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ESIPUHE 
 
Ympäristöhallinnon yhtenä tehtävänä on lisätä ympäristövastuullisuutta yhteiskunnassa. Merkittä-
vin perusta ympäristövastuullisille elämäntavoille luodaan lapsuus- ja nuoruusiässä. Varhaiskasvat-
tajilla, kouluilla, oppilaitoksilla ja erilaisilla järjestöillä on tässä tärkeä tehtävä, jota alueelliset ym-
päristökeskukset tukevat omalla toiminnallaan. Jotta toimintoja voidaan kohdentaa tarkoituksenmu-
kaisesti ja tulosta tuottavasti, tarvitaan tietoa ympäristökasvatuksen tarjonnasta, puutteista ja kehit-
tämistarpeista. Niukkojen voimavarojen tehokas käyttö edellyttää myös ympäristökasvatuksessa 
mukana olevien välistä verkottumista ja yhteistyötä.  
 
Näihin tarpeisiin lähdettiin hakemaan vastauksia tällä tutkimushankkeella, jossa selvittiin ympäris-
tökasvatuksen tilaa Länsi-Suomen ympäristökeskuksen toiminta-alueella. Hanke palvelee kuitenkin 
merkittävällä tavalla sekä opetushallintoa että koko ympäristöhallintoa ja luo perustaa ympäristöhal-
linnon kasvatuksellisen tehtävän systemaattiselle kehittämiselle. Tutkimus sisältyy Keski-Suomen 
ympäristökeskuksessa vuonna 2002 käynnistyneeseen valtakunnalliseen ympäristökasvatuksen ja 
viestinnän T&K-erikoistumisohjelmaan ja sen kautta Suomen ympäristökeskuksen ympäristöpoli-
tiikan tutkimusohjelmaan. Hankkeen aikana kerätystä aineistosta olisi mahdollista laatia myös esi-
merkiksi pro gradu –tutkielma.  
 
Tutkimuksen suunnittelusta ja toteutuksesta ovat vastanneet suunnittelija Sirkka Hippi Länsi-
Suomen ympäristökeskuksessa ja kasvatustieteen tohtori, erikoistutkija Anna-Liisa Kiiskinen, joka 
on myös ohjannut työn tieteellistä kokonaisuutta. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta ja tekstin 
kirjoituksesta on vastannut Sirkka Hippi. Tutkimus julkaistaan Länsi-Suomen ympäristökeskuksen 
monistesarjassa ja myöhemmin verkossa. Julkaisun painoasusta on vastannut Tiina Hietikko ja kan-
nen kuvan on ottanut Asko Tupeli. 
 
Lämpimät kiitokset Länsi-Suomen ympäristökeskukselle sen panoksesta tutkimushankkeen käyn-
nistämisessä ja toteutuksessa; erikseen johtaja Pertti Sevolalle kiitokset kiinnostuksesta työtä ja sen 
tulosten hyödyntämistä kohtaan. Kiitokset rahoituksesta Etelä-Pohjanmaan ympäristöohjelman 
koordinointihankkeelle ja siinä erityisesti koordinaattori Martta Ylilaurille, joka pohjusti maaperän 
hankkeen toteutumiselle. Erityisen lämpimät kiitokset Sirkka Hipille innostuneesta ja sitkeästä uu-
rastuksesta ja hyvin tehdystä työstä. Yhteistyö Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa on ollut 
innostavaa ja monin tavoin palkitsevaa. Erityisesti on syytä iloita siitä, ettei työ jäänyt tähän yhteen 
julkaisuun, vaan hankkeelle on jo käynnistynyt jatkoa. Sitkeä työ ja usko asiaan on tuottanut valta-
kunnallisesti ja Euroopan mitassakin merkittävää tulosta. 
 
 
 
 
Jyväskylässä, toukokuussa 2004. 
 
 
 
Anna-Liisa Kiiskinen, KT, erikoistutkija 
Ympäristökasvatuksen ja viestinnän 
T&K –erikoistumisohjelman johtaja 
Keski-Suomen ympäristökeskus 
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TIIVISTEMÄ 
 
Etelä-Pohjanmaan peruskouluille sekä alueella toimiville harrastusjärjestöille (partiot, 4H-kerhot ja luontokerhot) 
suunnattu ympäristökasvatuskysely 2003 laadittiin osana Etelä-Pohjanmaan ympäristöohjelman koordinointi-
hanketta. Kyselyssä keskeisimpänä tavoitteena oli selvittää millaista ja minkä verran ympäristökasvatusta alu-
eella on tarjolla lapsille ja nuorille sekä toisaalta, mitä mahdollisia puutteita tai esteitä tarjonnassa on. Selvityk-
sen konkreettisena tavoitteena oli luoda jatkohanke tulosten pohjalta. Selvitystyö on luomassa pohjaa alueelli-
sen verkoston muodostumiselle ympäristökasvatuksessa mukana olevien tahojen välille. 
 
Peruskoulujen kyselyn vastausprosentti oli erinomainen; alakoulujen osalta 76,3% ja yläasteiden 75%. Vas-
tanneista alakouluista 40 prosentilla ja yläkouluista 38,1 prosentilla ympäristökasvatus oli opetussuunnitel-
man aihekokonaisuutena. Eteläpohjalaisista kouluista vain harvat ovat osallistuneet ulkopuolisten tahojen 
järjestämiin pidempikestoisiin ympäristökasvatushankkeisiin. Kyselyssä ainoastaan kuusi (= 0,03%) alakou-
lua oli mukana sellaisessa ja viisi oli ollut aikaisemmin. Kyselyssä mukana olleista yläkouluista ja erityiskou-
luista yksikään ei ole ollut mukana ympäristökasvatushankkeessa. Ympäristökasvatuksessa käytetyt mene-
telmät painottuvat vielä tiedon jakamiseen. Tämän tukena on ympäristön puolesta osallistava keino 
"ympäristöystävälliset arkikäytännöt" käytössä jopa 41,2 % alakouluista ja 47,6% yläkouluista kysyttäessä 
eniten käytettyjä opetusmenetelmiä. 
 
Ympäristöasiat ovat kouluissa vielä melko organisoitumattomasti esillä, sillä Etelä-Pohjanmaan kouluista 
oman ympäristöohjelman on laatinut vain kymmenkunta. Etelä-Pohjanmaan koulut ovat vielä selvästi kauka-
na valtakunnallisista luvuista, sillä kyselyn mukaan yhdeksän alakoulua (5,8%) ja kaksi yläkoulua (9,1%) oli 
laatinut oman ympäristöohjelman valtakunnallisen luvun ollessa alakouluilla 12,7% ja yläkouluilla 19,1% 
vuoden 1999-2000 arvioinnin mukaan. Samoin vastanneista alakouluista vain kymmenen (6,4%) oli valinnut 
ympäristövastaavan, mikä on selvästi vähemmän kuin valtakunnallisen arvioinnin 1999-2000 mukaan 
(24,2%). Yläkouluista viidellä (23,8%) oli ympäristövastaava, mikä vuoden 1999-2000 valtakunnallisen arvi-
oinnin mukaan oli 50 prosentilla yläasteista. Vastausten perusteella aikapula sekä se, ettei kestävän kehityk-
sen ohjelmien laatimiseen ole resursoitu palkallista aikaa ovat selvästi kaksi merkittävintä syytä ohjelmien 
puuttumiseen niin ala- kuin yläkouluissakin. Alakoulujen vastaajat kokivat kolmanneksi suurimmaksi esteeksi 
sen, ettei tietoa ole tarpeeksi eivätkä "rahkeet riitä" ja yläkoulujen vastaajat, että kestävä kehitys jää muiden 
kehittämishankkeiden joukkoon. Alakoulujen vastaajat kokivat yläkoulujen vastaajia enemmän, että kestävän 
kehityksen ohjelma on liian laaja-alainen ja siksi konkreettinen alkuunpääsy on vaikeaa ja heidän mielestään 
ohjelman laatimiseen tarvittaisiin ulkopuolista tukea. Tiedusteltaessa vastaajien toiveita ympäristökasvatuk-
seen liittyvään koulutuksen aihepiireistä, selvästi eniten vastaajat toivoivat koulutusta koulun ympäristöoh-
jelman laatimisesta ja kestävästä kehityksestä yleensä. 
 
Kyselyn pohjalta kehitettiin pienimuotoinen "kriteeristö", joka kuvastaa ympäristökasvatuksen kokonaiskuvaa 
kouluissa samaan tapaan kuin opetushallituksen laatimassa "Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit", 
mutta on auditointivälineenä kevyempi, koska siinä käytettiin kysymyslomakkeeseen sisältyviä kysymyksiä. 
Ensinnäkin alueen koulut ovat hyvin eri vaiheissa ympäristökasvatuksen toteuttamisessa koulussa. Suurin 
osa kyselyyn vastanneista ala- ja yläkouluista jäi pistemäärältään alle puoleen maksimipisteistä. Koulutyö on 
nykyisellään erittäin vaativaa eri suunnilta tulevien uudistusten paineessa. Ympäristökasvatuksen lisäämi-
seksi koulut tarvitsevat tukitoimia.  
 
Selvityksen pohjalta kehitettiin jatkohanke vastaamaan selvityksessä esiin tulleisiin koulujen tarpeisiin. Kestävä 
kehitys koulujen arkitoimiin – Tulevaisuus hanskaan! -hankkeelle. Hankkeen rahoittavat Euroopan aluekehitys-
rahasto EAKR, Ympäristöministeriö sekä mukana olevat kunnat. Hanke suuntautuu P-Seinänaapurikuntiin 
(mukana Seinäjoki, Ylistaro ja Ilmajoki) sekä Härmänmaalle (mukana Lapua). Hanke käynnistyi huhtikuussa 
2004. Hankkeen vastuutahona toimii Länsi-Suomen ympäristökeskus. Hanke on tukemassa ja innostamassa 
alueen kouluja laatimaan oma ympäristöohjelma. 
 
Harrastusjärjestöjen osalta  
 
Selvitystyö painottuu peruskouluihin ympäristökasvatuksen toteuttajina. Harrastusjärjestöjen (partiot, 4H-
kerhot ja luontokerhot)osalta päädyttiin selvittämään, millaista ympäristökasvatusta niiden toiminta sisältää ja 
paljonko toiminnassa on mukana alle 15-vuotiaita lapsia ja nuoria. Tietoja koottiin harrastusjärjestöjen www-
sivuilta sekä haastattelemalla piiritason toiminnanjohtajia. Näin saatuja tietoja syvennettiin lippukuntien johta-
jille, 4H-yhdistysten toiminnanjohtajille sekä luontokerhojen ohjaajille lähetetyllä kyselyllä. Ympäristökasvatus 
on varsin tukevaa kaikkien näiden harrastusjärjestöjen toiminnassa, joskin luontokerhotoiminta on vähenty-
nyt selvästi viimeisen 10-15 vuoden aikana, mutta sitä ollaan elvyttämässä uudelleen. 
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1. SELVITYKSEN TAVOITTEET 
 
Etelä-Pohjanmaan peruskouluille sekä alueella toimiville harrastusjärjestöille (partiot, 4H-kerhot ja 
luontokerhot) suunnattu ympäristökasvatuskysely 2003 on laadittu osana Etelä-Pohjanmaan ympä-
ristöohjelmasopimuksen koordinointihanketta. Kyselyssä keskeisimpänä tavoitteena oli selvittää: 1) 
millaista ja minkä verran ympäristökasvatusta alueella on tarjolla lapsille ja nuorille sekä toisaalta, 
2) mitä mahdollisia puutteita tai esteitä tarjonnassa on. 3) Selvitys pyrkii palvelemaan ympäristö-
kasvatuksen kehittämistä alueella kokoamalla yksien kansien sisään perustietoa jo olemassa olevas-
ta toiminnasta ja toisaalta kehittämistarpeista ja toiveista. 4) Selvityksen konkreettisena tavoitteena 
on myös luoda jatkohanke kentän tarpeeseen vastaamaan. 5) Myös alueellisen verkoston muodos-
tumiselle ympäristökasvatuksessa mukana olevien tahojen välille olisi tilausta ja sille selvitystyö 
pyrkii luomaan pohjaa. 
 
Selvitystyö painottuu peruskouluihin ympäristökasvatuksen toteuttajina, sillä niissä on mukana ko-
ko ikäluokka, kun taas kyselyssä mukana olevien harrastusjärjestöjen parissa toimii vain pieni osa 
ikäluokasta. Toisaalta taas juuri näissä harrastusjärjestöissä ympäristökasvatuksella on merkittävä 
rooli ja ne tekevät erittäin arvokasta ja laadukasta työtä. Monia niissä toteutettuja ideoita ja toimin-
tamuotoja voitaisiin soveltaa kouluihinkin. Harrastusjärjestöjen osalta päädyttiin selvittämään, mil-
laista ympäristökasvatusta niiden toiminta sisältää ja paljonko toiminnassa on mukana alle 15-
vuotiaita lapsia ja nuoria. Tietoja koottiin harrastusjärjestöjen www-sivuilta sekä haastattelemalla 
piiritason toiminnanjohtajia. Näin saatuja tietoja haluttiin vielä syventää lähettämällä pienimuotoiset 
kyselyt partioiden lippukuntien johtajille, 4H-yhdistysten toiminnanjohtajille sekä luontokerhojen 
ohjaajille. 
 
Erityisen tärkeäksi tavoitteeksi selvitykselle koettiin koulujen osalta ympäristökasvatukseen liittyvi-
en hyvien kokemusten ja onnistuneiden esimerkkien kerääminen ja saattaminen laajempaan tietoon. 
Selvityksellä pyrittiin saamaan esille kokonaiskuva koulujen toteuttamasta ympäristökasvatuksesta 
ja siksi kyselyyn liitettiin osiot ympäristökasvatuksesta koulun opetussuunnitelmassa, ympäristö-
kasvatuksessa käytetyt menetelmät, kestävä kehitys koulujen arjessa sekä vastaajien tyytyväisyys 
omaan ympäristökasvatusaiheisen koulutukseen. Mahdollisia jatkohanketta ajatellen selvitettiin vas-
taajien halukkuus ympäristökasvatusaiheiseen koulutukseen sekä toiveet sen sisällöstä, toteutusta-
vasta ja ajankohdasta. Myös ympäristökasvatuksen mahdollisia puutteita ja esteitä pyrittiin saamaan 
kyselyssä esiin. 
 
Kokonaiskuvan luomiseksi ympäristökasvatustarjonnasta Etelä-Pohjanmaalla on selvitykseen liitet-
ty mukaan myös lyhyt katsaus Ilmajoella vuosina 1998-2000 toimineen luontokoulu Kolopuun lop-
puraporttista. Se on ainoa Etelä-Pohjanmaalla toiminut luontokoulu. 
 
Selvityksen tarkoituksena on myös olla eräänlaisena ympäristöhallinnon ympäristökasvatuspilottina 
koulujen kanssa tehtävässä yhteistyössä ja mahdollisia jatkoselvityksiä tai muissa maakunnissa teh-
täviä vastaavia selvityksiä varten on tässä selvityksessä käytettyä, peruskouluihin lähetettyä kysely-
lomaketta kehitetty (liite 2). Selvityksen ohjaajana on toiminut Ympäristökasvatuksen ja viestinnän 
T&K -erikoistumisohjelman johtaja, KT Anna-Liisa Kiiskinen Keski-Suomen ympäristökeskukses-
ta. Hänelle lämmin kiitos tuesta. 
 
Selvityksen tilastolaskennan on suorittanut harjoittelija Jan-Erik Bäckström Vaasan yliopistosta. 
Hän osallistui myös aineiston käsittelyyn ja kysymyslomakkeen jatkokehittelyyn. Kiitos hänelle pa-
neutumisesta ja innostuksesta työnsä suorittamiseen. 
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2. TEOREETTISTA TAUSTAA 
 
2.1 Ympäristökasvatus ja kestävä kehitys  
 
Ympäristökasvatus on käsitteenä on yhä selkiytymätön ja sillä on monenlaisia merkityksiä. Kan-
sallisessa ympäristökasvatusstrategissa ympäristökasvatus määritellään kasvatukselliseen ajatteluun 
perustuvaksi ympäristöasenteiden, -tietojen, -taitojen ja -valmiuksien välittämiseksi niin, että oppi-
jan ympäristötietoisuus vahvistuu. Sen tavoitteena on, että ihminen ymmärtää riippuvuutensa ja vas-
tuunsa ympäristöstä ja luonnonvaroista ja hän pyrkii suojelemaan ja säilyttämään ne myös tuleville 
sukupolville. Ympäristökasvatus on etenkin ympäristövastuullisuuteen kasvattamista. (Kansallinen 
ympäristöstrategia 1992, 16)  
 
Tässä selvityksessä ympäristökasvatusta tarkastellaan siihen liittävien kolme elementin osalta. Nä-
mä elementit ovat: tieto ympäristöstä, toimiminen ympäristössä ja toimiminen ympäristön puolesta. 
Ainoastaan teoreettisessa tarkastelussa ja opetuksen suunnittelussa niitä käsitellään erillisinä, mutta 
tosielämässä ne eivät esiinny irrallisina, vaan yhdistyvät toisiinsa. Jaottelu pohjautuu Joy A. Palme-
rin kokonaisvaltaiseen ympäristökasvatuksen malliin. Palmer korostaa sopivan tasapainon löytämis-
tä opetuksessa eri komponenttien välille. Kaikkia komponentteja tulisi käsitellä systemaattisesti, 
eikä mitään niistä saisi jättää sattuman varaan. (Palmer1998) Ympäristökasvatuksen kolmijaottelu 
on pohjalla "Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteereissä", jotka on laadittu oppilaitosten tueksi 
ja malliksi ympäristöasioiden sisällyttämisestä koulun hallintoon, opetukseen ja arkitoimiin. Arvi-
ointiperusteet ovat osa Euroopan komission tukea saanutta ENDEVU-hanketta, jossa kehitetään ja 
rakennetaan ympäristöarvioinnin järjestelmä kouluille. (Lisää kappaleessa 3.3)  
 
Ympäristökasvatuksen elementtien sisällöt ja keinot niiden toteutumiseksi koulujen ja oppilaitosten 
ympäristökriteerien mukaan: 
 
1. Tieto ympäristöstä 
 

Tiedot ekologiasta ja ympäristöongelmista ovat edellytys ympäristövastuulliselle käyt-
täytymiselle. Olennaista on ymmärtää, miten luonto toimii ja ihminen osana luontoa 
sekä ihmisen riippuvuus luonnosta. Tiedon tulisi olla kokonaisvaltaista ja oppilaiden 
tulisi ymmärtää asioiden välisiä yhteyksiä ja vuorovaikutussuhteita. Opetuksen tulisi 
tukea ympäristökysymysten moniulotteisuuden ymmärtämistä ja kehittää kykyä käsi-
tellä siihen liittyvää kompleksisuutta. Opetuksen tulee myös antaa valmiuksia ympä-
ristötiedon etsimiseen ja vahvistaa oppilaiden kriittistä itsenäistä ajattelua. Lisäksi tar-
vitaan tietoa ympäristöongelmien ehkäisemisestä ja omista konkreettisista vaikutus-
mahdollisuuksista.  
 

Keinoja: Ekologian ja ympäristötiedon käsitteleminen osana tavallista opetusta sekä oppiaineet 
ylittävien projektien kautta tai erillisten kurssien kautta, ympäristön tilan tutkimukset, 
ajankohtaisten ympäristöaiheiden seuraaminen mediasta, ympäristöongelmien analy-
soiminen, tuotteiden elinkaaren selvittäminen, ekotehokkuusajatteluun tutustuminen. 
 

