto 
 
 

2. Tarjoatteko ohjelmia  

o ympäri vuoden 

o kesäkaudella ajalla __________ 

o talvikaudella 
 

3. Ohjelman kesto tunteina __ h -  __h 

 
4. Millaisia ohjelmia tarjoatte tai voisitte tarjota ryhmille 

o tutustumista eläimiin: mitä eläimiä 

o eläinten hoitoa 

o maatilan elämä 

o tuotantoon 

o kädentaitoja, mitä: 

o luontoretkiä 

o kalastus 

o erä- ja retkitaidot 

o ulkoiluaktiviteetteja 

o teematapahtumia, mitä__________________ 

 
5. Onko teillä käytössä ryhmille sopivia materiaaleja tai 

tarvetta kehittää niitä (huom! opetuskäyttö) 

o esitteet 

o kartat 

o luontopolkutehtäviä 

o videot 

o tuotteet 

o välineistö 

o teemamateriaalit__________________________ 

 
6. Onko (tuotanto) tiloihinne mahdollisuus tutustua 

o ei 

o kyllä 

o kyllä opastetusti 

 

7. Onko teillä yhteistyökumppaneita 

o muita ohjelmapalvelukumppaneita 

o alueita (sopimuksia maanomistajien kanssa) 

o majoitusta 

o ruokailua 

o välineitä 

o kuljetusta 
 

8. Millaisia tekemällä oppimisen muotoja tarjoatte tai 

voisitte tarjota? 

o kotieläinten tuntemusta 

o viljely 

o metsänhoito 

o kädentaitoja, mitä 

o taidemuotoja 

o luonnon tuntemus 

o erä- ja retkitaidot 

o liikuntamuotoja 

o välineistö 

o kalastus 

o riistanhoito 

o ruoan valmistus 

o käytännön historiaa 

o ympäristönhoitoa, alalta__________________  

o ympäristönsuojelua teemasta______________ 

 
9. Onko teillä mahdollisuus ottaa vastaan 

koululaisryhmiä 

o päivittäin 

o 1-3 kertaa viikossa 

o 1-2 kertaa parissa viikossa 

o 1-2 kertaa kuukaudessa 

o harvemmin 
 

10. Onko teillä olemassa jo hinnoittelu koululaisryhmille 

o ei 

o kyllä 
 

11. Oletteko kiinnostunut markkinointiyhteistyöstä? 

o ei 

o kyllä 
 

12. Olisitteko valmis osallistumaan koulutukseen 2012-

2013, joka liittyy ympäristökasvatusverkoston 

sisäiseen ja ulkoiseen toimintaan? 

o ei 

o kyllä 
 

13. Miten kuvaisitte toimintanne keskeisintä viestiä lasten 

ja nuorten ympäristökasvatukselle
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Liite 7. Jämsän ammattiopiston ympäristönhoitajaopintojen ympäristöviestinnän jakso 10 ov 

Ympäristöviestintään ohjaaminen 10 ov. - opetussuunnitelman sisällöt ja teemat 
 

 Ympäristötiedon hankkiminen ja viestintämateriaalin tuottaminen 
 ympäristötiedon lähteiden tuntemus, sujuva käyttö ja kriittinen arviointi 
 esitteiden, lehtisten ym. materiaalin koostaminen, taittaminen ja levittäminen sekä julkaisu 

eri kanavia käyttäen 
 laitteiden ja ohjelmien käyttö tiedonhankinnassa sekä materiaalin tuotannossa ja 

levittämisessä 
 eettisesti ja juridisesti vastuullinen työskentely materiaalinen tuotannossa ja levittämissä 

Ympäristöviestintä 
 viestinnän eri menetelmät 
 tiedotusten, tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen 
 henkilökohtainen ja ryhmille tapahtuva ympäristöneuvonta 
 omien viestintätapojen ja -menetelmien arviointi ja kehittäminen 
 työskentely työryhmässä 

Ohjatut oppimistehtävät 
 ympäristötiedon hankinta ja kriittinen tarkastelu 
 viestintämateriaalin (esite, lehtinen, opastetaulu tms.) suunnittelu ja laatiminen 
 tapahtuman tai tilaisuuden järjestämiseen ja organisointiin liittyvät tehtävät 
 suullinen ja kirjallinen ympäristöneuvonta, -opastaminen ja ryhmien ohjaaminen 

 Toteutus 

Tutkinnon osassa opiskellaan edellä luetellut sisällöt. Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävä-
lähtöisesti. Tietopuolinen opiskelu nivelletään käytännön tehtävien opiskeluun niin, että opiskelija 
hahmottaa opiskeltavat asiat ammatin osaamiseen liittyvinä kokonaisuuksina.Oppimistehtävät 
ovat osa opiskelua. Oppimistehtävien tekeminen syventää ja konkretisoi oppimisprosessia. 
Samalla opiskelijan ammatilliset valmiudet ja taidot kehittyvät ammattitaitovaatimusten suuntaan. 