2. Toimiminen ympäristössä 
 

Opetuksen tulee lisätä ympäristöherkkyyttä. Ympäristöherkkyyttä pidetään tärkeänä 
lähtökohtana ympäristövastuulliselle käyttäytymiselle. Ympäristöherkkyys tarkoittaa 
ihmisen kokemusten ja aistihavaintojen pohjalta luotua tunnepitoista suhdetta ympä-
ristöön, luonnon kunnioittamista sekä myötätuntoa luontoa kohtaan. Ympäristöherk-
kyyden kehittymisessä on olennaista saada omakohtaisia, positiivisia kokemuksia ja 
elämyksiä luonnossa. Oppilaille tulisi tarjota puhtaasti esteettisiä elämyksiä. Luontoa 
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ja rakennettua ympäristöä käytetään oppimisympäristönä ja ympäristön ilmiöitä tut-
kitaan aktiivisin menetelmin. Tarkoituksena on oppia ymmärtämään vuorovaikutus-
suhteita ja saada ympäristöön omakohtainen kosketus. 

 
Keinoja: Luontopolut ja -retket, aistiharjoitukset, luonnon havainnointi ja kokeminen, ekosys-

teemin tutkiminen lähiluonnossa, moninaisuuden kartoittaminen, tarinat, sadut, kuva-
taide, teatteri, lähiympäristöstä huolehtiminen, eläinten ruokkiminen talvella, linnun-
pönttöjen rakentaminen, eläinten tarkkaileminen, jälkien etsiminen, luonnontieteellis-
ten tutkimusten ja mittausten tekeminen. 
 

3. Toimiminen ympäristön puolesta 
 

Vaikuttamismahdollisuudet ovat ympäristökasvatuksen kulmakivi. Luottamus omiin 
kykyihin ja taitoihin vaikuttaa on olennaista kasvatettaessa ympäristövastuullisia kan-
salaisia. Se antaa yksilölle tunteen, että hänen teoillaan on merkitystä. Ihminen, joka 
luottaa omiin kykyihinsä toimia, käyttäytyy vastuullisesti paljon todennäköisemmin 
kuin ihminen joka tuntee itsensä voimattomaksi. Tämä luottamus vahvistuu nimen-
omaan ympäröivässä yhteisössä toimiessa.  
 
Vaikuttamista voi parhaiten harjoitella oppilaitoksen päivittäisessä toiminnassa esi-
merkiksi osallistumalla jätteiden lajitteluun ja energian ja materiaalien säästämiseen. 
Oppilaille tarjotaan mahdollisuus oppilaitoksen ympäristöohjelman suunnitteluun ja 
toteuttamiseen sekä muuhun oppilaitoksen sisäisistä asioista päättämiseen aidosti. 
Ympäristökasvatuksen tulee kehittää oppilaita paitsi yksilöinä myös yhteisön ja yh-
teiskunnan jäsenenä. Opetus tarjoaa tietoa siitä, miten yhteiskunta ja yhteiskunnallinen 
päätöksenteko toimivat sekä kehittää oppilaiden demokratian taitoja ja tuntemusta. 
Opetuksessa keskustellaan arvoista ja asenteiden suhteellisuudesta ja moninaisuudesta 
sekä tuodaan esille erilaisia näkemyksiä ympäristökysymysten syistä ja ratkaisukei-
noista, jotta oppilaat voisivat tehdä itse perusteltuja arvovalintoja. 

 
Keinoja: Arvokeskustelut, roolipelit, arvovalintaharjoitukset; mielekkäät ja vaikuttavat osallis-

tumiskokemukset: lähiympäristön suunnittelu, oppilaskuntatoiminta, koulun arkipäi-
vään vaikuttaminen, paikallinen vaikuttaminen esimerkiksi paikallisagendaprojektissa 
toimiminen, osallistuminen erilaisiin ympäristöohjelmiin ja humanitaariseen työhön. 

 
Kestävä kehitys on sekin vaikeasti määriteltävissä ja siitä on monia tulkintoja. Käsite määriteltiin 
ensimmäisen kerran Ympäristön ja kehityksen maailmankomission raportissa vuonna 1987: " Kes-
tävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken väestön tarpeet vaarantamatta tulevien suku-
polvien mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa" Suomen kestävän kehityksen toimikunta on mää-
ritellyt kestävän kehityksen maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaksi jatkuvaksi 
ja ohjatuksi yhteiskunnalliseksi muutokseksi, joka ottaa huomioon luonnon rajallisen kestokyvyn ja 
jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. 
(Kestävä kehitys 1995). Vaikka kestävä kehitys onkin määritteenä moniselitteinen se antaa kuiten-
kin raamit yhteiskunnalliselle keskustelulle, jossa pyritään selkiyttämään niitä muutoksia, jotka yh-
teiskunnallisti olisivat välttämättömiä ja toisaalta hyväksyttäviä.  
 
Kestävä kehitys jaetaan yleensä kolmeen peruselementtiin: ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaalis-
kulttuuriseen. Ekologisen kestävyyden vaativimpana haasteena on ilmaston muutoksen hidastami-
nen, biologisen monimuotoisuuden turvaaminen ja luonnonvarojan kestävä käyttö. Taloudellisella 
kestävyydellä tarkoitetaan tasapainoista kasvua, joka ei perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen 
tai varantojen hävittämiseen. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys tarkoittaa hyvinvoinnin edelly-
tysten siirtymisen takaamista sukupolvelta toiselle. Kestävän kehityksen haasteena on sovittaa yh-
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teen kolmen peruselementin näkökulmat eli sen, mikä on ekologisesti välttämätöntä, taloudellisesti 
mahdollista ja sosiaalisesti oikeudenmukaista.  
 
Ympäristökasvatus ja kestävän kehityksen edistäminen eivät ole sisällöltään aivan yhteneväisiä. 
Kestävän Kehityksen edistämistä voidaan pitää laajempana yläkäsitteenä ympäristökasvatukselle. 
(Selvitys kestävän kehityksen tilasta Suomessa 1992) Tämä näkemys toteutuu myös ympäristöhal-
linnossa. Ympäristöhallinnon tehtävänä on lakiensa ja strategioidensa mukaan edistää kestävää ke-
hitystä. Erityisesti alueellisten ympäristökeskusten yhtenä tehtävänä on myös "tuottaa ja jakaa tietoa 
ja parantaa ympäristötietoisuutta" (laki Ym 703, 4§). Ympäristötietoisuuden parantaminen on ym-
päristövastuullisuuden lisäämistä, mikä todettiin jo edellä ympäristökasvatuksen päämääräksi. Täs-
sä siis kohtaavat kestävä kehitys, ympäristökasvatus ja ympäristöhallinto. Tehtävänsä mukaisesti 
ympäristöhallinto ja erityisesti alueelliset ympäristökeskukset edistävätkin ympäristökasvatusta tu-
kemalla monin tavoin suoraan varhaiskasvattajia, kouluja, oppilaitoksia ja kouluttajia niiden ympä-
ristökasvatustyössä. Välillisesti kaikki ympäristöhallinnon toiminta, erityisesti sen tiedollinen ohja-
us (tiedotus, koulutus, konsultointi, ohjaus, neuvonta ja monet muut tuotteet ja palvelut) edesautta-
vat kasvattajia heidän tärkeässä työssään. (Kiiskinen 2001 ja 2003, 204-208.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pienoismalli luonnonmaisemasta. "Sitten pistettiin kastelukannusta sadetta ylimmäiseen järveen 
elikkä Iso-Räyrinkiin ja aika hyvin se sieltä virtasi mereen asti." Kuva: Asko Tupeli. 
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3. YMPÄRISTÖKASVATUS KOULUJEN OPETUSSUUNNITELMISSA JA TOIMINNASSA 
 
3.1 Ympäristökasvatus ja kestävä kehitys koulujen opetussuunnitelmissa 
 
Vuonna 1983 eri kouluasteisen lainsäädäntöön sisällyttiin säännös, joka velvoitti koulut ympäristö-
kasvatuksen antamiseen ja 1985 julkaistuun opetussuunnitelmien perusteissa ympäristökasvatusta 
käsitellään yleissivistävän koulun yhtenä kasvatustavoitteena. "Elinympäristön ja luonnonsuojelun 
kannalta tarpeellisten valmiuksien kehittäminen liittyy koulun antamaan ympäristökasvatukseen, 
joka merkitsee eri oppiaineiden ja erilaisten kasvatuksessa saatujen kokemusten yhteensovittamista. 
Ympäristökasvatuksen keskeinen tavoite on saada oppilas ymmärtämään ympäristöä, joka koostuu 
luonnontieteellisistä, sosiaalisista ja kulttuurisista piirteistä. Sen tulee syventää ja täydentää opiske-
lun yhteydessä hankittua tietoa ihmisen riippuvuudesta ympäröivästä luonnosta ja luonnonvarojen 
rajallisuudesta. Sen tulee myös antaa kokonaiskuva ihmisen, yhteiskunnan ja ympäristön vuorovai-
kutuksesta." (Opetushallitus, raporttisarja 2/1992)  
 
Kestävä kehitys sisällytettiin Opetushallituksen opetussuunnitelmien perusteisiin vuoden 1994 uu-
distuksessa. Tuolloin siirryttiin samalla koulukohtaiseen opetussuunnitelmakäytäntöön, ns. kaksi-
portaiseen opetussuunnitelmakäytäntöön (koululaki 1991) aikaisempien keskusjohtoisten mallien 
sijasta, mikä mahdollisti opetussuunnitelmien huomattavankin koulukohtaisen vaihtelun. Kuntien 
osuus kouluratkaisuissa ja koulujen itsenäisyys opetuksen järjestämisessä lisääntyi. (Opetushallitus, 
raporttisarja 2/1992) Opetussuunnitelmauudistus vastasi ajan vaatimuksiin myös tarkastamalla ja 
selkiyttämällä omaa arvoperustaansa sisällyttämällä kestävän kehitys sen osaksi. (Peruskoulun Ope-
tussuunnitelman perusteet 1994)  
 
Ympäristökasvatuksesta tuli vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteisiin valinnainen aihekoko-
naisuus. Aihekokonaisuudella tarkoitetaan useissa oppiaineissa ja muussa koulutyössä esille otetta-
via teemoja. Ne eivät ole pakollisia, vaan koulut voivat toteuttaa kansallisesti valittuja aihekokonai-
suuksia tai jotakin muuta oman harkintansa mukaan esim. oppiaineiden välisenä yhteistyönä tai pro-
jekteina esim. paikallisyhteisön kanssa yhteistyössä. Tavoitteena on, että koulu voi reagoida nopeas-
ti aihekokonaisuuksien avulla toimintaympäristönsä muutoksiin (Salmio & Rajakorpi, 2001, Perus-
koulun opetussuunnitelmien perusteet 1994). Ympäristökasvatuksen aihekokonaisuuden tavoitteena 
on luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja kestävän kehityksen edistäminen. Aihekokonaisuu-
teen liittyvät ympäristökokemukset sekä ihmisen ja luonnon välisen vuorovaikutus- ja riippuvuus-
suhteen ymmärtäminen. Aihekokonaisuuden määrittelyssä viitataan koulun omien käytäntöjen jär-
jestämiseen siten, että ne harjaannuttaisivat oppilasta ekologiseen elämäntapaan. Lisäksi ympäristö-
kasvatuksen tulisi luoda edellytyksiä ja antaa aineksia myönteisten tulevaisuuskuvien hahmottumi-
selle ja niiden toteuttamiseen tarvittavien toimintavalmiuksien oppimiselle. (Peruskoulun opetus-
suunnitelmien perusteet 1994) Teksti ei anna käytännön ohjeita kestävän kehityksen toteuttamiseen 
koulussa. 
 
Opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaisissa tavoitteissa on paljon ympäristökasvatukseen 
ja kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita, jotka puuttuvat sekä aihekokonaisuudesta että arvope-
rustasta. Ne käsittävät sisällöllisten valmiuksien lisäksi toiminnallisia valmiuksia. Tavoitteiden 
konkretisoiminen jää kuitenkin opettajien ja oppilaiden tehtäväksi, mikä antaa opettamiseen mah-
dollisuuksia tai estää niitä. Opetussuunnitelman perusteissa on pyritty lyhyeen tekstiin, jota koulu-
jen on saattanut olla vaikea konkretisoida omaan toimintaansa sopivalla tavalla. Koulut ovat saaneet 
valita oman toimintansa painoalueet ja kestävä kehitys ei ole kiinnostanut niitä riittävästi. Se on ko-
ettu vain joidenkin oppiaineiden sisällöksi toteaa Salmio Opetushallituksen teettämässä kestävän 
kehityksen valtakunnallisessa arvioinnissa 1999.  
 
Edellä mainittu arviointi "Toteutuuko kestävä kehitys kouluissa ja oppilaitoksissa?" loi pohjaa Ope-
tushallituksen kestävän kehityksen toimintaohjelmalle 2002-2004 ja vuonna 2004 päätökseen saate-
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tuille uusille opetussuunnitelmien perusteille. Kestävä kehitys on istutettu kaikkine osa-alueineen 
(ekologinen, sosiaalis-kulttuurinen ja taloudellinen) vankemmin ja konkreettisemmin uusiin opetus-
suunnitelmien perusteisiin. Kymmenessä vuodessa kestävän kehityksen merkitys on tunnustettu en-
tistä enemmän maailmanlaajuisesti ja sen eri osa-alueiden yhteensovittamisen välttämättömyys, 
mutta myös vaikeus on otettu haasteena vastaan. Koulujen merkitys kansalaisen kasvattamisessa 
omaksumaan tarvittavat toimintatavat on tiedostettu yhä selkeämmin.  
 
Itämeren maiden opetusministerit hyväksyivät 24.1.2002 koulutusta koskevan kestävän kehityksen 
ohjelman "An Agenda 21 for Education in the Baltic Sea Region- Baltic 21E". Ohjelmalla pyritään 
siihen, että kestävän kehityksen näkökohdista muodostuu Itämeren maiden koulutusjärjestelmien 
luonteva ja pysyvä osa. Ohjelma ei siis ole lyhytkestoinen, vaan sitoumus muuttaa koulujärjestelmiä 
pysyvästi. Siinä on määritelty yhteinen yleistavoite koko koulutussektorille:  
 

"Kaikkien yksilöiden tulee kyetä tukemaan kestävää kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken väestön tar-
peet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää omat tarpeensa. Kestävän kehi-
tyksen edistäminen koulutuksessa tulee perustaa kokonaisvaltaiseen näkemykseen taloudellisesta, 
sosiaalisesta sekä ympäristön huomioon ottavasta kehityksestä. (Opetusministeriön työryhmien muis-
tioita 36:2002) 

 
Uusissa opetussuunnitelmien perusteissa kestävä kehitys on istutettu aihekokonaisuuteen "Vastuu 
ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta", mutta sillä on paljon yhtymäkohtia lä-
hes kaikissa muissakin kuudessa aihekokonaisuudessa. Aihekokonaisuudet eivät ole enää valinnai-
sia, vaan kaikkien koulujen tulee sisällyttää ne opetukseensa ja niiden tulee näkyä koulun toiminta-
kulttuurissa. Uudistus on mittava ja kouluilla on suuri, mutta haastava tehtävä edessään viedessään 
uudistuksen käytäntöön. Kestävän kehityksen osalta voidaan todeta, että sanamuodot uusissa oh-
jeissa ovat velvoittavampia ja konkreettisempia kuin aiemmin. Kun vuoden 1994 ohjeissa oppilai-
den tuli oppia toimintavalmiuksia, ne tulee omaksua uusissa tavoitteissa. Perusopetukselta vaadi-
taan, että sen tulee kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. 
Myös oppiainekohtaiset tavoitteet ovat konkretisoituneet ja laajentuneet selvästi edellisiin verrattu-
na. Erityisen tärkeää on painotus, että koulun toimintakulttuurissa, siis kaikessa arjen toiminnassa, 
tulee näkyä aihekokonaisuuksien sisältö toimintana. Tämä velvoittaa koulut laatimaan myös ympä-
ristö/kestävän kehityksen toimintaohjelman. Sen laatimiseksi on Opetushallitus kehittänyt kouluille 
toimintamallin ja sen toteutumisen arviointia varten "Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit". 
Baltic 21E-ohjelmaan liittyvien pilottikokeilujen tuloksia tullaan hyödyntämään koulujen kestävän 
kehityksen vaatiman työn tukemissa. Opetushallituksella on myös laaja kestävän kehityksen verk-
kopalvelu (www.edu.fi/teemat/keke/) koulujen tukemiseksi. Kouluissa juuri aloitettu uudistustyö on 
mittava ja vaatii toteutuakseen myös alueellista ja paikallista tukitoimintaa.  
 
 
3.2 Koulujen ympäristö- ja kestävän kehityksen ohjelmat (keke-ohjelmat) 
 
Kestävän kehityksen edistämisen tulee olla osa koulujen ja oppilaitosten jokapäiväistä toimintaa. 
Ympäristö- ja kestävän kehityksen ohjelma on koulun ympäristötyön kehittämismalli, jolla koulu 
ohjataan asettamaan omat ympäristötavoitteensa ja seuraamaan niitä. Ohjelmalle ei ole vakiintu-
nut yhtä nimeä, vaan siitä käytetään rinnakkain sekä kestävän kehityksen ohjelma että ym-
päristöohjelma nimeä, tässä selvityksessä käytetään ohjelmasta lyhennettä keke-ohjelma. 
Kouluissa on tehty paljon hyvää työtä kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen suhteen, mutta 
ongelmana on vielä toiminnan sattumanvaraisuus. Aiheeseen liittyvä opetus jää usein sirpalemai-
seksi ja epäsystemaattiseksi. Opettajat eivät välttämättä ole selvillä toistensa opetuksesta eivätkä 
hyvät ideat kierrä opettajalta toiselle. Ympäristöohjelman laatiminen selkiyttää tavoitteita, opetuk-
sen sisältöä, työnjakoa ja antaa ohjeet koulun ylläpitotoiminnoista. Opetushallituksen teettämässä 
kestävän kehityksen teema-arvioinnissa 1999 perusasteen alakouluista 12,7 % ja yläkouluista 19,1 
% ilmoitti laatineensa koulukohtaisen kestävän kehityksen ohjelman.  
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Opetushallitus on teettänyt koulujen ympäristöohjelman laatimisen tueksi Ekoauditoinnin oppaan 
(Kestävä kehitys oppilaitoksissa – Ekoauditoinnin opas, 1999), joka auttaa kouluja avaamaan kestä-
vän kehityksen käsitettä ja muuntamaan se eläväksi arkipäivän toiminnaksi ja kehittämään oppilai-
toksen työtä kestävän kehityksen hyväksi. Ekoauditointi eli ympäristökatselmus luo pohjan ympä-
ristöohjelman laatimiselle antamalla tiedon ympäristöasioiden nykytilanteesta koulussa. Arvioinnin 
tarkoituksena on löytää ne ympäristönsuojeluun liittyvät parannuskohteet, joista kestävään kehityk-
seen liittyvä jatkuvan parantamisen prosessi aloitetaan. Opas keskittyy keke-ohjelman ekologiseen 
osaan. 
 
Katselmuksen jälkeen valitaan tärkeimmät kehittämistarpeet ja laaditaan niiden suhteen tavoitteet ja 
toimintaohjelma. Opetuksen sisällön voi kukin opettaja käydä läpi yksin tai tehdä ryhmissä käymäl-
lä läpi opettavien aineiden yhteydet ympäristökysymyksiin. Sen tuloksena ympäristöasiat sisältyvät 
eri oppiaineiden ja opintokokonaisuuksien tavoitteisiin ja sisältöihin kullekin aineelle ja opintoko-
konaisuudelle luonteenomaisella ja kullekin ikäkaudelle soveltuvalla tavalla (Koulujen ja oppilai-
tosten ympäristökriteerit, 2003). Ylläpitotoiminnot suunnitellaan ja ohjeistetaan. Kukin koulu laatii 
omannäköisensä ja oman kokoisensa keke-ohjelman, lähtee siitä liikkeelle ja vuosittaisten itsearvi-
oinnin myötä kehittää sitä eteenpäin. 
 