Tutkinnon osan hyväksyttävä suoritus edellyttää opiskelijalta edellä mainittujen oppimistehtävien 
hyväksyttävää tekemistä yksilönä tai ryhmätyönä. 

 Oppimispaikat 
  
Tutkinnon osassa opiskellaan oppilaitoksessa ja työssäoppimassa työpaikoilla. 

  
Oppimateriaali 
  
Oppimateriaaleina käytetään alan kirjoja, oppaita, työkortteja ja -ohjeita, opintomonisteita, 
säädöksiä ja viranomaismääräyksiä, videoita ja verkkomateriaaleja. 
Ammattitaidon osoittamistavat 
 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa valmistamalla 
ympäristöviestintämateriaalia ja järjestämällä tapahtuman, ohjaus- tai neuvontatilaisuuden. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia 
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ESIMERKKI KESYTYS-HANKKEEN JA AMMATTIOPISKELIJOIDEN YHTEISTYÖSTÄ 

Työnjako  Projektipäällikkö Eija Syrjälä Ja Jao /lehtori 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 MapInfolla 
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: 
- taustamateriaalin tietojen suodatus 
Ajo-ohjeiden etsiminen ja rajauskartat 
Lähdemateriaalien linkitykset 
Kokoaminen pedanet -alustalle 
Julkaisuideointi ja toteutus yhdessä 
painoviestinnän opiskelijoiden kanssa 

2. Tapahtuman viestintäsuunnitelman laatiminen 
Sisältö M  Mitä on kestävän kehityksen kasvatus 

      Viestintäsuunnitelman perusmalli 
-     - ydinviesti ja tavoitteet 
      - kohderyhmät ja kanavat 
      - viestinnälliset sudenkuopat 
---  - toimenpiteet ja vastuut ennen 
        tapahtumaa ja tapahtuman aikana  
-     - tiedotteet ja media  

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 / kuntaralli 

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 
 

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 Kutsut Viestintäsuunnitelma 

Liite 8. 
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Opaskirja " Samaan kestävään suuntaan"on tarkoitettu avuksi 
kestävän kehityksen kasvatukseen kuntakentän toimijoille.  
 
Opas tarjoaa työkaluja toimijoiden verkostointiin sekä kestävän 
elämäntavan omaksumiseen kuntastrategioiden, johdon, 
koulutuksen, viestinnän ja henkilöstön osaamisen keinoin. 
 
Oppimisympäristönä ja osaamisympäristönä toimii kunta.  
Koko kunta kasvattaa.  
 

 

TERVETULOA 

 KESTÄVÄN 

ELÄMÄNTAVAN 

KUNTAAN! 

 

  
 

Kunnan yhteinen haaste 
KASVU KESTÄVÄÄN ELÄMÄNTAPAAN  

 

Opaskirja " Samaan kestävään suuntaan" 
on tarkoitettu kestävän kehityksen kasvatukseen 

kuntakentän toimijoille. Koko kunta kasvattaa. 
 

Kasvatus ja koulutus tavoittavat kuntalaiset pienestä 
pitäen. Paikallinen yhteistyöverkosto tukee päivähoidon, 

koulujen ja nuorisotoimen työtä sekä ammatillista 
koulutusta myös vapaa-ajalla. Koko ajan opitaan. 

 
  Opas tarjoaa työkaluja toimijoiden verkostointiin.   

        Oppimisympäristönä ja osaamisympäristönä toimii 
koko paikkakunta. Luokkahuoneena kunta. 

 
   Kestävän elämäntavan omaksumiseen tarvitaan 
kunnan poliittista, hallinnollista, taloudellista ja 

toiminnallista ohjausta. Se tapahtuu  
  kuntastrategioiden, johtamisen, viestinnän  

ja henkilöstön osaamisen keinoin. 
Koko kunta kouluttaa. 

. 