 

Ympäristökatselmus 
 
 
 

Merkittävät ympäristönäkökohdat ja parannustarpeet 
 
 
Seuranta, arviointi                Ympäristöteot ja toiminta          Ympäristöohjelma: 
ja toiminnan kehittäminen               tavoitteet ja toimenpiteet 

OPETUS 
YLLÄPITOTOIMINNAT 

 
Ohjeet, viestintä, koulutus ja yhteistyö 

 
 
Kuvio 1. Koulun ympäristötyö on jatkuvan kehittämisen prosessi, jossa suunnittelu, toteutus, arviointi ja ke-
hittäminen seuraavat toisiaan. (Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit, 2003) 
 
 
Koulukohtaisen keke-ohjelman laatimiseen tulisi voida osallistua koulun koko henkilökunnan ja 
oppilaiden edustajia. Kun katselmuksen osallistuu eri henkilöstöryhmien edustajia, tieto eri toimin-
toihin liittyvistä asioista saadaan kerättyä helpommin ja eri osapuolien sitoutuminen asiaan varmis-
tuu jo alusta lähtien ja ohjelma koetaan yhteiseksi. Samoin arviointi on hyvä tehdä yhteistyössä.  
 
Ympäristöasioiden kehittämistyöstä koulut saavat ainakin seuraavia hyötyjä (Hyytiäinen ym. 1999): 
 
1)Ympäristötietoisuuden ja –osaamisen lisääntyminen 

Oppilaitoksessa omin voimin tehty ekoauditointi ja sen tuloksena tehtävä parannuskohteiden va-
linta ja parannustoimenpiteiden toteutus herättävät osallistujat huomaamaan, missä kohdin 
omalla toiminnalla on ympäristövaikutuksia ja miten kielteisiä vaikutuksia voidaan vähentää. 
Käytännön toiminta ja tulokset motivoivat. Tekemisen kautta kirjatieto muuttuu ympäristö-
osaamiseksi, jonka tarve yhteiskunnassa kasvaa jatkuvasti. 

 
2) Toimintojen tehostuminen 

Järjestelmällisen arvioinnin kautta löydetään kehittämistarpeita, jotka arvioinnin perusteella 
voidaan panna tärkeysjärjestykseen. Vaikka kehittämisresurssit ovat niukat, saadaan kuitenkin 
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varmistettua, että tärkeimmät asiat tehdään ensimmäiseksi. Työn edetessä joudutaan mietti-
mään vastuukysymyksiä, mikä on omiaan edistämään työnjaon selkiyttämistä.  

 
3) Säästöt 

Säästöjä voi syntyä toiminnan tehostumisen kautta esimerkiksi siten, että hankintoja suunnitel-
laan entistä tarkemmin ja tarvikkeita käytetään huolellisemmin. Säästöjä voidaan saavuttaa 
myös kiinnittämällä huomiota energian ja veden kulutukseen sekä järjestämällä jätehuolto. Jä-
temäärän pienentyessä vähentyvät jätteiden käsittely- ja kuljetuskustannukset. 

 
4) Imagon parantuminen 

Koulun ympäristömyönteinen tapakulttuuri kohentaa koulun imagoa. 
 
 
3.3 Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit ja ympäristösertifikaatti 
 
Syksyllä 2003 valmistuivat Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit osana ENDEVU- hanketta1. 
Kriteereiden tarkoituksena on auttaa ja selkiyttää koulujen ja oppilaitosten ympäristöohjelmatyötä. 
Niiden lähtökohtana on laatuajattelusta tuttu jatkuvan parantamisen periaate. Ympäristökriteereissä 
on otettu huomioon vaatimukset, joita ympäristöjärjestelmä-standardit edellyttävät toiminnan suun-
nittelulta, ohjaukselta, arvioinnilta ja kehittämiseltä. Niitä on kuitenkin kevennetty, jotta ne sovel-
tuisivat paremmin oppilaitoksille. 
 
Kriteerit koostuvat kolmesta kokonaisuudesta: 

1. ympäristöasioiden suunnittelu, organisointi ja kehittäminen 
2. opetus, osallistuminen, yhteistyö ja oppiminen 
3. ylläpitotoiminnat 

 
Ympäristöasioiden suunnittelua, organisointia ja kehittämistä koskevien kriteerien tarkoituksena on 
varmistaa oppilaitoksen ympäristötyön johdonmukaisuus ja jatkuvuus. Keskeisimpiä siinä ovat ym-
päristöasioiden sisällyttäminen oppilaitoksen arvoihin ja johtamiseen, ympäristöohjelman suunnitte-
lu, sisäinen yhteistyö ja osallistuminen, ympäristöohjeet, koulutus ja viestintä sekä toiminnan arvi-
ointi ja kehittäminen. 
 
Kriteerien tärkeimpänä osana ovat opetusta ja oppimista koskevat asiat. Ympäristöopetusta tarkas-
tellaan kriteereissä jatkuvan parantamisen prosessina. Opetuksessa ympäristökasvatuksen kolme 
elementtiä, tieto ympäristöstä, toimiminen ympäristössä sekä toiminen ympäristön puolesta, yhdis-
tyvät toisiinsa. 
 
Oppilaitoksen ylläpitotoiminnoilla on suoria ympäristövaikutuksia (esim. hankinnat, materiaalien 
käyttö, energian ja vedenkulutus sekä jätehuolto). Ylläpitotoimintoihin liittyvien ympäristöasioiden 
hoitaminen vaikuttaa keskeisesti oppilaiden ympäristötietoihin, -taitoihin ja –asenteisiin. Ollakseen 
uskottavaa opetuksessaan oppilaitosten on itse toimittava niin kuin opettaa. Oppilaat ja henkilöstö 
voivat toteuttaa ympäristöohjelmaa konkreettisesti pitämällä huolta ylläpitotoimintojen vaikutukses-
ta ympäristöön. 
 
Kriteereissä on pisteytetty osat 2 (opetus, osallistuminen, yhteistyö ja oppiminen) ja 3 
(ylläpitotoiminnat), siten että ensimmäisestä on mahdollista saada 45 pistettä ja jälkimmäisestä 26 
pistettä sen mukaisesti miten oppilaitoksessa kriteerin eri kohdat täyttyvät. Kriteereissä on                                                 
1 ENDEVU -hankkeessa rakennetaan kansallinen oppilaitosten ympäristöarvioinnin järjestelmä liittyen itämerenmaiden 
yhteiseen koulujärjestelmien kestävän kehityksen Baltic21E-ohjelmaan. Hankeen tavoitteena on järjestää oppilaitoksille 
koulutusta, työvälineitä ja kannustimia ympäristöasioiden hoidon kehittämiselle. Hanke koostuu neljästä päätehtävästä, 
jotka ovat sertifiointijärjestelmän rakentaminen, ympäristökoulutus, auditoijakoulutus sekä oppaan laatiminen oppilai-
tosten ympäristöjärjestelmän rakentamiseen, arviointiin ja oppilaitosten ympäristösertifikaatin hakemiseen ja kriteerien 
vaatimusten täyttämiseen (Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit 2003). 



 

 

 

13

mukaisesti miten oppilaitoksessa kriteerin eri kohdat täyttyvät. Kriteereissä on jokaisessa kohdassa 
pakolliset vaatimukset, joiden jälkeen vasta pisteitä aletaan myöntää sekä perustelut niihin. Nämä 
myöntämisperusteet on esitettynä Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit 2003 -oppaassa. 
Kouluilla ja oppilaitoksilla on mahdollisuus hakea ympäristösertifikaattia, jonka myöntämisen pe-
rusteena ovat kriteereissä esitettyjen pakollisten vaatimusten täyttäminen sekä pisteytettyjen kritee-
rien osalta erikseen ilmoitettavien pisterajojen saavuttaminen. 
 
 
3.4 Ympäristökasvatushankkeet kouluissa  
 
Eri viranomais- ja järjestötahojen organisoimat ympäristökasvatushankkeet ja –projektit ovat lisään-
tyneet kouluilla viime vuosina. Ympäristökasvatushankkeita toteutetaan monesti eri hallinnonalojen 
ja toimijoiden yhteistyönä. Osa niistä on hyvinkin laajoja kansainvälisiä ohjelmia, kuten esimerkiksi 
Opetushallituksen koordinoima GLOBE-projekti (www.edu.fi/projektit/globe/sisalto.html), joka on 
kansainvälinen tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita yhdistävä ympäristötieteen ja kasvatuksen verkko 
ja Vihreä Lippu (www.sykse.net/vihrealippu), josta Suomessa vastaavat Ympäristökasvatuksen seu-
ra ja Pidä Saaristo Siistinä ry. Yhtä lailla hankkeita on järjestetty paikallisemminkin voimin, kuten 
esimerkiksi maatalouskeskuksen vetämä Koulun Ekoteko-hanke Seinäjoen lähialueen kouluissa. 
Hankkeisiin voi osallistua koko koulu tai osa luokista. Ympäristökasvatusprojektit ovat kestoltaan 
yleensä pidempiaikaisia, lukuvuoden tai useamman mittaisia ja niillä on määritelty tavoite, sisältö ja 
aikataulu ja usein niihin liittyy opettajien koulutusta tai valmista materiaalia opettajien käyttöön.  
 
Uudet opetussuunnitelmien perusteet 2004 kannustavat kouluja avaamaan oviaan yhteiskuntaan ja 
tekemään yhä enemmän yhteistyötä erilaisten tahojen kanssa, jotta oppilaat oppisivat vaikuttamisen 
taitoja kasvaisivat vastuullisuuteen.  
 
 
3.5 Luontokoulut  
 
Ympäristökasvatuksen tärkeä tukimuoto niin kouluille kuin erilaisille lapsi- ja aikuisryhmille ovat 
luontokoulut. Suomessa luonto- ja leirikoulut opetusmuotoina virallistuivat vasta 1970-luvulla, kun 
koululakiin lisättiin kohta: "Opetusta voidaan antaa myös koulun ulkopuolella". Suomessa ensim-
mäinen luontokoulu aloitti toimintansa Siuntiossa vuonna 1986. 1990 –luvun alkupuolella perustet-
tiin suurin osa nykyisin toimivaista noin parista kymmenestä luontokoulusta. Luontokouluja rahoi-
tusmuodot vaihtelevat, lähinnä niitä pitävät yllä kunnat, järjestöt, ja yritykset, useimmiten yhteis-
työssä toimien (Kaija Sipilä,1997). 
 
Luontokoulut eivät ole varsinaisia kouluja, vaan erilaiset lapsi- tai aikuisryhmät tulevat luontokou-
luun esimerkiksi muutamaksi tunniksi tai päiväksi kerrallaan. Luontokoulussa he oppivat ymmär-
tämään luonnon ja oman elinympäristönsä toimintaa itse tekemällä ja kokemalla, elämysten ja oi-
vallusten kautta. Luontokouluopettaja vastaa opetuksen asiantuntevuudesta. Kouluopetuksen yhtey-
dessä luontokoulutoiminta tarkoittaa peruskoulujen opetussuunnitelmiin liittyvää opiskelua luon-
nossa (Ympäristöministeriö, 1997). Luontokoulut ovatkin syntyneet tukemaan, täydentämään ja ke-
hittämään päivähoidon ja oppilaitosten omaa luonto- ja ympäristöopetusta. Ne mm. toteuttavat 
luontokouluohjelmia koululuokille ja päivähoidon ryhmille, järjestävät koulutusta ammattikasvatta-
jille, tuottavat erilaisia ympäristökasvatusmateriaaleja, lainaavat maasto-opetuksessa tarvittavia vä-
lineitä ja järjestävät erilaisia luontokerhoja. Luontokouluopetuksen tavoitteena on auttaa osallistujia 
ymmärtämään oma riippuvuutensa luonnosta sekä muodostamaan vahva ja vastuullinen suhde 
elinympäristöönsä. (http://db.edu.fi/keke/selitys1.html) 
 
Suomen luontokouluverkosto keskittyy alueellisesti Etelä-Suomeen. Länsi-Suomen ympäristökes-
kuksen toimialueella toimii ainoastaan Luontokoulu Elba Kokkolassa. Ilmajoella toiminut luonto-
koulu Kolopuun toiminnalle ei ole löytynyt jatkorahoitusta vuoden 2002 jälkeen. (Luontokoulu Ko-
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lopuun toiminnasta lisää kappaleessa 6.2).Osittain samantyyppisiä palveluja tuottavat luontokes-
kukset, jotka ovat pääosin julkisrahoitteisia. Etelä-Pohjanmaalla merkittävin luontokeskus on Kau-
hajoen Lauhanvuoren kansallispuiston yhteydessä toimiva Muurahaisen luontokeskus. Myös maa-
seutuyrittäjät tarjoavat luontoon liittyviä elämyspalveluita ja koulut voivat esimerkiksi järjestää lei-
rikouluja tällaisilla maatiloilla. Peruskoulujen mahdollisuudet käyttää luontokoulupalveluita ovat 
kuntien määrärahoihin sidottuja. 
 
Luontokoulutoimintojen strategisissa suosituksissa (Luontokoulutoiminta 1997,13 ) on todettu, että 
opetus- ja ympäristöhallinto kehittävät toimintaa osaksi koulujen ja oppilaitosten toteuttamaa sekä 
kansalaisten elinikäistä ympäristökasvatusta. Alueellisten ympäristökeskusten tehtäviksi on linjattu 
muun muassa edistää ympäristötiedon hyväksikäyttöä luontokoulutoiminnassa ja opastaa luonto-
koulujen perustamisessa. Ympäristöhallinto tuotti luontokoulutoiminnan käynnistämistä helpotta-
van opetusaineiston. Ympäristökeskukset myös linjattiin osallistumaan luontokoulupalveluista tie-
dottamiseen ja muutoinkin yhteistyöhön muiden alan toimijoiden kanssa.  
 
Suomen ympäristökasvatuksen Seuran aloitteesta on käynnistetty uuden kansallisen luontokoulu-
strategian laadinta. Työn on tarkoitus olla valmis vuoden 2004 aikana. Strategiassa tullaan painot-
tamaan paitsi uusien luontokoulujen perustamista myös toimintaedellytysten takaamista jo toimivil-
le luontokouluille. Alueellisten ympäristökeskusten rooli tulee olemaan muun muassa alueellinen 
yhteensovittaminen ja tiedon kulun varmistaminen. Ympäristöhallintoa strategiatyössä edustaa An-
na-Liisa Kiiskinen Keski-Suomen ympäristökeskuksesta. 
 
 
 
 

 
         Kuva: Asko Tupeli. 
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4. KYSELYN TOTEUTUS JA TULOKSET PERUSKOULUJEN OSALTA 
 
Tämän selvityksen pohjana ja vertailuaineistona on käytetty Opetushallituksen vuonna 1999 teettä-
mää valtakunnallista arviointia "Toteutuuko kestävä kehitys kouluissa ja oppilaitoskissa" (Antti Ra-
jakorpi & Kaija Salmio, toim., 2001) sekä Helsingin kaupungin opetusviraston ja ympäristökeskuk-
sen tutkimushankkeena vuonna 2002 tehtyä selvitystä "Helsingin peruskoulujen ja lukioiden opetta-
jien tuen tarve ympäristökasvatuksessa" (Meri Elonheimo & Jonna Terhelä, 2003). Lisäksi koului-
hin lähetetyn kysymyslomakkeen suunnittelussa käytettiin tukena erityisesti Laura Mannisen pro 
gradu- työtä "Kestävän kehityksen esteet koulussa" (Laura Manninen, 2002) 
 
 
4.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta 
 
4.1.1 Aineiston keruu 
 
Elokuussa 2003 kaikkiin Etelä-Pohjanmaan perusasteen ala- (203 kpl) ja yläkouluihin (28 kpl) lähe-
tettiin postitse ympäristökasvatuskysely (liite 1), joka osoitettiin koulun rehtorille / ympäristövas-
taavalle. Kysely oli esitestattu yhdellä perusasteen alakoulun rehtorilla ja se sisälsi sekä suljettuja 
että avoimia kysymyksiä. Kysely päätettiin osoittaa koulujen rehtoreille / ympäristövastaaville, kos-
ka suurin osa kysymyksistä liittyi ympäristökasvatuksen painottamiseen koulun opetussuunnitel-
massa, koulun kestävän kehityksen ohjelmaan tai muuten koulun yhteisiin asioihin. Kouluissa oli 
kuitenkin oletettua vähemmän nimettyjä ympäristövastaavia ja niinpä suurin osa alakoulujen vastaa-
jista oli koulujen johtajia tai rehtoreita. Yläkouluissa 52,3 % vastaajista oli rehtoreita ja loput biolo-
gian/maantiedon opettajia, joista tosin vain yksi ilmoitti olevansa koulun ympäristövastaava. Ilmei-
sesti näiden aineiden opettajat mielletään ympäristövastaaviksi kouluissa, koska kyselyyn vastaami-
nen oli annettu heidän tehtäväkseen.  
 
Kyselyn saatekirjeessä pyrittiin vastaajia motivoimaan kertomalla selvityksen tarkoituksesta ja 
mahdollisesta jatkohankkeesta. Siinä toivottiin erityisesti, että nekin koulut, joissa ympäristökasva-
tusta ei ole painotettu, osallistuisivat kyselyyn. Noin puolet kouluista vastasi kyselyyn määräajassa. 
Kouluille sähköpostitse lähetetyn muistutuksen ja myöhemmin postitetun uuden lomakkeen jälkeen 
vastausprosentti nousi alakoulujen osalta 76,3:een (155/203) ja yläkoulujen 75:een (21/28).Alueen 
erityiskouluista vastasi kaksi yhdeksästä eli 22%. Ala- ja yläkoulujen vastausprosentteja voidaan 
pitää erinomaisina. 
 
4.1.2 Yleistä saaduista vastauksista ja vastaajien taustatiedot 
 
Alakoulujen osalta vastauksia saatiin tasaisesti kaikista kunnista. Ainoastaan kahdessa kunnassa 
vastasi kyselyyn vähemmän kuin puolet kouluista.  
 
Alakoulujen vastaajista 84,5% oli koulun rehtoreita tai johtajia ja muut luokanopettajia. Vastaajista 
kukaan ei ilmoittanut olevansa lisäksi koulun ympäristövastaava tai ympäristötiimin jäsen. Yhden 
koulun vastauksen olivat laatineet koulun rehtori ja luokanopettaja yhdessä ja yhdessä koulun kaik-
ki kolme opettajaa yhteisesti. Vastaajista 91,3%:lla oli vakinainen virka koulussa. (Kysymyksen 
vastausprosentti 81,3) 
 
Etelä-Pohjanmaalla toimivista 28 perusasteen yläkoulusta saatiin vastauksia 21 koulusta. Vastaajista 
11 oli koulun rehtoreita ja 10 biologian/maantiedon opettajia, joista yksi ilmoitti olevansa lisäksi 
koulun ympäristövastaava. Vastaajista kaikki yhtä lukuun ottamatta olivat vakinaisessa virassa. 
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Palautetut lomakkeet olivat pääosin huolella täytettyjä ja suurin osa kysymyksistä oli ymmärretty 
sen mukaisesti kuin kyselynlaatija oli tarkoittanut. Jonkin verran osittaiskatoa ilmeni. Kysymykses-
sä 3.5 "Onko koulullanne omaa kestävän kehityksen ohjelmaa?" pyydettiin vastaamaan vielä jatko-
kysymykseen, mikäli koululla ei ollut kestävän kehityksen ohjelmaa. Tämän lisäkysymyksen oli 
ohittanut noin 20 vastaajaa ilmeisesti epähuomiossa. Kyselylomakkeen lopussa olleeseen "Sana on 
vapaa" kohtaan kirjoitti yhteensä 38 kyselyyn osallistunutta. Tulosten tarkastelussa näitä "Sana on 
vapaa" -kommentteja on yhdistetty aiheensa mukaan antamaan lisävalaistusta kysymyslomakkeen 
eri kohtiin.  
 
Tulosten tarkastelussa on myös pidettävä mielessä opetussuunnitelmajärjestelmän antama mahdolli-
suus koulujen erilaistumiseen ja että koulut myös saavat olla erilaisia, esimerkiksi sen suhteen, mi-
ten ympäristökasvatusta ja kestävää kehitystä niissä toteutetaan. Mielenkiintoista on nähdä, miten 
paljon opetussuunnitelmauudistus 2004 lisää näiden teemojen sisältymistä koulujen opetukseen ja 
toimintaan jatkossa. 
 
 
4.2 Ympäristökasvatus koulujen opetuksessa 
 
4.2.1 Ympäristökasvatus koulujen opetussuunnitelmissa  
 
Koulun suuntautuneisuutta ympäristökasvatukseen pyrittiin selvittämään kysymällä "Onko ympäris-
tökasvatus koulunne opetusohjelman aihekokonaisuutena?"(kysymyslomakkeessa kohta 2.1). Kou-
lun suuntautuneisuutta ympäristökasvatukseen olisi voitu tiedustella mahdollisesti paremmin kysy-
mällä, onko koulun/ kunnan opetussuunnitelmassa omia painopistealueita. Tätä epätarkkuutta ei ha-
vaittu kysymyslomakkeen esitestausvaiheessa. Lähes kaikki vastaajat olivat kuitenkin vastanneet 
aihekokonaisuutta koskevaan kysymykseen, joten vastauksia käytetään tässä selvityksessä suuntaa-
antavina kertomaan ympäristökasvatuksen sisältymisestä koulujen opetussuunnitelmiin eri oppiai-
neita läpileikkaavana aihekokonaisuutena. (Vuonna 2004 käyttöön otettavissa uusissa opetussuunni-
telmissa aihekokonaisuudet ovat pakollisia, niissä ympäristökasvatus on sisältyy useisiinkin aihe-
kokonaisuuksiin, mutta erityisesti aihekokonaisuuteen "Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kes-
tävä tulevaisuudesta.)  
 
Taulukko 1: Ympäristökasvatus koulun opetussuunnitelman aihekokonaisuutena /alakoulut. Vastauspro-
sentti 96,1. 
 

Ympäristökasvatus aihekokonaisuutena Frekvenssi Prosenttiosuus 
Ei 87 56,1 
Kyllä 62 40,0 
Puuttuu 6 3,9 
Yhteensä 155 100,0 

 
 
Vastanneista alakouluista 40 prosentilla ympäristökasvatus oli aihekokonaisuutena ja yläkouluista 
vastaavasti 38,1 prosentilla. Myös molemmilla kyselyyn vastanneilla erityiskoululla ympäristökas-
vatus oli opetussuunnitelman aihekokonaisuutena. Vastaajilta tiedusteltiin lisäksi, mistä vuodesta 
lähtien se on ollut opetussuunnitelman aihekokonaisuutena ja mitkä aihepiirit siinä ovat keskeisim-
mät (kysymyslomakkeessa kohta 2.1) sekä millä tavoin (läpäisyperiaatteella/tempaus-, tapahtuma 
tai projektiluontoisesti) sitä toteutetaan opetuksessa (kysymyslomakkeessa kohta 2.2).  
 
Vuonna 1994 astuivat voimaan ensimmäiset opetussuunnitelmien perusteet, joissa ympäristökasva-
tus oli valinnaisena aihekokonaisuutena. Selvityksessä mukana olleiden alakoulujen opetussuunni-
telmiin ympäristökasvatus oli otettu mukaan pikkuhiljaa, keskimäärin 5 koulun vuosivauhdilla niin, 
että vuonna 2003 kaikkiaan 62 alakoulua (40% kyselyyn vastanneista alakoulusta)oli kirjannut sen 
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opetussuunnitelmaansa. Muutamassa alakoulun vastauksista todettiin, että ympäristökasvatus on 
ollut mukana opetussuunnitelmassa "aina" tai "koulun perustamisesta lähtien". Näissä kouluissa 
ympäristökasvatus koetaan ilmeisesti niin luonnolliseksi osaksi opetusta, että opetussuunnitelman 
aihekokonaisuus on vain virallistanut entisen käytännön. Toisaalta vaikka virallisuutta tällaisessa 
asiassa voidaankin vierastaa ja halutaan pitää ympäristöasiat luonnollisina osana opetusta, voi viral-
lisuus kuitenkin taata sen, että myös opettajien vaihtuessa koulun suuntautuneisuus on dokumentoi-
tuna. 
 
Taulukko 2: Ympäristökasvatus koulun opetussuunnitelman aihekokonaisuutena /yläkoulut. Vastusprosentti 
100. 
 
 
 
 
 
 
Vastanneista yläkouluista 38.1% prosentilla ympäristökasvatus oli opetussuunnitelman aihekoko-
naisuutena. Lisäksi yhdessä koulussa se oli ollut vuosina 1999-2001. Puolet näistä yläkouluista oli 
ottanut ympäristökasvatuksen opetussuunnitelmaansa jo vuosina 1994-95 ja loput vuonna 2000. 
Yhdessä vastauksessa mainittiin, että ympäristökasvatus on ollut opetussuunnitelmassa "aina". 
 
Vastaajat kirjasivat hyvinkin erilaisia teemoja ympäristökasvatuksen aihekokonaisuuden keskei-
simmiksi aihepiireiksi. Nämä avovastaukset on luokiteltu kahdeksaan ryhmään ja niiden yleisyys on 
esitettynä seuraavissa taulukoissa. 
 
Taulukko 3: Ympäristökasvatuksen aihekokonaisuuden keskeiset teemat /alakoulut. Vastusprosentti 90,3 
(niistä kouluista, joissa ympäristökasvatus aihekokonaisuutena). N= 92 ja vastaajia 56. 
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62 alakoulusta, joissa ympäristökasvatus oli opetussuunnitelman aihekokonaisuutena 56 koulun 
vastauksessa oli eritelty tarkemmin aihekokonaisuuden keskeistä sisältöä. 22 koulun vastauksissa 
oli mainittu yksi ympäristökasvatuksen aihepiiri, 25 koulun vastauksissa kaksi aihepiiriä ja 8 koulun 
vastauksissa kolme aihepiiriä ja yhden koulun vastauksessa neljä aihepiiriä.  
 
 

 frekvenssi prosenttiosuus 

Ei  13 61,9 
Kyllä 8 38,1 
Yhteensä 21 100,0 
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Taulukko 4: Ympäristökasvatuksen aihekokonaisuuden keskeiset teemat/ yläkoulut. Vastausprosentti 75. 
N= 10 ja vastanneita kouluja 6. 
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Kahdeksasta yläkoulusta, joissa ympäristökasvatus oli opetussuunnitelman aihekokonaisuutena, 
kuuden koulun vastauksissa oli eritelty tarkemmin aihekokonaisuuden keskeistä sisältöä. Kolmen 
koulun vastauksissa oli kirjattu yksi aihepiiri ja kahden vastauksissa kaksi aihepiiriä sekä yhden 
koulun vastauksissa kolme aihepiiriä. 
 
Jätehuolto/kierrätys -teema nousi selvästi yleisimmäksi ympäristökasvatuksen aihekokonaisuuden 
sisällöksi alakoulujen vastauksissa. Toiseksi eniten mainittiin samaa teemaa laajemmin käsittelevä 
aihe; kestävä elämäntapa. Koulun lähiympäristön merkitystä opetuksessa painotettiin myös useassa 
koulussa, toisissa vapaamuotoisemmin retkien ja luontoliikunnan yhteydessä (kohta 3), toisissa ha-
vainnointi- ja tutkimuskohteena (kohta 6). Muutamissa kouluissa keskityttiin enemmänkin ympäris-
töön kotiseutuna (kohta 7). Koulun pihan ja viihtyisyyden oli nostanut keskeiseksi aihepiiriksi 11 
vastannutta alakoulua. Vastausten mukaan luonnon- ja ympäristönsuojeluteemaa (kohdat 5 ja 8) kä-
siteltiin kouluissa muihin edellä mainittuihin aihepiireihin verrattuna tietopainotteisemmin. Yläkou-
lujen teemat olivat selvästi jo erikoistuneempia kuin alakoulujen. Niissä oli syvennytty esimerkiksi 
ympäristökemiaan (ympäristömyrkyt ja -onnettomuudet, ilman- ja vesien saastuminen sekä elinkaa-
riajattelu), kulutustottumuksiin tai luonnonsuojeluun. 
 
Taulukko 5: Ympäristökasvatuksen toteutustapa alakouluissa. Vastusprosentti 99,8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kysymyslomakkeen kohdassa 2.2 kysyttiin ympäristökasvatuksen toteutustapaa koulussa. Yli puo-
lessa kaikista vastanneista alakouluista ympäristökasvatusta toteutettiin opetuksessa sekä läpäisype-
riaatteella (eri oppiaineiden sisällä) että tapahtuma-, tempaus- tai projektiluontoisesti. Läpäisyperi-
aatteella ympäristökasvatusta toteutettiin reilussa neljänneksessä kouluista ja lopussa neljänneksessä 
ympäristökasvatusta tuotiin esille lähinnä erilaisten tapahtumien yhteydessä. 
 
 
 

Toteutustapa prosenttiosuus  
Läpäisyperiaatteella 
Tempaus-, tapahtuma- ja projektiluontoisesti 
Molemmilla tavoilla 
Vastaamatta 

26,8% 
17,1% 
55,9% 
0,2% 
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Taulukko 6:Ympäristökasvatuksen toteutustapa yläkouluissa. Vastusprosentti 100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaikissa yläkouluissa ympäristökasvatusta toteutettiin läpäisyperiaatteella ja sen lisäksi 47,2% kou-
luista tempaus-, tapahtuma- ja projektiluontoisesti. 
 
Helsingin peruskouluissa ja lukioissa vuonna 2002 tehdyssä selvityksessä tiedusteltiin vastaajilta, 
oliko ympäristökasvatus heidän koulunsa opetussuunnitelman painopistealueena. Reilusti yli kol-
masosa satunnaisotoksella valikoiduista kouluista ilmoitti ympäristökasvatuksen, kestävän kehityk-
sen, ympäristö- ja luonnontiedon tai ympäristöekologian olevan painopistealueena lukuvuoden 
2002-2003 valintaoppaissa. Ympäristöpainotusten runsaudesta huolimatta ympäristökasvatuksen 
asema kouluissa vaikutti kyselyn perusteella vaihtelevalta ja varsin selkiintymättömältä. Vastanneet 
eivät tunteneet olevansa erityisen hyvin perillä koulujensa ympäristökasvatustavoitteista niissäkään 
kouluissa, joissa valintaoppaiden perusteella omaehtoisesti painotettiin ympäristöaiheita. Haastatel-
tujen opettajien mukaan ympäristöpainotus toteutuu joissakin kouluissa hyvin ja toisissa kouluissa 
opetussuunnitelmaan kirjattua painotusta ei käytännössä juuri huomaa. Ympäristöpainotuksella on 
haastateltujen mielestä merkitystä yksittäisen opettajan taustatukena ja oppiainerajoja ylittävän yh-
teistyön motivoijana ympäristökasvatuksessa. He kuitenkin korostivat, että opetuksen ympäristö-
kasvatussisältö riippuu ennen kaikkea opettajan omista lähtökohdista, kiinnostuksesta ja viitseliäi-
syydestä. Koulun ympäristökasvatuspainotuksen toimivuus ilmenee haastateltujen näkemyksen 
mukaan erityisesti oppiaineiden välisenä ympäristökasvatusyhteistyönä ja koko koulua yhdistävänä 
ympäristökasvatusprojekteina, joiden keskeinen edellytys ovat aktiiviset opettajat. Opetussuunni-
telmassa näkyvä painotus viestii koulun arvoista oppilaiden vanhemmille ja se voi toimia perustee-
na koulun toimintatapoja koskeville päätöksille. (Elonheimo, 2003) 
 
4.2.2 Koulujen osallistuminen ympäristökasvatushankkeisiin 
 
Kyselyssä tiedusteltiin koulujen osallistumista ympäristökasvatushankkeisiin. Mikäli koulu oli tai 
oli ollut mukana jossakin hankkeessa, pyydettiin vastaajia kertomaan, mikä hanke oli ja milloin se 
alkoi. Vastauksista on otettu tähän kohtaan mukaan vain sellaiset hankkeet, jotka ovat ympäristö-
kasvatukseen liittyviä pidempiaikaisia projekteja ja niillä on määritelty tavoite, sisältö ja aikataulu 
ja niissä on mukana jokin ulkopuolinen taho ja niihin liittyy opettajien koulutusta. Muunlaiset, kou-
lukohtaiset pienimuotoisemmat hankkeet, joita vastauksissa oli mainittu tässä kohdassa, siirrettiin 
kysymyslomakkeen kohtaan (2.10), jossa tiedusteltiin koulun parhaiten onnistunutta ympäristökas-
vatukseen liittyvä saavutusta/ kokemusta/ tapahtumaa (kappale 5.6). Useimmissa tapauksissa vas-
taaja olikin jo maininnut hankkeen tässä kohdassa. Siirretyistä hankkeista viisi liittyi koulun pihan 
kunnostukseen, kolme oli ulkopuolisen tahon kanssa tehtyä muutaman päivänmittaista tai aihepiiril-
tään suppeaa hanketta ja yhdessä projektin pääpaino oli yrittäjäkasvatuksessa. Tässä kohdassa yksi 
vastaajista selvensi omaa ei-vastaustaan "emme ole mukana missään ulkopuolisessa tai raportteja 
vaativassa projektissa" -kommentilla. On varsin oletettavaa, että useissa kouluissa on ollut tai on 
meneillään erilaisia pienimuotoisempia, koulujen omia hankkeita, mutta ei kuitenkaan tässä kysy-
myksessä haetunlaisia projekteja. Alakoulujen osalta vastaajista 21,3% oli jättänyt tämän täyttämät-
tä ja yläkoulujen osalta14,2%.  
 
Eteläpohjalaisista kouluista vain harvat ovat osallistuneet edellä määritellyn mukaiseen ympäristö-
kasvatushankkeeseen. Kyselyssä ainoastaan kuusi perusasteen alakoulua ilmoitti olevansa mukana 

Toteutustapa prosenttiosuus  
Läpäisyperiaatteella 
Tempaus-, tapahtuma- ja projektiluontoisesti 
Molemmilla tavoilla 
Vastaamatta 

42,8% 
 - 
47,2% 
 - 
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sellaisessa ja viisi oli ollut aikaisemmin. Kyselyssä mukana olleista yläkouluista ja erityiskouluista 
yksikään ei ole ollut mukana ympäristökasvatushankkeessa. 
 
Alakouluissa meneillään olevat hankkeet: 
 

��Seinänaapureiden Koulun Ekoteko, 4 alakoulua Seinänaapurikunnista (kyselyn jälkeen, 
syksyllä 2003 hankkeeseen on ilmoittautunut lisää kouluja) 

��Opetushallituksen Baltic 21 E- hanke, (Päntäneen koulu, Kauhajoki) 
��Vihreä Lippu 1 koulu, (Pukkilan koulu, Kauhajoki) 

 
Jo päättyneitä hankkeita ovat olleet: 
 

��Ympäristökasvatuksen Akvaarioprojekti ja OECD/ENSI-projekti (Luoma-ahon koulu, Ala-
järvi) 1995-2000 

��Vihreä Lippu (Vinnin koulu, Vimpeli) 1999-2001 
��Eurooppalainen jäkälätutkimus (Kihniän koulu, Peräseinäjoki), 1995-1996 
��Kolopuun luontokoulu osana Ilmajoen Honkakylän ala-asteen toimintaa, vuosina 1998-2000 
��Järvet virtuaaliopetus –projekti, (Leppälän koulu, Kuortane), 2000-2001 
��Lisäksi yksi koulu ilmoitti osallisuneensa useisiin LUMA:an (Opetushallituksen valtakun-

nallinen matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittämishanke) liittyviin hankkeisiin. 
LUMA-hankkeessa on Etelä-Pohjanmaan kunnista ollut mukana Kauhajoki ja Evijärvi. vuo-
sina 1998-2002. 

 
Edellä mainitut hankkeet esitellään tarkemmin tämän selvityksen liitteissä kappaleessa 10. 
 

Kouluille suunnattuja erilaisia ympäristökasvatushankkeita on ollut tarjoilla jo pitkään, mutta vasta-
usten perusteella Etelä-Pohjanmaan peruskoulut ovat osallistuneet niihin vielä varsin vähän. Tosin 
Seinänaapurikunnissa keväällä 2003 alkanut maaseutukeskuksen "Koulun ekoteko" -projekti ei vie-
lä tullut esiin kyselyssä kuin muutamassa koulussa, mutta projektisuunnitelman mukaan siihen ol-
tiin ottamassa mukaan kaikkiaan 15 alakoulua vuoden 2003 loppuun mennessä. Helsingin perus-
kouluissa ja lukioissa vuonna 2003 tehdyssä vastaavan tyyppisessä selvityksessä (Elonheimo,2003) 
ilmeni sikäläisten koulujen olevan selvästi aktiivisemmin mukana erilaisissa ympäristökasvatukseen 
liittyvissä hankkeissa. Prosenttilukuja näiden kahden alueen peruskoulujen välillä ei voida kuiten-
kaan suoraan vertailla, koska Helsingin alueella tehdyssä selvityksessä ympäristökasvatushankkeet 
oli määritelty hieman eri tavalla ja lisäksi koulujen otos oli pienempi ja samasta koulusta vastasi 
useampi opettaja. Selvityksiä vertailemalla yleisemmällä tasolla vaikuttaa kuitenkin, että ympäris-
tökasvatuksella on enemmän jalansijaa pääkaupunkiseudulla. Ilmeisesti myös on tarjonta on alueel-
lisesti epätasaista. Toisaalta kaupunkimiljöössä ympäristökasvatuksen merkitys korostuu ehkä 
enemmän kuin maaseutumaisemmalla Etelä-Pohjanmaalla. Tällainen näkemys kuvastuu eräistä ky-
selyn "sana on vapaa" -vastauksissa: 
 

"Pienellä maaseutukoululla ympäristöasiat kuuluvat jokapäiväiseen elämään luonnollisena osana. Py-
rimme elämään kauniista luonnosta nauttien ja sitä kunnioittaen. Voimme seurata kompostin toimin-
taa. Koulun piha-alueella on myös ekopiste. Järvenrantaelämään voimme tutustua -järven rannalla (n. 
500 m:n matka koululta)." 

 
"Vastaajan elämäntapa on mahdollisimman ympäristöystävällinen ja luonnonmukainen. Ja sitä asen-
netta yritän kaikin keinoin välittää opetuksessani ja kouluni kaikessa toiminnassa. Tämän asenteen 
muuttaminen kurssien, kokouksien, raporttien, strategioiden yms. kautta "järkeväksi" ympäristökasva-
tukseksi ei ole minua varten." 
 
"Ympäristökasvatus sisältyy pienen kyläkoulun opetukseen ilman suunnitelmaakin. Luontoa käytetään 
opetuksessa hyväksi, kuitenkin esim. kompostin perustaminen ja hoitaminen edellyttäisi mukaan in-
nokkaita vanhempia." 
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Mielenkiintoisia olivat myös Helsingin alueella tehdyssä tutkimuksessa esiin tulleet opettajien ko-
kemukset ympäristökasvatushankkeista. Kaikki selvityksen haastatteluosaan osallistuneet opettajat 
suhtautuivat periaatteessa myönteisesti ympäristökasvatushankkeisiin. Osallistumattomuuden syiksi 
koettiin lähinnä koulun yhteisen toiminnan vaikeudet sekä tiedon puute omaan aineeseen sopivista 
hankkeista. Haastatellut pitivätkin tärkeänä sitä, millä tavoin hankkeita tarjotaan kouluille. Hank-
keissa mukana olleet pitivät hankkeiden tarjoaman materiaali- ja menetelmätuen lisäksi tärkeänä 
niiden antia opettajan ympäristökasvatuksellisen itsetunnon vahvistumiselle. Hankkeet kannustavat 
myös oppiaineiden väliseen yhteistoimintaan ja laajempaan yhteistyöhön esimerkiksi ystävyyskou-
lujen välillä. (Elonheimo, 2003) Hankkeista tiedottaminen ei nykyisellään ilmeisesti tavoita kaikkia 
kiinnostuneita.  
 
4.2.3 Ympäristökasvatuksessa käytetyt menetelmät 
 
Vastaajia pyydettiin merkitsemään, mitä kysymyslomakkeessa lueteltuja tai muita opetusmenetel-
miä koulussa käytetään ympäristökasvatuksen opetuksessa ja mitkä niistä ovat koulussa kolme eni-
ten käytettyä sekä kolme vastaajan omassa opetuksessa eniten käyttämää menetelmää. Kysymyslo-
makkeessa luetellut menetelmät eivät kasvatustieteen näkökulmasta ole kaikki opetusmenetelmiä, 
vaan osa niistä on työskentelytapoja ja osa menetelmiä. Tästä syystä niitä tässä selvityksessä nimite-
tään keinoiksi ja ne ryhmitellään kolmeen eri luokkaan samaan tapaan kuin "Koulujen ja oppilaitos-
ten ympäristökriteereissä" sen mukaan ovatko ne keinoja 1) ympäristötiedon lisäämiseksi, 2) toi-
mimiseksi ympäristössä vai 3) toimimiseksi ympäristön puolesta. 
 
Taulukko 7: Vastaajien kouluissa käytetyt keinot ympäristökasvatuksessa. Keinot: 1) ympäristötiedon lisää-
miseksi 2) toimimiseksi ympäristössä 3) toimimiseksi ympäristön puolesta. Vastausprosentti 97,4% /alakoulut 
ja 90,4% /yläkoulut. 
 
 
Ympäristökasvatuksessa  
käytetyt keinot 

keinot 
1 

keinot 
2 

keinot 
3 

Frekvenssi 
alakoulut  

% Frekvenssi 
yläkoulut 

% 

a. ympäristöaiheisen tiedon jakaminen 
b. maastokäynnit/havainnointi 
c. havaintopäiväkirja 
d. tutkimukset 
e. oppilaiden esitelmät 
f. ryhmätyöt 
g. teemapäivät 
h. leirikoulut 
i. vierailut 
j. kilpailut 
k. median seuraaminen  
l. multimediaohjelmat 
m. ympäristöystävälliset arkikäytännöt 
n. vierailijaluennoitsijat 
o. virtuaalimateriaali 

x 
 
 

x 
x 
x 
x 

(x) 
x 
x 
x 
x 
 

x 
x 

 
x 
 

x 
x 
 

x 
x 
x 

 
 
 
 
 
 

(x) 
 
 
 
 
 
x 

134 
151 
60 
51 
84 
115 
94 
64 
78 
18 
54 
23 
110 
4 
1 

88 
100 
40 
34 
56 
76 
62 
42 
52 
12 
36 
15 
73 
2,7 
0,66 

19 
14 
3 
5 
6 
13 
11 
3 
9 
3 
8 
- 
- 
- 
- 

100 
74 
16 
26 
32 
68 
58 

15,8 
47 
16 
42 
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Taulukko 8: Vastaajien kouluissa eniten käytetyt keinot ympäristökasvatuksessa.  
Keinot: 1) ympäristötiedon lisäämiseksi 2) toimimiseksi ympäristössä 3) toimimiseksi ympäristön puolesta. 
Vastausprosentti 94,5%. 
 
Ympäristökasvatuksessa  
käytetyt keinot 

keinot 
1 

keinot 
2 

keinot 
3 

Frekvenssi 
alakoulut  

% Frekvenssi 
yläkoulut 

% 

a. ympäristöaiheisen tiedon jakaminen 
b. maastokäynnit/havainnointi 
c. havaintopäiväkirja 
d. tutkimukset 
e. oppilaiden esitelmät 
f. ryhmätyöt 
g. teemapäivät 
h. leirikoulut 
i. vierailut 
j. kilpailut 
k. median seuraaminen  
l. multimediaohjelmat 
m. ympäristöystävälliset arkikäytännöt 
n. vierailijaluennoitsijat 
o. virtuaalimateriaali 

x 
 
 

x 
x 
x 
x 

(x) 
x 
x 
x 
x 
 

x 
x 

 
x 
 

x 
x 
 

x 
x 
x 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(x) 
 
 
 
 
 
x 

101 
104 
4 
11 
31 
48 
35 
10 
13 
1 
12 
0 
64 
- 
- 

97 
100 
3,8 
10,6 
29 
46 
34 
9,6 
12,5 
0,1 
11,5 
0 
61 

16 
7 
- 
1 
3 
6 
 
2 
- 
- 
1 
2 
- 
10 
- 

100 
44 
- 

6,25 
18,7 
37,5 

 
12,5 

- 
- 

6,25 
12,5 

- 
62,5 

- 

 
 
Vastausten mukaan erityisesti ala-, mutta myös yläkouluissa ympäristökasvatuksessa käytetyt kei-
not ovat monipuoliset. Vaikka yksittäisenä vastauksena maastokäynnit / havainnointi nouseekin eni-
ten käytetyksi menetelmäksi alakouluissa, tietopuolisuus painottuu kuitenkin vastauksissa kysyttä-
essä, mitkä ovat vastaajan koulussa eniten käytetyt menetelmät, sillä laskettaessa yhteen kaikki ym-
päristötietoa lisäävät menetelmät tai työskentelytavat muodostuu niiden suhteellinen osuus suurim-
maksi. Tämän vastapainona ja tukena on kuitenkin ympäristön puolesta osallistava keino "ympäris-
töystävälliset arkikäytännöt" (taulukossa kohta m) käytössä jopa 41,2 % alakouluja ja 47,6% ylä-
kouluja kysyttäessä eniten käytettyjä menetelmiä. Vastaajien omassa opetuksessa eniten käyttämät 
keinot eivät poikenneet juurikaan koko koulussa eniten käytetyistä keinoista. Tässä kohden on kui-
tenkin todettava, että rehtoreiden vastauksissa saattoi jäädä puutteelliseksi opetusmenetelmiä kos-
kevat vastaukset, sillä niitä muutama rehtori kommentoi kertomalla, että "en tarkalleen tiedä, miten 
asia niiden suhteen luokissa on". 
 

 
Naamioituneina Pyhähäkin kansallispuistossa 1998. Kuva: Taina Inkeri. 



 

 

 

23

4.2.4 Koulun pihan viihtyvyys ja koulun piha oppimisympäristönä 
 
Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisten ja psyykkisten rakenteiden koko-
naisuutta. Fyysinen oppimisympäristö tarkoittaa ihmisiä, rakennettua ympäristöä sekä luontoa. 
Psyykkinen oppimisympäristö taas muodostuu kognitiivisista, emotionaalisista ja sosiaalisista ra-
kenteista. Oppimisympäristön on oltava sekä fyysisesti että psyykkisesti turvallinen ja viihtyisä, ja 
sen on tuettava oppilaan terveyttä. Opiskeluympäristö tulee toteuttaa siten, että se tukee oppilaan 
kasvua ja oppimista. Sen tulee olla esteettisesti miellyttävä. Opiskelutiloja tulee voida käyttää jous-
tavasti siten, että ne ohjaavat käyttämään monipuolisia opetusmenetelmiä ja työskentelytapoja. 
(Opetushallitus, 2003) 
 
Koulupiha lasten arkipäivän ympäristönä muokkaa ymmärrystä ympäristön hoidon tärkeydestä, jos 
oppilaat saavat vaikuttaa koulun pihan suunnitteluun ja sen toteutukseen ja jos yhteistyössä huoleh-
ditaan pihan siisteydestä. Yhteisellä toiminnalla parannetaan ympäristön lisäksi myös yhteistyöky-
kyä ja lisätään yhdessä tekemistä. Viihtyisällä lähiympäristöllä on myöhemmin vaikutuksia oppilai-
den oman asuinympäristön arvostukseen ja sen omaehtoiseen vaalimiseen. Seinänaapureiden alueel-
la on alkanut vuonna 2003 maatalouskeskuksen hanke "Koulun ekoteko", jossa yhtenä tavoitteena 
on laatia osalle projektissa mukana olevista kouluista pihasuunnitelma. 
 
Kunkin koulun lähiympäristö siihen liittyvine kaupunkikortteleineen tai lähivesineen, pellonreunoi-
neen ja metsikön hiihtolatuineen luovat omanlaisensa puitteet oppimisympäristönä. Pihan kehittä-
minen oppimisympäristönä vaatii suunnittelua, työtä ja rahoitusta. Kouluympäristön parantamisen 
ongelma on suunnittelutyön ja toteutuksen kalleus, eikä kunnilla ole ollut rahaa tai halua sijoittaa 
niihin viime vuosina. Tätä aihetta kommentoi eräs rehtori "sana on vapaa" -kohdassa seuraavasti: 
 

 "Raha ratkaisee! Olen tehnyt esityksiä suuren koulun ympäristön kohentamiseksi, mutta?. "  
 
Useissa kyselyyn vastanneissa kouluissa oli pihaa kunnostettu yhteisillä talkoilla tai pidetty keväisin 
siivouspäivä ja muutamassa koulussa oli koulun pihaa kehitetty jo useita vuosia yhdessä laaditun 
kokonaissuunnitelman mukaan. Nämä vastaajat kokivat ponnistelut koulun pihan viihtyisyyden li-
säämiseksi antoisimmiksi tai parhaiksi tapahtumiksi koulun ympäristökasvatustyössä. Toisen suun-
tainen vastaus tulee esille eräästä kyselyyn vastanneesta kaupunkikoulusta, jossa pihan viihtyvyy-
teen vaikuttamista ei koeta palkitsevaksi:  
 

"Koulualue kaupungin keskustassa ei kannusta "viherpihaan" � roskaamista jne. johtunee osin anke-
asta ympäristöstä." 

 
Taulukko 9: Koulun pihaa ja viihtyisyyttä kartoitettu.  
 

 Ala-asteet % Yläasteet % 
Kyllä 
Ei 
Tieto puuttuu 

87 
66 
2 

56 
42,7 
1,3 

13 
6 
2 

62 
29 
9 

 
 
Taulukko 10: Koulun pihaa arvioitu oppimisympäristönä. 
 

 Ala-asteet % Yläasteet % 
Kyllä 
Ei 
Tieto puuttuu 

50 
103 
2 

32 
66,5 
1,3 

7 
12 
2 

33,3 
57 
9,5 
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Taulukko 11: Koulun pihaa kehitetty oppimisympäristönä. 
 

 Ala-asteet % Yläasteet % 
Kyllä 
Ei 
Tieto puuttuu 

72 
76 
7 

46,5 
49 
4,5 

4 
14 
3 

19 
66,6 
14,3 

 
 
Erittäin myönteistä on, että lähes puolet alakoulujen vastaajista kertoivat koulun pihaa kehitetyn 
oppimisympäristönä. Tosin kaikissa niissä ei oltu koulun pihaa ja viihtyisyyttä kartoitettu tai arvioi-
tu koulun pihaa oppimisympäristönä. Vastaajat ovat voineet myös tulkita nämä kysymykset erita-
voin. Vain neljässä yläkoulussa oli koulun pihaa kehitetty oppimisympäristönä.  
 
4.2.5 Parhaiten onnistuneet saavutukset, kokemukset, tempaukset ympäristökasvatuksessa 
Vastausten kirjo kysymykseen "mikä on ollut ympäristökasvatuksessa parhaiten onnistunut saavu-
tus/ kokemus / tapahtuma tms. koulussanne" toi esille, miten monella eri tavalla ympäristökasvatus-
ta voidaan toteuttaa kouluissa. Lähes kaikilla vastaajilla oli nimetä tähän jokin koulussa toteutettu 
tapahtuma; osa vastaajista kertoi aiheesta enemmän tai mainitsi useita aiheita. 
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1)Jätehuollon kehittäminen 

2)Koulun piha-alueen
viihtyvyyden parantaminen 

3)Lähiluonnon/kulttuuriympäristön
hyödyntäminen 

4)Retket ja luontopalvelut

5)Taiteelliset sovellukset ja
tekemällä oppiminen 

6)Oman lähialueen
luonnon/kulttuuriympäristön hoito 

7)Leirikoulut

8)Vierailut/ asiantuntijoiden
vierailut

9)Muut ympäristökasvatukseen
liittyvät

 
Kuvio 2: Ympäristökasvatuksessa parhaiten onnistunut saavutus / kokemus / tapahtuma koulussa 
/alakoulut. Vastausprosentti 92,3 N= 155. 
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Kuvio 3: Ympäristökasvatuksessa parhaiten onnistunut saavutus / kokemus / tapahtuma. Vastausprosentti 
90,4. N= 19 
 
Vastaukset ryhmiteltiin aihepiireittäin yhdeksään luokkaan. Alakoulujen vastauksista erottuu kaksi 
selvästi suurinta ryhmää: piha-alueen viihtyisyyteen ja jätteiden lajitteluun liittyvät saavutukset. 
Koulun pihan viihtyisyyteen vaikuttaminen oli antanut onnistumisen kokemuksia runsaasti ; 33 ala-
koulun vastauksessa oli siihen liittyvien tempausten koettu tukeneen koulun ympäristökasvatusta 
erityisesti. Yläkoulujen vastauksissa niitä oli kolme. Esimerkkejä koulun pihan viihtyisyyteen vai-
kuttamisesta (taulukossa numero2): 
 

�� "Oman koulun pihaprojekti v. 1998 lähtien; sipulikukkia, pihasuunnittelu, pihataide" 
�� "Pihatöiden + istutusten teemapäivät yhteistyössä vanhempien kanssa" 
�� "Pihasuunnitelma ja sen toteutuksen kunnioittaminen" 
�� "Koulualueen ja tievarsien siivoustalkoot" 
�� "Puiden istutus "opetuspuistoon", kastelu, hoito + kukkasipuleiden istutus" 
�� "Jokakeväiset ympäristötalkoot ja vanhempien osallistuminen koulun ympäristön 

kehittämistalkoisiin" 
�� "Roskaton koulun piha-alue" 
�� "Nimikkopuu-projekti" 

 
Yhtä paljon (33 kpl) mainittiin alakoulujen vastauksissa jätteiden lajittelun ja kierrätyksen parantu-
minen onnistuneimmaksi saavutukseksi. Yläkouluissa tämä teema oli innostanut eniten (7 mainin-
taa). Esimerkkejä koulujen onnistuneista tempauksista jätehuollossa (taulukossa numero1): 
 

�� "oman kompostorin rakentaminen koulun pihalle" 
�� "Jätehuoltopisteen saaminen kouluun ja arkikäytäntöjen rullaaminen sen suhteen" 
�� "lelujen kierrätys" 
�� "koulussamme on lehtipaperivarasto, joka tyhjennetään keväisin keräyskonttiin � rahat oppi-

laiden kevätretkeen"  
�� "hyvä jätehuolto ja sen sujuvuus" 
�� "vanhempainyhdistys järjestää paperinkeräyksen vuosittain" 
�� "jätteen määrän vähentämiseen on kiinnitetty huomiota" 
�� "jätteidenlajittelu on saatu toimivaksi kokonaisuudeksi"  
�� "Siirtyminen annosnapeista luokkakohtaisiin rasioihin" 
�� "Jätteiden määrä on saatu vähenemään huomattavasti ruuan jakelutiskin käyttöön oton myötä 

huomattavasti." (Yläkoulu)  
�� "Palautetun (jäteastiaan) ruuan määrän punnitus osana kestävän kehityksen suunnitelman 

toteutumista "(Yläkoulu) 
 
Koulun lähiluontoa ja –kulttuuriympäristöä on hyödynnetty opetuksessa monella tavalla; havain-
nointi-, hoito- ja kunnostuskohteena, sinne on lähdetty sieni- ja marjaretkille, suunnistamaan, hiih-
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tämään tai leikkimään. Esimerkkejä lähiluonnon / kulttuuriympäristön hyödyntämisestä opetukses-
sa havainnointikohteena (taulukossa numero 3): 
 

�� "Oman järven havainnointi ja jätevesien puhdistuksen seuraaminen" 
�� "Omaan kyläympäristöön tutustuminen" 
�� "Iltaluontokoulut suunnistuslamput otsilla" 
�� "Maastokäynnit ja havainnointi ja eläimien esim. kärppien seuraaminen" 
�� "Kevään lintuseurannat" 
�� "hiekkakuopalta havaitut salamanterit ja niiden seuranta" 

 
Esimerkkejä kasvimaan- ja puutarhanhoidosta: 
 

�� "Kasvimaa, jota oppilaat hoitavat kesällä vastuuviikko-periaatteella" 
�� "Koulun oma puutarha"  
�� "Marjapensaat ja niiden hyödyntäminen"  
�� "Keväällä kasvimaan kunnostus ja istutustyöt"  

 
Esimerkkejä sieni- ja marjaretkistä : 
 

�� "Elokuussa 2003 yhden luokan sieniaamupäivä, jonka jälkeen syntyi mahtava näyttely koko 
koululle ja sienimuhennoksen maistiaiset" 

�� "Jokasyksyiset puolukkaretket" 
 

Esimerkkejä lähiluonnon hyödyntämisestä suunnistukseen, hiihtoon ja retkeilyyn: 
�� "linturetket, hiihtoretket" 
�� "suunnistusmatkoilla maastoon tutustuminen, kartan kanssa liikkuminen"  

 
Esimerkkejä osallistumisesta koulun lähiluonnon/ -kulttuuriympäristön hoitoon ja kunnostukseen 
(taulukossa numero 6) :  
 

�� "Riistanruokintapiste rakennettiin lähinevalle, n.1 km päähän koululta" 
�� "Linnunpönttöjen valmistaminen ja sijoittaminen" 
�� "Jokimaiseman kunnostus ja suojeleminen" 
�� "opetuspuiston rakentaminen" 
�� "Läheisen kytötuvan pelastaminen lahoamiselta" 
�� "Jokakeväinen yhteistyö seurakunnan kanssa hautausmaan siivoustöissä" 

 
Vain mielikuvitus on rajana, millä eri tavoin ympäristökasvatusta voidaan toteuttaa kouluissa. Siitä 
viestivät koulujen monet kekseliäät esimerkit, miten taiteen keinoin saadaan ympäristökasvatukses-
ta elämyksellistä ja sitä voidaan välittää muillekin. Esimerkkejä taiteellisista sovellutuksista (taulu-
kossa numero 5): 
 

�� "Vanhasta uutta" / uusiomateriaalit taidetapahtuman muotinäyttelyssä" (Yläkoulu) 
�� "Uusiopaperin valmistamista 1-2 kertaa lukukaudessa" 
�� "3-4 lk kuvasi luonnon- ja kulttuurimaiseman kohteita digikameralla. Tuotokset kerättiin diaesi-

tykseksi tietokoneelle ja jokainen oppilas sai oman cd:n." 
�� "teemapäivä: kierrätyspäivä performansseineen ja vanhempainiltoineen" 
�� "pienten näytelmien järjestäminen" 
�� "23.9.2003 koulu toteutti suunnittelemansa Koulutie-tapahtuman jossa Isojoen kaikki 0-6 luo-

kat saivat tilaisuuden eläytyä entisaikojen koulumatkaan. Yli 2000 oppilasta käveli vanhaa 
metsäpolkua pitkin opastetun reitin, jonka varrella oli koulumme oppilaiden ja opettajien dra-
matisoimia historiallisia tarinoita/tositapahtumia. Tapahtumaa tuki Suomen kulttuurirahaston 
E-P:n rahasto ja siihen osallistuivat myös Ilkan, Pohjalaisen ja Satakunnan kansan toimittajat." 

�� "matokompostori lasipurkissa � mikä hajoaa ja mikä ei " 
�� "luontopaja ja luontokerho" 

 
Koululaisten vierailut erilaisiin tutustumiskohteisiin avartavat ja konkretisoivat opetusta ja asiantun-
tijoiden vierailut koululla tuovat piristävän tuulahduksen ulkomaailmasta luokkahuoneeseen. Usein 
niihin liittyy myös tehtäviä oppilaille. Mikäli on mahdollista, niitä voidaan laatia yhteistyössä asian-
tuntijoiden ja kanssa. Esimerkkejä vierailuista (taulukossa numero 8): 
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�� "vierailukäynti Lappajärvellä järjestettyyn Lappajärvi Life-projektin tapahtumaan 2-3- vuotta sit-

ten. Antoi oppilaille monenlaista tietoa ja kokemuksia: kalastus, veden laatu, kalalajit." (erityis-
koulu) 

�� "vierailut ja retket, jotka sivuavat eläimiä ja niiden hoitoa"  
�� "yhteistyö metsäkasvatukseen liittyen UPM-Kymmenen kanssa; vierailut työmaalla"  
�� "vierailu jätteenkäsittelylaitoksella" 
�� "vierailut sähkö- ja lämpövoimaloissa" 
�� "Ekorosk-yhtiön esitelmöijän käynti" 

 
Leirikoulut, patikkaretket ja luontopolut tehtävineen kuuluvat myös olleet monen koulun parhaisiin 
saavutuksiin ympäristökasvatuksessa. Niistä muutama esimerkki (taulukossa numerot 7): 

 
�� "leirikoulu erämaamökillä"  
�� "leirikoulu � Lapin erilainen luonto yms." 
�� "ekologian leiri" (yläkoulu) 
�� "leirikoulut 5-6 luokille ovat olleet luonto/ympäristöpainotteisia" 
�� "koko koulun yhteinen luonto/seikkailuleirikoulu" 

 
Ympäristökasvatusta voi toteuttaa monin eri tavoin, mistä vielä muutama esimerkki. Muutamaan 
sanaan kiteytyvä vastaus sisältää kuitenkin varmasti monenlaista oppimista, tekemistä ja kokemista. 
Esimerkkejä (taulukossa numero 9 /muut): 
 

�� "sähkönkulutusseuranta" 
�� "uuden koulun yhteyteen tullut hiekkasuodatusmenetelmä" 
�� "Kolopuun luontokouluprojektissa mukanaolo oli todella antoisaa. Uusia elämyksiä ja lasten 

vanhemmat sitoutuivat asiaan" 
�� "vihreän lipun saavuttaminen" 

 

 
Kalastusta Pyhäjärvellä Pelkosenniemellä 2002. Kuva: Taina Inkeri. 
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4.2.6 Puutteet ja esteet ympäristökasvatuksen lisäämiseksi opetuksessa 
 
Taulukko 12: Puutteet ja esteet nykyisessä opetustyössä ympäristökasvatuksen lisäämiseksi. Vastauspro-
sentti 83,8. 
 

 
 
Kysymyslomakkeen viimeisenä kohtana kysyttiin, "Minkä/ mitkä koet nykyisessä opetustyössä ole-
van esteenä ympäristökasvatuksen järjestämiseksi tai lisäämiseksi?". Aikapulan koettiin rajoittavan 
ympäristökasvatusta selvästi eniten sekä ala- että yläkouluissa. Ympäristön havainnointiin tarvitta-
vien välineitten puuttumisen sekä toisaalta ideoiden puutteen koki myös varsin usea alakoulujen 
vastaajista esteeksi. Yläkoulujen vastaajista noin kolmannes toi esille omaa aluetta koskevan ympä-
ristötiedon ja ympäristön havainnointiin tarvittavien välineiden ja materiaalin puutteen. Yksittäisis-
sä vastauksissa nousi myös esille erilaisia näkökulmia (vastaajien itsensä nimeämät kohdat, taulu-
kossa numerot 6-12): Kolmen alakoulun ja kahden yläkoulun vastaajan mielestä ympäristöasiat tu-
levat jo tarpeeksi esille opetuksessa. Toisaalta seitsemän alakoulun ja kaksi yläkoulun vastaajaa ko-
ki, että asenteet ovat suurimpana esteenä ympäristökasvatuksen lisäämiseksi koulussa. Asenteelli-
sista esteistä esimerkkinä seuraavat vastaukset: 

 
"opettajat vierastavat ympäristökasvatuksessa käytettäviä menetelmiä", "mielenkiinto suuntautunut 
muualle viime vuosina", "liikaa kiinnostavia asioita" ja "työnantajan vaikea suhtautuminen koulutuk-
seen".  

 
Kolme yläkoulun vastaajaa ilmoitti henkilöstötilanteen koulussa vaikeuttavan ympäristökasvatuk-
sen tilaa koulussa. Tällaisia esteitä olivat esim. se, ettei koulussa ollut pätevää biologian-
maantieteen opettajaa tai että koulun johtoryhmä vaihtuu niin usein, ettei koulun linjaukset pysy 
riittävän kauan samoina. Yksittäisissä vastauksissa myös koulutuksen puute, alkuun pääsemisen 
vaikeus ja rahapula mainitaan esteiksi. Lähes kaikki vastaajista olivat täyttäneet tämän kohdan lo-
makkeessa, mutta vain harva oli heistä nimennyt itse jonkun muun kuin jo valmiiksi lomakkeessa 
olleen kohdan. Mahdollisesti tulos olisi ollut erilainen, mikäli valmiita rastitettavia kohtia olisi ollut 
kysymyslomakkeessa enemmän . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frekvenssi  
Ala-asteet Yläasteet 

1. Materiaalin puute tai sen sopivuus 
2. Omaa aluetta koskevan ympäristötiedon puute 
3. Ympäristön havainnointiin tarvittavien välineiden puute 
4. Ideoiden puute 
5. Aikapula 
6. Ympäristöasiat tulevat jo esille tarpeeksi 
7. Asenteet 
8. Alkuunpääsy 
9. Rahapula 
10. Koulutuksen puute 
11. Henkilöstötilanne 

34 
27 
41 
41 

105 
3 
7 
1 
1 
1 
0 

4 
5 
4 
2 
15 
2 
2 
0 
1 
0 
3 
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4.3 Koulun ympäristövastaava ja kestävän kehityksen ohjelma 
 
4.3.1 Koulun ympäristövastaava 
 
Ympäristökasvatukseen ja kouluarjen kestävään kehitykseen liittyvien tehtävien organisoimiseksi 
koulu voi nimetä virallisesti tai epävirallisesti vastuuhenkilön (ympäristövastaava) tai -tiimin ja 
määritellä toimeen kuuluvat vastuualueet. Tehtävästä ei yleensä makseta korvausta ja vastuuhenki-
lön oma aktiivisuus muokkaa tehtäväkuvaa.  
 
Vain harvassa Etelä-Pohjanmaan koulussa on selvityksen mukaan valittu ympäristövastaava. Vas-
tanneista alakouluista (155) kymmenen (6,4%) on valinnut ympäristövastaavan ja kahdeksassa 
(5,6%) sen valinta on suunnitteilla. Kahden koulun osalta tieto puutui. Yläkouluista (21) viidellä 
(23,8%) oli ympäristövastaava ja kolmessa se aiotaan valita lähiaikoina. Vastanneista erityiskou-
luista kummassakaan ei ollut ympäristövastaavaa. Ympäristövastaavan tehtävä ei ollut jäänyt vain 
yhden opettajan harteille, sillä seitsemässä alakoulussa ja yhdessä yläkoulussa oli ympäristövastaa-
van tueksi valittu lisäksi tiimi ja kahdessa yläkoulussa sen valinta oli suunnitteilla (kysymys 3.2: 
"Toimiiko ympäristövastaavan tukena tiimi?"). 
 
Yhdessä alakouluissa ympäristövastaava oli valittu jo vuonna 1995, mutta suurin osa kouluista oli 
valinnut ympäristövastaavan vuonna 2000 tai sen jälkeen. Mielenkiintoista on, että koulut, joissa on 
ympäristövastaava, keskittyvät selvästi tiettyihin kuntiin. Alakouluista yhdeksän (90%) ja yläkou-
luista neljä (80%) on Seinänaapurikunnista. Opetushallituksen tekemän valtakunnallisen arvioinnin 
mukaan vuosina 1999-2000 noin 24,2 prosentilla ala-asteista ja 50 prosentilla yläasteista oli nimetty 
vastuuhenkilö tai –tiimi. Verrattaessa näitä lukuja tässä selvityksessä mukana olleiden koulujen 
kanssa, on Etelä-Pohjanmaalla ympäristövastaavan valinneiden alakoulujen määrä selvästi valta-
kunnallista keskiarvoa matalampi, mutta yläasteiden korkeampi. 
 
Koulut, joihin on valittu ympäristövastaava vaihtelevat kooltaan ja opettajamäärältään paljon. Yhtälail-
la pienissä, jopa kahden opettajan kouluissa kuin isommissakin kouluissa on vastuunjakoa ympäristö-
kasvatuksen organisoitu ja selkiytetty. Tosin eräs vastaajista selvensi oman koulunsa käytäntöä kerto-
en, että heidän kaksiopettajaisessa koulussaan asiat hoidetaan yhteisvastuullisesti eikä siksi ole koettu 
tärkeäksi nimetä erityistä vastuuhenkilöä. Tämä saattaa olla useammankin pikkukoulun kohdalla käy-
täntönä. Helsingin peruskouluissa ja lukioissa tehdyssä selvityksessä todetaan, että ympäristövastaavan 
valitsemisen jälkeen on vaarana, että muut opettajat passivoituvat ja ympäristöasiat koetaan kuuluviksi 
vain tietylle opettajalle ja vastuu koulun yhteisistä hankkeista kasaantuu aina samojen ympäristökasva-
tusaktiivien harteille.(Elonheimo 2003) Tämä näkemys on hyvä tiedostaa ennakolta. 
 
Taulukko 13:Ympäristövastaavan/-tiimin tehtävät. 
 

Frekvenssi Ympäristövastaavan/-tiimin tehtävät 
 
 

Ala-asteet 
n = 10 

Yläasteet 
n = 5 

1.Kestävän kehityksen suunnitelman laatiminen/käynnistäminen  
2.Tapahtumien suunnittelu ja organisointi 
3.Aihekokonaisuuden sisällöstä vastaamien ops:n yhteydessä 
4. Jätteiden lajittelun järjestäminen, seuraaminen ja tyhjennyksistä huolehtiminen 
5. Muut tehtävät 
Ei erillistä mainintaa tehtävistä 

3 
3 
0 
1 
1 
2 

2 
0 
1 
1 
 
1 

 
 
Ympäristövastaavien tehtävät vaihtelivat kouluittain melko paljon (kysymys 3.3). Taulukossa 13 
vastauksissa mainitut ympäristövastaavien/-tiimien tehtävät on jaettu viiteen eri ryhmään. Taulukon 
kohtaan 5 / muut tehtävät sisältyvät piha-alueen kehittäminen, Vihreälippu –projektin vetäminen, 
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yhteistyö kunnan muiden tahojen kanssa ja koti-kouluyhdistyksen toimintaan osallistuminen sekä 
info koteihin, johtokunnalle ja kylän yhteistyökumppaneille. Vain kahden koulun vastauksessa ym-
päristövastaavan tehtäviin kuului useamman kuin yhden taulukossa mainitun ryhmän vastuualueita, 
joten ympäristövastaavien tehtävät vaikuttavat olevan selkeärajaisia tai sitten vastaaja on maininnut 
vain yhden tehtävistä. Yhdessä vastauksista oli tehtävien kohdalle merkitty "en tiedä", joten kaikis-
sa kouluissa ei vastuuhenkilön tehtävät ole yleisessä tiedossa. Kahdessa lomakkeessa vastuuhenki-
lön tehtävät -kohta oli jäänyt tyhjäksi. 
 
Ympäristövastaavien koulutus aiheeseen 
 
Taulukko 14:Koulutusta saaneiden ympäristövastaavien määrä. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vastaajilta tiedusteltiin lisäksi, onko koulun ympäristövastaava saanut koulutusta kestävästä kehi-
tyksestä ja sen soveltamisesta arkeen (kysymys 3.4). Alakoulujen ympäristövastaavista melkein 
puolella oli koulutusta asiaan. Sitä oli saatu esimerkiksi Vihreä Lippu-projektin kautta, biologian 
aineopinnoista opiskeluaikana tai oman harrastustaustan myötä. Yläkoulujen ympäristövastaavista 
neljällä viidestä oli kouluttautunut. Yksi heistä oli ollut mukana Opetushallituksen tukemassa Suo-
men Ympäristöopiston ja Jyväskylän yliopiston järjestämällä täydennyskoulutuskurssilla n koulun 
kestävän kehityksen ohjelman laatimisesta, kaksi ympäristövastaavaa oli ollut mukana lyhyemmillä 
kursseilla ja lisäksi toisella heistä oli harrastustaustaa Suomen Luonnonsuojeluliitosta. Yhdellä ym-
päristövastaavalla oli ekologian ja ympäristönhoidon loppututkinto. 
 
Taulukko 15: Ympäristökasvatusvastaavan saama koulutus kestävän kehityksen soveltamisesta kouluar-
keen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yläasteen ympäristövastaavien oma opetettava aine ei tullut esiin kyselyssä. Varsin yleinen oletus 
on, että ympäristöasioiden hoito koulussa lankeaa aina biologian-maantieteen opettajille . Helsingin 
peruskouluissa ja lukioissa tehdyssä selvityksessä ilmenee, että vastuu ympäristötyöstä ei ole enää 
yksinomaan heillä, vaan ympäristövastaavia ja tiimin ympäristöjäseniä oli myös muiden aineiden 
opettajissa. Ympäristövastuuta kouluissa kantoivat erityisesti kotitalousopettajat, biologian ja maan-
tiedon opettajat sekä yhteiskunnallisten aineiden opettajat. Haastateltujen mukaan naisopettajat ovat 
yleensä miehiä aktiivisempia kantamaan vastuuta koulun ympäristötyöstä. (Elonheimo, 2003.) 
 
 
4.3.2 Koulukohtainen ympäristö-/ kestävän kehityksen ohjelma (keke-ohjelma) 
 
Opetussuunnitelman perusteet 1994 ja 2004 (Opetushallitus 1994 ja 2003.) sekä opetushallituksen 
kestävän kehityksen edistämisohjelma velvoittavat kouluja laatimaan oman koulukohtaisen kestä-
vän kehityksen toimintaohjelman (Opetushallitus, 2002). Jo ennen näitä suosituksia jotkut koulut 

Frekvenssi Onko ympäristövastaava saanut koulutusta aiheesta? 
Ala-asteet 
 n = 10 

Yläasteet 
n = 5 

Kyllä 
Ei 
Tieto puuttuu 

4 
5 
1 

4 
1 
 

Frekvenssi  Ympäristövastaavan koulutus 
Ala-asteet  
N= 4 

Yläasteet 
N= 5 

1. Korkeakoulutasoinen koulutus 
2. Lyhytkestoinen kurssimuotoinen koulutus 
3. Oma harrastuneisuus 

1 
2 
1 

2 
2 
1 
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ovat laatineet tavoitteellisia ympäristöohjelmia oma-aloitteisesti, esimerkiksi Vihreä Lippu-
projektissa. Opetushallituksen valtakunnallisessa arvioinnissa 1999-2000 alakouluista 12,7 %, ylä-
kouluista 19,1% ja erityiskouluista 7,7% oli laatinut koulukohtaisen kestävän kehityksen ohjelman. 
(Rajakorpi& Salmio, 2001.) 
 
 
Taulukko 16: Keke-ohjelman laatineiden koulujen määrät. Vastausprosentti 100 kaikkien koulujen osalta. 
 

Kestävän kehityksen ohjelma Alakoulut Yläkoulut Erityiskoulut 
Kyllä, on laadittu  9  2  1+1 
Ei, mutta suunnitteilla laatia  17  4  
Ei ole laadittu  128  15  
On laadittu, mutta ei toiminnassa enää  1   
  n= 155  n= 21  n=2 

 
Etelä-Pohjanmaan koulut ovat vielä selvästi jäljessä valtakunnallisista keskiarvoista, sillä vuoden 
2003 kyselyn mukaan yhdeksän alakoulua (5,8%) ja kaksi yläkoulua (9,1%) oli laatinut oman keke-
ohjelman. Molemmissa kyselyyn vastanneissa erityiskouluissa on keke-ohjelma; toisessa oma ja 
Seinäjoella toimiva sairaalakoulu toteuttaa keskussairaalan kestävän kehityksen ohjelmaa. Ohjel-
man laatiminen oli suunnitteilla 17 alakoulussa ja neljässä yläkoulussa. Yhdessä alakouluista oli 
kestävän kehityksen ohjelma laadittu edellisen rehtorin aikana, mutta se ei ole ollut enää toiminnas-
sa rehtorin vaihduttua. 
 
Mielenkiintoista on, että kuusi keke-ohjelman laatineista kouluista on Peräseinäjoen kunnasta. Tätä 
selvittiin kyselyssä erikseen ottamalla yhteyttä kyseisen kunnan kouluihin ja opetustoimeen. Perä-
seinäjoella kunnan opetustoimenjohtaja on edistänyt koulujen keke-ohjelmien laatimista siten, että 
hänen ehdotuksestaan yläkoulun/lukion biologian-maantieteen opettaja osallistui vuonna 2002 Ou-
lun yliopiston ja Suomen ympäristöopiston (SYKLI) järjestämään keke-ohjelmien laatimiseen liit-
tyvään opettajien täydennyskoulutukseen. Tämän jälkeen valittiin kouluille yhteinen ympäristöryh-
mä, jonka koordinaattorina toimi ko. opettaja. Ympäristöryhmässä oli jokaisesta koulusta yksi edus-
taja ja sen lisäksi ryhmään kuuluivat kunnan rakennusmestari, terveysyhtymän terveystarkastaja ja 
siivoustoimen esimies. Toukokuussa 2002 ympäristöryhmä teki kunnan kouluilla ympäristökatsel-
muksen, joiden pohjalta kirjattiin Peräseinäjoen koulujen vahvuudet ja heikkoudet. Keke-
täydennyskoulutuksen käyneelle opettajalle resurssoitiin palkallista aikaa muiden Peräseinäjoen 
koulujen keke-ohjelmien alulle panemiseen. Peräseinäjoen kouluissa keskeisinä tavoitteina on jäte-
huollon oleellinen parantaminen sekä tapakulttuurin vaaliminen kouluyhteisöissä. Tapakulttuuri-
teema tulee olemaan jatkuva painopistealue Peräseinäjoen kouluissa. (Kestävä kehitys Peräseinäjo-
en kouluissa, 2004). Peräseinäjoen esimerkki on kannustava ja hyvä malli, miten asiaa voidaan edis-
tää kuntakohtaisesti.  
 
Viive opetushallituksen suosituksesta käytäntöön on melko pitkä, sillä suurimmalta osalta kouluja 
keke-ohjelma puuttuu edelleen eikä sen laatiminen ole edes suunnitelmissa. "Ympäristöystävälliset 
arkikäytännöt" oli kuitenkin käytössä selvityksessä mukana olleista alakouluista jopa 41,2 prosentil-
la ja 47,6 prosentilla yläkouluja kysyttäessä eniten käytettyjä opetusmenetelmiä (kappale 4.2.3). 
Vaikka ympäristöystävälliset menetelmät ovat käytössä lähes puolessa vastanneista kouluista, ei 
niissä ole kuitenkaan tehty vielä koululle omaa kestävän kehityksen toimintaohjelmaa. Näissä kou-
luissa keke-ohjelman laatiminen voisi olla luonteva seuraava askel. 
 
Mikäli koulu ei ollut laatinut kestävän kehityksen ohjelmaa, pyydettiin vastaajia vastamaan siihen 
liittyvään lisäkysymykseen. Sen vastaukset on esitettynä kappaleessa 4.3.3 Esteet koulukohtaisen 
kestävän kehityksen ohjelman laatimiseen. 
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Keke-ohjelmien määrä/vuosi
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Kuvio 4: Kestävän kehityksen ohjelman laatimisvuosi/ koulu. Taulukossa ala-, ylä- ja erityiskoulut. (Yhden 
alakoulun ja erityiskoulun tieto laatimisvuodesta puuttuu.) 
 
 
Vastausten mukaan ensimmäinen keke-ohjelma Etelä-Pohjanmaan peruskouluissa oli laadittu vuon-
na 1994, minkä jälkeen kyseinen koulu on uudistanut ohjelmansa 1999. Suurin osa ohjelmista on 
laadittu vuoden 2000 jälkeen.  
 
Helsingin peruskouluissa ja lukoissa tehdyssä tutkimuksessa 39 prosenttia vastanneista opettajista 
ilmoitti koulullaan olevan ympäristöohjelman. Helsingin kaupungin opetustoimen kestävän kehi-
tyksen toimintaohjelma on suosittanut kaikkien Helsingin koulujen aloittavan oman ympäristöoh-
jelman työstämisen lukuvuonna 2002-2003. Lukuvuosi 2001-2002 oli koulukohtaisten 
ympäristöohjelmien pilottivuosi, jolloin ohjelman laati arviolta 30 prosenttia yleissivistävistä 
kouluista. Keväällä 2002 suoritetussa tutkimuksessa ilmenee selvästi opetusviraston ohjaus, sillä 
suurin osa koulujen keke-ohjelmista on laadittu vuosina 2001-2002. (Elonheimo, 2003.) 
 
Taulukko 17: Ympäristövastaavat ja keke-ohjelmat kouluissa. (Tieto puuttuu 3 alakoululta.) 
 
 Keke-ohjelma laadittu Keke-ohjelma suunnitteilla Keke-ohjelmaa ei laadittu 

päristövastaava valittu alakoulut 4 
yläkoulut 2 

alakoulut 2 
yläkoulut 1 

alakoulut 4 
yläkoulut 2 

päristövastaavan valinta suunnitteilla   alakoulut 5 
yläkoulut 1 

alakoulut 3  
yläkoulut 2 

päristövastaavaa ei valittu alakoulut 5 
yläkoulut 0 

alakoulut 10 
yläkoulut 2 

alakoulut 119  
yläkoulut 11 

 
 
Etelä-Pohjanmaan peruskoulut ovat hyvin eri vaiheissa ympäristöasioiden organisoinnissa. Alla olevas-
sa taulukossa on ristiintaulukoitu keke-ohjelma ja koulun ympäristövastaava. Kaikissa keke-ohjelman 
laatineissa kouluissa ei valittu ympäristövastaavaa. Suurimmasta osasta kouluja puuttuvat molemmat 
 
Kestävän kehityksen ohjelman laatimiseen osallistujat 
 
Koulun keke-ohjelmaan sitoutuminen on sitä varmempaa, mitä useammat tahot ovat mukana jo alku-
vaiheessa; esimerkiksi ovatko oppilaat tai koko henkilökunta mukana, voi vaikuttaa heidän mukaan 
saamiseen ja asian yhteiseksi kokemiseen. Kyselyssä mukana olleista kouluista ainoastaan yhden ala-
koulun ohjelmaa olivat olleet laatimassa kaikki kysymyslomakkeessa luetellut tahot (rehtori, opettajat, 
muu henkilökunta, vanhempia, oppilaita ja asiantuntijoita). Oppilaita oli ollut mukana vain neljässä 
koulussa. Peräseinäjoella suunnitteluun osallistui kustakin koulusta rehtori sekä kunnan yhteinen asi-
antuntija, jona toimi keke-täydennyskoulutukseen osallistunut biologian-maantieteen opettaja. Alla 
olevassa taulukossa on esitetty koulujen keke-ohjelman suunnitteluun osallistuneet: 
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Taulukko 18: Koulujen kestävän kehityksen ohjelman suunnittelussa mukana olleet tahot. 
 

 rehtori opettajat muu henk.k vanhempia oppilaita asiant./yht.k. 
Koulu A  x  5/5  x  x  x  x 
Koulu B  x  3/3  x   x  x 
Koulu C  x  3/3  x   x  
Koulu D  x   4/4  x    x 
Koulu E  x  2/2  x    
Koulu F  x      x 
Koulu G  x      x 
Koulu H  x      x 
Koulu I  x      
Koulu J (ya)  x  40/40  x   x  x 
Koulu K(ya)  x      x 
Koulu L (ek)  x  x  x    

 
 
Kaikista 12 koulusta, joilla on oma keke-ohjelma, molemmat yläasteet ja yksi alakoulu sekä erityis-
koulu olisivat vastanneiden mukaan kaivanneet ulkopuolista apua ohjelman laatimiseen. Vastaajia 
pyydettiin vielä tarkentamaan, minkälaista tukea tai missä vaiheessa sitä olisi tarvittu (avoin kysy-
mys). Toisen yläasteen vastauksesta ilmeni, että suunnittelussa mukana ollut asiantuntija oli koettu 
erittäin tarpeelliseksi. Toinen yläasteista olisi tarvinnut "kunnan teknisen toimen ympäris-
tö/terveyshuollon edustajaa". Ala-asteella olisi tarvittu suunnittelun alkuvaiheessa ulkopuolista tu-
kea ja erityiskoululla apua runkosuunnitelman tekemiseen. Ne koulut, joissa ei vielä ollut omaa ke-
ke-ohjelmaa, kokivat tarvitsevansa ulkopuolista apua ohjelman laatimiseen suhteessa enemmän 
kuin keke-ohjelman laatineet koulut (kappale 5.11 / Syyt keke-ohjelman puuttumiseen).  
 
Koulun kestävän kehityksen ohjelman keskeisin sisältö 
 
Vastaajilta tiedusteltiin myös, mikä on koulun keke-ohjelman keskeisin sisältö (avoin kysymys). 
Suurimalla osalla keke-ohjelma oli muotoutunut konkreettisesti jätteiden lajittelun, vähentämisen ja 
kierrätyksen tai ympäristön viihtyisyydestä ja siisteydestä huolehtimisen ympärille. Pedagogiset ta-
voitteet, kuten yhteisvastuullisuus, yhteistyö, hyvät tavat ja työrauha lujittuvat yhteisten arkikäytän-
teiden myötä ja kaksi kouluista nimesikin kasvatuksellisen näkökohdan keskeiseksi keke-ohjelman 
sisällöksi. Lisäksi viiden muun koulun keke-ohjelmassa pedagogiset tavoitteet oli mainittu muiden 
tavoitteiden rinnalla. Koska avoimessa kysymyksessä osa vastaajista oli nimennyt ohjelman keskei-
seksi sisällöksi vain yhden teeman ja osa useamman, ei vastauksista voida päätellä ohjelmien laaja-
alaisuutta. 
 
Taulukko 19: Koulukohtaisen kestävän kehityksen ohjelman keskeisin sisältö aihepiireittäin. 
  

 Jätteiden lajittelu/ 
vähentäminen/kierrätys 

Ympäristön viihtyvyys/ 
esteettisyys/turvallisuus 

Pedagogiset  
tavoitteet 

Ympäristöystävälliset 
arkikäytännöt 

Koulu A  x   x  x 
Koulu B     x  
Koulu C  x   x  
Koulu D  x    
Koulu E    x  
Koulu F  x  x  x  
Koulu G  x  x  x  
Koulu H  x    
Koulu I      x 
Koulu J  x  x   x 
Koulu K  x    
Koulu L  x   x  
Yht.  9  3  7  3 
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Tiedottaminen keke-ohjelmasta koulussa 
 
Jotta koko koulu olisi mukana yhteistä ohjelmaa toteuttamassa, on tärkeää, että kaikki koulun henki-
lökuntaan kuuluvat tuntevat ohjelman keskeisen sisällön, yhteiset ohjeet ja säännöt. Vastaajilta tie-
dusteltiin, miten heidän kouluissaan on varmistettu, että kaikki tietävät ohjelman keskeisen sisällön. 
Yhdeksässä (75%) keke-ohjelman laatineessa koulussa pyrittiin ohjelma tekemään tunnetuksi aktii-
visella tiedottamisella. Lisäksi yhdessä kouluista mainittiin yhteissuunnittelu pohjaksi yhteisen asi-
an tiedostamiselle. Kaksi kouluista vastasi, ettei asiaa ole niissä varmistettu mitenkään.  
 
Esimerkkejä tiedottamisesta: 
 

�� "yhteisesti kerrotaan koko koululle tavoitteet, vanhemmille tiedotteita" 
�� "kerrottu johtokunnassa ja vanhempainilloissa ja keskusteltu oppilaiden kanssa" 
�� "koulullamme lehtinen asiasta, joka käsitelty opettajankokouksessa ja vanhempainillassa" 
�� "siitä puhutaan säännöllisesti" 
�� "läpäisyperiaatteella kasvatus- ja opetustyössä joka lukuvuosi teema näkyy, kuuluu ja kaikki 

osallistuvat" 
�� "ohjelma on monistettu ja tiedotettu myös oppilaille"  

 
Kestävän kehityksen ohjelmien seuranta kouluissa 
 
Peruskoulujen opetussuunnitelma pohjautuu itsearviointiin perustuvaan toiminnan jatkuvaan paran-
tamiseen ja kehittämiseen. Myös kestävän kehityksen ohjelman toetutumista on seurattava ja arvioi-
tava. Saavutukset kannustavat jatkamaan ja heikosti toimiviin käytäntöihin voidaan yhdessä kehit-
tää uusia ratkaisuja. Selvityksessä kysyttiin, seurataanko koulussa ohjelman tuloksia tai toteutumis-
ta säännöllisesti (suljettu kysymys) ja miten seurata on toteutettu (avoin kysymys). Kyselyyn vas-
tanneista ohjelman tehneistä 12 koulusta yhdeksässä seurattiin toteutumista säännöllisesti. Avoin 
kysymys oli ymmärretty kahdella tavalla niin, että osa vastaajista kertoi, miten usein ohjelmaa arvi-
oidaan ( neljä vastausta) ja osa kertoi, miten seuranta on järjestetty (kolme vastausta) ja yhdessä 
vastauksessa vastattiin näihin molempiin. Kaikissa "miten usein" kysymyksen vastauksissa ohjel-
man toteutumista kerrottiin seurattavan kerran vuodessa; mistä esimerkkinä muutama vastauksista: 
 

�� "keväällä arvioidaan ovatko tavoitteet toteutuneet" 
�� "vuosittainen päivitys syksyllä"  

 
Vastausten mukaan seurannan järjestämisen vastuuhenkilöt vaihtelivat kouluittain, mistä esimerk-
kinä muutama vastaus : 
 

�� "läpäisyperiaatteella kasvatus- ja opetustyössä joka vuosi teema näkyy, kuuluu ja kaikki 
osallistuvat" 

�� "kukin opettaja tekee arvioinnin erikseen" 
�� "ympäristövastaava havainnoi ja raportoi" 
�� "tarkkailu ja pienet tehtävät oppilaille" 

 
Kestävän kehityksen ohjelman kehittämisideat kouluissa 
 
Vastaajilta kysyttiin vielä, mitä mahdollisia kehittämisideoita koululla on keke-ohjelman suhteen 
lähiaikoina (avoin kysymys).Vastaajista kymmenen oli vastannut tähän. Lähitulevaisuuden kehittä-
misideat olivat kouluissa hyvin samansuuntaisia. Kaksi keskeisintä kohdetta olivat jätehuol-
lon/kierrätyksen parantaminen ja opiskeluympäristön kehittäminen. Lisäksi Baltic 21 E-hankkeessa 
mukana oleva koulu kirjasi kehittämissuunnitelmakseen "Baltic 21 E hanke / jokiprojekti sekä koulun 
toimintaympäristön kehittämisen kokonaisuudessaan".  
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Esimerkkejä vastauksista: 
 
1. Jätehuollon/kierrätyksen parantaminen 

�� "käsipapereista luopuminen" 
�� "kompostori"  
�� "kierrätyksen laajentaminen"  
�� "eloperäisen jätteen kompostointi, pysyvä kierrätyspaperisäiliö ja lasinkeräys"  
�� "teemapäivä huoltajille: kirpputori ja kierrätys"  

 
2. Opiskeluympäristön kehittäminen 

�� "Nimikkopuupuisto"  
�� "työskentelypöydät ulos, jotta voidaan tutkia�uusi pihasuunnitelma tekeillä (uusi koulu 

rakenteilla)" 
�� "kauniin opiskeluympäristön luominen" 
�� "koulun piha-alueen suunnittelu ja suunnitelman toteuttaminen" 
�� "pihahanke + asian huomioiminen remonttisuunnittelussa" 

 
Taulukko 20: Kestävän kehityksen ohjelman keskeisin sisältö ja ohjelman lähitulevaisuuden kehittämisidea. 
 
 Jätteiden lajitte-

lu/ 
vähentäminen/ 
kierrätys 

Ympäristön 
viihty-
vyys/esteettisyys/ 
turvallisuus 

Pedagogiset  
tavoitteet 

Ympäristöystävälliset
arkikäytännöt 

Ohjelman  
kehittämisidea: 
jätehuollon  
parantaminen 

Ohjelman  
kehittämisidea: 
opiskeluympäristön
kehittäminen 

Koulu A  x   x  x    
Koulu B     x  x  
Koulu C  x   x  x  
Koulu D  x  x    x 
Koulu E    x   x 
Koulu F  x  x  x  x  
Koulu G  x  x  x  x x 
Koulu H  x    x  
Koulu I      x    
Koulu J  x  x   x   x  
Koulu K  x      
Koulu L  x   x    
 
 
Kehittämisideat ovat hyvin samansisältöisiä kuin koulujen keke-ohjelman keskeisin sisältö. Jättei-
den lajittelu/kierrätys ja opiskeluympäristön kehittäminen ovat konkreettisia aihepiirejä, joissa tu-
lokset näkyvät helposti ja kaikki voivat osallistua niihin. Keke-ohjelmat ovat olleet vasta vähän ai-
kaa käytössä ja on varmasti parempi, että koulussa kehitetään joitakin ohjelman teemoja erityisesti 
kuin lähdettäisiin liian laaja-alaisesti kehittämään eri teemoja samanaikaisesti, jolloin tulokset eivät 
ehkä olisi palkitsevia ja voimavarat hupenisivat.  
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Keke-ohjelman vaikutukset koulussa 
 

47,9 %

39,3 %

8,7 %
4,1 %

Arkitoimiin 

Yleiseen
asennoitumiseen
ympäristöasioihin ja
ympäristöasioiden
tiedostamiseen 
Hankintojen
muuttumiseen
ympäristöystävällisem
miksi 

Muulla tavoin/tiedon ja
taidon siirtymiseen
kotiin  

Kuvio 5: Vastaajien arvio kestävän kehityksen ohjelman vaikutuksista.  
 
 
Vastaajia pyydettiin arvioimaan, mihin asioihin keke-ohjelma on vaikuttanut myönteisesti (suljettu 
kysymys, jossa viimeinen vaihtoehto avoin). Kaikki ohjelman laatineet koulut vastasivat tähän ky-
symykseen. Ohjelman koettiin vaikuttaneen eniten arkikäytäntöjen muuttumiseen ympäristöystäväl-
lisemmiksi. Toiseksi eniten vastaajat kokivat ohjelman vaikuttaneen yleiseen asenteisiin ja ympäris-
töasioiden tiedostamiseen. Kaksi vastaajista arvioi ohjelman vaikuttaneen myös hankintojen muut-
tumiseen ympäristöystävällisemmiksi ja yksi koulu tiedon ja taidon siirtymiseen myös kotioloi-
hin(avoin vastaus). Liitteessä 9 on ote kauhajokelaisen Päntäneen koulun keke-ohjelmasta. 
 
Hyvä yhteenveto ympäristöohjelmasta saatavasta hyödystä on esitettynä Sanna Nukarin kirjoituk-
sessa "Kestävä kehitys ammatillisen oppilaitoksen arkikäytännöissä ja opetussuunnitelmassa" (Ra-
jakorpi&Salmio, 2001): 
 
Taulukko 21 
 
TOIMENPIDE SAATAVA HYÖTY 
Ympäristöpolitiikan laatiminen Myös johto sitoutuu. 

Painopistealueet selviävät 
Ympäristökatselmuksen tekeminen Tiedetään mitä on kehitettävä 

Tiedetään, mitkä asiat ovat kunnossa 
Ympäristönäkökohtien tunnistaminen ja arvottaminen Tiedostamme ympäristövaikutukset 

Ymmärrämme, mihin voimme vaikuttaa. 
Ymmärrämme, mihin kannattaa vaikuttaa. 

Ympäristöohjelman laatiminen  Päätetään 
- MITÄ tehdään? 
- KUKA tekee? 
- MILLOIN tekee? 
- Mitkä ovat RESURSSIT? 
Järjestelmällistä toimintaa, joka myös DOKUMENTOIDAAN. 

Ympäristöjärjestelmän rakentaminen Tietoisuus lisääntyy. 
Osaaminen lisääntyy koulutuksen myötä. 
Asiat saadaan järjestykseen, keskitytään oleelliseen. 
Dokumentointi – Tieto ei häviä talosta. 
Säästöt. 
Hyötyä markkinoinnissa. 
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4.3.3 Syyt kestävän kehityksen ohjelman puuttumiseen 
 
Mikäli koulu ei ollut laatinut omaa keke-ohjelmaa, tiedusteltiin vastaajilta lisäkysymyksellä syitä 
ohjelman puuttumiseen. Lisäkysymys oli muotoiltu väittämiksi, joita vastaajat arvioivat pisteillä 1-
3, siten että vastattiin "ei ollenkaan", "jonkin verran", "paljon" sen mukaan, oltiinko väittämistä sa-
maa mieltä vai siltä väliltä. Lisäkysymys oli jäänyt vastaamatta 20 vastaajalta ilmeisesti epähuomi-
ossa, sillä kysymys ei ollut tarpeeksi selkeästi esillä lomakkeessa.  
 
Taulukko 22: Syyt kestävän kehityksen ohjelman puuttumiseen / alakoulut 
1 = ei ollenkaan, 2 = jonkin verran, 3 = paljon, EOS = ei osaa sanoa, KA = keskiarvo, KH = keskihajonta, N = 
vastaajien määrä 
 

 
 
Taulukko 23: Syyt kestävän kehityksen ohjelman puuttumiseen / yläkoulut. 
1 = ei ollenkaan, 2 = jonkin verran, 3 = paljon, EOS = ei osaa sanoa, KA = keskiarvo, KH = keskihajonta, N = 
vastaajien määrä 
 
Syy 1 2 3 EOS KA KH N 
a. Aikapula 
b. Rahkeet eivät riitä/ ei tarpeeksi tietoa 
c. Kestävän kehityksen edistämiseen ei ole resursoitu palkallista aikaa 
d. Koulu on erikoistunut muuhun asiaan 
e. Kestävä kehitys jää koulussa muiden kehittämishankkeiden jalkoihin 
f. Ohjelman laatimiseen tarvittaisiin ulkopuolista apua 
g. Kestävän kehityksen ohjelman on liian laaja-alainen, konkreettinen alkuun 

pääseminen on hankalaa 
h. Oppiaineiden väliset rajat rajoittavat alkuunpääsyä 
i. Koulun yhteisestä arvopohjasta ei ole keskusteltu 
j. Ulkoistetut ylläpitotoiminnat hankaloittavat kestävän kehityksen käyttöönot-

toa 
k. Muut syyt 

 
3 
2 
3 
1 
6 
5 
 

3 
4 
6 
 

8 
8 
5 
8 
8 
4 
2 
 

9 
7 
5 
 

1 

6 
1 
8 
2 
2 
3 
4 
 

1 
2 
2 
 

2 

3 
4 
1 
3 
6 
4 
5 
 

3 
2 
2 

2,43 
1,83 
2,40 
1,92 
2,09 
1,77 
1,91 

 
1,85 
1,85 
1,69 

 
2,67 

0,51 
0,58 
0,74 
0,64 
0,54 
0,83 
0,94 

 
0,56 
0,69 
0,75 

 
0,58 

17 
16 
16 
16 
17 
17 
16 
 

16 
15 
15 
 

3 

 
 
Vastausten perusteella aikapula sekä se, ettei kestävän kehityksen ohjelmien laatimiseen ole resur-
soitu palkallista aikaa ovat selvästi kaksi merkittävintä syytä ohjelmien puuttumiseen niin ala- kuin 
yläkouluissakin. Alakoulujen vastaajat kokivat kolmanneksi suurimmaksi esteeksi sen, ettei tietoa 
ole tarpeeksi eivätkä "rahkeet riitä" ja yläkoulujen vastaajat, että kestävä kehitys jää muiden kehit-
tämishankkeiden joukkoon. Alakoulujen vastaajat kokivat yläkoulujen vastaajia enemmän, että kes-
tävän kehityksen ohjelma on liian laaja-alainen ja siksi konkreettinen alkuunpääsy on vaikeaa ja 
heidän mielestään ohjelman laatimiseen tarvittaisiin ulkopuolista apua. Yläkoulujen vastauksissa 
korostui myös, että koulun erikoistuminen muuhun asiaan on ollut syynä keke-ohjelman puuttumi-
seen. Painavia syitä esitettiin myös kohdassa muut syyt, jossa vastaajia pyydettiin myös nimeämään 

Syy 1 2 3 EOS KA KH N 
a. Aikapula 
b. Rahkeet eivät riitä/ ei tarpeeksi tietoa 
c. Kestävän kehityksen edistämiseen ei ole resursoitu palkallista aikaa 
d. Koulu on erikoistunut muuhun asiaan 
e. Kestävä kehitys jää koulussa muiden kehittämishankkeiden jalkoihin 
f. Ohjelman laatimiseen tarvittaisiin ulkopuolista apua 
g. Kestävän kehityksen ohjelman on liian laaja-alainen, konkreettinen alkuun  

pääseminen on hankalaa 
h. Oppiaineiden väliset rajat rajoittavat alkuunpääsyä 
i. Koulun yhteisestä arvopohjasta ei ole keskusteltu 
j. Ulkoistetut ylläpitotoiminnat hankaloittavat kestävän kehityksen käyttöönot-

toa  
k. Muut syyt 

6 
12 
16 
30 
24 
15 
13 
 

66 
53 
64 
 
 

44 
46 
25 
45 
50 
46 
50 
 

28 
38 
30 
 
 

56 
30 
52 
20 
20 
31 
26 
 

1 
4 
8 
 

12 

17 
30 
24 
16 
24 
24 
27 
 

19 
18 
14 
 

3 

2,47 
2,20 
2,39 
1,89 
1,96 
2,17 
2,15 

 
1,32 
1,53 
1,45 

 
3,00 

0,61 
0,66 
0,77 
0,74 
0,71 
0,72 
0,65 

 
0,54 
0,58 
0,64 

 
0,00 

123
118
117
111
118
116
116

 
114
113
116

 
15 
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ne. Vastuksissa tuotiin esille koulun lakkauttaminen, henkilökunnan/johtoryhmän vaihtuvuus, kou-
lunsisäiset ongelmat, asenteet, henkilöresurssien niukkuus ja toisaalta tekniset esteet, kuten keräily-
pisteen puute. Sen sijaan oppiaineitten välisiä rajoja ei koettu merkittäväksi esteeksi keke-ohjelmien 
laatimiselle. Myöskään ulkoistettujen ylläpitotoimintojen ei koeta jarruttavan laadintaprosessia ja 
vain neljä vastaajaa koki suureksi esteeksi sen, että koulun yhteistä arvopohjasta ei ole keskusteltu. 
 
Taulukko 24: Syyt keke-ohjelman puuttumiseen niissä kouluissa, joissa ohjelmaa ollaan laatimassa lähiai-
koina. 1= ei ollenkaan, 2= jonkin verran, 3= paljon, EOS= ei osaa sanoa, KA = keskiarvo, KH= keskihajonta, 
N= vastaajien määrä 
 

 
 
Verrattaessa keskenään alakoulujen, joissa keke-ohjelma ollaan laatimassa lähiaikoina ja muiden 
alakoulujen vastauksia, on mielenkiintoista, että keke-ohjelmaa laatimassa olevien koulujen ni-
meämät esteet eivät suurestikaan poikkea muiden koulujen vastauksista. Aikapula on molempien 
ryhmien vastauksissa koettu suurimmaksi esteeksi. Rahkeiden ei koeta riittävän niissäkään kouluis-
sa, jotka suunnittelevat keke-ohjelman työstöä lähiaikoina. Vastausten mukaan nämäkin koulut kai-
paavat resursoitua palkallista aikaa laadintatyöhön. Erona vastauksissa on, että keke-ohjelmaa laa-
timassa olevien koulujen vastauksissa väittämät "koulu on erikoistunut muuhun" ja "kestävä kehitys 
jää muiden kehittämishankkeiden jalkoihin" painottuvat vähemmän kuin muiden koulujen vastauk-
sissa. Niissä ei myöskään mainittu yhtäkään "muut syyt" -selitystä.  
 
"Sana on vapaa" -kohdassa ilmaisi moni vastaaja ajatuksiaan kestävästä kehityksestä tai yleisemmin 
ympäristökasvatuksesta koulussaan:  
 

"Koulu on kaikkien hyvien asioiden foorumi. Ympäristöasia tahtoo hukkua muuhun �tärkeään� ellei joku 
opettaja vihkiydy asialle." 

 
"Opetussuunnitelman tulisi toimia työkaluna myös sellaiselle opettajalle, joka ei ole 
ympäristösuuntautunut." 
 
"Luokanopettajan työssä on aikapula. Opettaja vastaa valvonnasta, oppilashuollosta, eri oppiaineista. 
Työ on niin kokonaisvaltaista, että on vaikeuksia järjestää esim. erillisiä opetussuunnitelmia. Nyt vii-
meaikoina on ollut menossa esim. pihasuunnitelmia, ATK:n kehittelyä. kun henkilökuntaa on vähän on 
vaikeuksia olla musiikin vastaava, liikunnan vastaava, ATK:n vastaava, jne. Sinänsä koulutus on pai-
kallaan." 

 
"Hieno ja hyvä asia, jonka koen tärkeäksi mutta en ole yksin jaksanut kehittää arkikäytännöistä välit-
tämisestä ns. teoreettisemmalle tasolle. Koulun ylläpitäjää tarvittaisiin kipeästi mukaan esim. koulupi-
han huoltoon (raha). Rakennusten kunto säilyisi ja rahaa säästyisi, jos havaitut epäkohdat korjattaisiin. 
Nyt kaikki jätetään täydelliseen rappiotilaan. Tilapalvelu on teknisen osaston �" 
 
"Jos olisi selkeä ohjelma ja materiaali, lisäksi myös tuntikiintiöistä osoitettu tila, olisi varmasti tilanne 
koulullammekin parempi. Vierailijat ovat aina tervetulleita." 

Syy 1 2 3 EOS KA KH N 
a. Aikapula 
b. Rahkeet eivät riitä/ ei tarpeeksi tietoa 
c. Kestävän kehityksen edistämiseen ei ole resursoitu palkallista aikaa 
d. Koulu on erikoistunut muuhun asiaan 
e. Kestävä kehitys jää koulussa muiden kehittämishankkeiden jalkoihin 
f. Ohjelman laatimiseen tarvittaisiin ulkopuolista apua 
g. Kestävän kehityksen ohjelman on liian laaja-alainen, konkreettinen alkuun 

pääseminen on hankalaa 
h. Oppiaineiden väliset rajat rajoittavat alkuunpääsyä 
i. Koulun yhteisestä arvopohjasta ei ole keskusteltu 
j. Ulkoistetut ylläpitotoiminnat hankaloittavat kestävän kehityksen käyttöönot-

toa  
k. Muut syyt 

1 
1 
2 
5 
4 
2 
3 
7 
4 
5 

3 
5 
3 
6 
3 
4 
5 
3 
5 
4 

6 
5 
4 
1 
1 
3 
2 
2 

3 
 

1 
1 
0 
4 
1 
2 
1 
1 

 

2,50 
2,36 
2,22 
1,67 
1,63 
2,11 
1,90 
1,30 
1,56 
1,73 

0,71 
0,67 
0,83 
0,65 
0,74 
0,78 
0,74 
0,48 
0,53 
0,79 

13 
12 
10 
12 
12 
10 
12 
11 
10 
11 
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"Kouluihin konsultoitava/koulutettava vastaava ja sitä kautta toimiva ympäristökasvatusohjelma ja 
toteutus. Onhan kunnissa jo ympäristöstä vastaavia virkailijoita. Heidän pitäisi suunnata yhteistyötään 
kouluihin. Vaikuttaessaan oppilaiden asenteisiin, myönteistä kehitystä seuraisi aika nopeasti." 
 
"Esim. siivous- ja ruokahuollon ajankäyttö minimoitu ja asia pyritään korjaamaan mm. kertakäyttöasti-
oilla. Koulualue kaupungin keskustassa ei kannusta "viherpihaan" � roskaamista jne. johtunee osin 
ankeasta ympäristöstä." 
 
"Asia hyvä, mutta kaikkia ei ehdi!" 
 
"Lakeuden jätekeskus saisi olla aktiivisempi yhdessä kaupungin kanssa hankkimaan kouluihin ja päi-
väkoteihin kunnolliset pisteet, joihin jätteet ja keräyspisteet sijoitetaan. Lukuisista pyynnöistä huolimat-
ta mitään ei tapahdu." 
 
"Ympäristökasvatus on tärkeää! Mutta on paljon muutakin tärkeitä! Olisikohan siinä syy�" 
 
"Raha ratkaisee! Olen tehnyt esityksiä suuren koulun ympäristön kohentamiseksi, mutta? Rehtorina 
en voi tarkkaan olla tietoinen, miten paljon jokapäiväisessä työssään korostavat tätä/näitä asioita. Mi-
nulla on aikapula." 
 
"Epävarmuus työpaikan jatkuvuudesta, vaihtuvat työkaverit "  
 
"Yleisesti tarkastellen opettajatyö on muuttunut viime vuosina kummalliseksi. Meitä velvoitetaan yhä 
enemmän osallistumaan jos jonkinlaiseen kokoukseen ja paperin pyörittelyyn. Välillä meidän pitää olla 
sosiaalityöntekijöitä, väliin lakimiehiä, poliiseja, terveydenhoitajia, ATK-eksperttejä, jne. Byrokratiaa on 
lisätty valtavasti. Edellistä suunnitelmaa ei ehditä ajaa sisään, kun seuraavaa laaditaan ja sysätään 
tyrkylle. Ja kyselyä pukkaa! Palkoissa tämä työmäärän lisäys ei näy, joten ei ihme, jos pätevät opetta-
jat hakeutuvat vähitellen muille aloille. Nautin täysin rinnoin vielä näistä vajaasta 2 lukuvuodesta, joina 
voin olla aidosti opettaja ja kasvattaja rauhallisessa työympäristössä pienen kyläyhteisön keskellä. 
Täällä on tilaa luovuudelle, aikaa oppilaille ja ihanteellinen luonnonrauha." 
 
"Ei millään pahalla, mutta näitä kyselyitä ym. vastaavia tulee ihan riittävästi. Koululle tulisi antaa työ-
rauha (ehkä saataisiin paremmin näitä oppilaitten ongelmia hallintaan ja oppimista perusasioissa) 
Kouluissa kyllä käsitellään ympäristöasioita (ihan varmasti!) ja paljon muuta�" 
 
"Hyvä asia, monessa paikassa asiat O.K." 
 
"Olemme molemmat opettajat aloittaneet Heikkilän koulussa viimevuonna. Yritämme, otamme huomi-
oon ympäristöasioita aina kuin vaan voimme mutta kaikki on vähän "uutta" vielä ja kaikkia asioita em-
me ole vielä suunnitelleet kunnolla. Teemme parhaamme." 
 
"Ympäristöihmiset järjestivät keväällä romunkeräyksen. Romut tuotiin koulun pihaan oppilaiden se-
kaan. Onko yläpäässä järki tallella!" 
 
"Kyllä ympäristöasioita käsitellään eri oppiaineissa aina kun ne tavalla tai toisella liittyvät opiskeltavaan 
kokonaisuuteen. Ne tulevat esille kaikkialla luokka-asteilla useita kertoja lukuvuoden aikana." 
 
"Luokanopettaja joutuu liian kovaan paikkaan moderneissa villityksissä. Resurssit eivät riitä! Kestävä 
kehitys on todella tärkeää!" 
 
"Rahapula kouluissa tavallaan tukee ympäristökasvatuksellisia näkökohtia esim. kaikkia paperit käyte-
tään tarkkaan. Esim. epäonnistuneita monisteita ei heitetä roskiin vaan tyhjä puoli käytetään suttupa-
perina ja sitten paperinkeräykseen. Käsipaperit puolitetaan� Lähiluonnon herkut esim. puolukat ja 
mustikat käytetään tarkoin hyväksi koulun keittiössä." 
 
"Opetusta siten, että hyvä asia ei nouse itseään vastaan!" 
 
"Ops-työssä voidaan ja huomioidaan tulevaisuudessa paremmin." 
 
"Asia on tärkeä." 
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4.3.4 Ympäristöasioiden huomioonottaminen koulujen arjessa 
 
Taulukko 25: Ympäristöasioiden huomioiminen koulun arkikäytännöissä / alakoulut. 
1= ei huomioida lainkaan, 2= ei huomioidaan kovin hyvin, 3= huomioidaan melko hyvin, 4= huomioidaan erit-
täin hyvin. 
 
Arkikäytäntö 1 2 3 4 KA N 
a. jätehuolto 
b. sähkönsäästö 
c. vedenkulutus 
d. paperinkulutus 
e. toimistotarvikkeet 
f. koulutarvikkeet 
g. kertakäyttötavaran välttäminen 
h. ruokalan toiminta 
i. siivous 

2 
9 
7 
 
 
2 
1 
4 
1 

22 
53 
51 
34 
38 
33 
20 
17 
22 

74 
82 
84 
91 
91 
87 
78 
81 
91 

54 
8 

10 
28 
21 
32 
50 
52 
37 

3,18 
2,59 
2,60 
2,96 
2,86 
2,98 
3,14 
3,22 
3,10 

152 
152 
152 
153 
152 
153 
152 
151 
150 

 
 
Taulukko 26: Ympäristöasioiden huomioiminen koulun arkikäytännöissä / yläkoulut. 
1 = ei huomioida lainkaan, 2 = ei huomioidaan kovin hyvin, 3 = huomioidaan melko hyvin,  
4 = huomioidaan erittäin hyvin.  
 
Arkikäytäntö 1 2 3 4 KA N 
a. jätehuolto 
b. sähkönsäästö 
c. vedenkulutus 
d. paperinkulutus 
e. toimistotarvikkeet 
f. koulutarvikkeet 
g. kertakäyttötavaran välttäminen 
h. ruokalan toiminta 
i. siivous 

2 
3 
2 
1 
 
 
 
1 

3 
12 
11 
11 
8 
4 
3 
1 
2 

14 
7 
6 
7 

11 
14 
12 
14 
15 

4 
 
1 
1 
 
3 
6 
4 
2 

3,05 
2,23 
2,24 
2,33 
2,50 
2,95 
3,14 
3,05 
3,00 

21 
21 
21 
21 
20 
21 
21 
20 
19 

 
 
Vastaajia pyydettiin arvioimaan numeroilla 1-4, minkä verran koulun arkikäytännöissä (lomakkees-
sa eritellyt toimet a-i) on huomioitu ympäristöasioita. Parhaiten ympäristöasiat oli vastaajien mu-
kaan huomioitu jätehuollossa, kertakäyttötavaran välttämisessä, ruokalan toiminnassa ja siivoukses-
sa. Niissä kaikissa vastausten keskiarvo oli yli kolme (= ympäristöasiat huomioidaan melko hyvin) 
sekä ala- ja yläkouluissa että molemmissa erityiskouluissa. Erityiskouluissa oli vastausten keskiarvo 
yli kolme myös sähkön- ja vedenkulutuksessa sekä toimistotarvikkeissa, paperinkulutuksessa ja 
koulutarvikkeissa. Ainakin paperinkulutukseen ja siivoukseen on kiinnitetty huomioita kaikissa vas-
tanneissa alakouluissa jonkin verran, sillä yksikään koulu ei ilmoittanut näissä toimissa, että "ympä-
ristöasioita ei lainkaan huomioida". Yläkouluissa tilanne oli vielä parempi, sillä vastauksissa ei ollut 
ainoatakaan "ei lankaan huomioida" -vastausta kohdissa jätehuolto, koulutarvikkeet, kertakäyttöta-
varat ja siivous. Sekä ala- että yläkouluissa eniten parannettavaa olisi vastausten mukaan sähkön- ja 
vedensäästössä. 
 
Taulukko 27: Ympäristöasioiden huomioiminen alakouluissa, jossa on laadittu keke-ohjelma. 

Statistics

9 9 9 9 9 9 9 9 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,44 2,78 2,89 3,22 3,00 3,11 3,78 3,56 3,22
,726 ,667 ,601 ,667 ,707 ,601 ,441 ,527 ,441

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation

Ympäristöasi
oiden

huomioimine
n

jätehuollossa

Ympäristö
asioiden

huomioimi
nen

sähkönsä
ästössä

Ympäristö
asioiden

huomioimi
nen 

vedenkulut
uksessa

Ympäristö
asioiden

huomioimi
nen

paperinkul
utuksessa

Ympäristö
asioiden

huomioimi
nen

toimistotar
vikkeissa

Ympäristö
asioiden

huomioimi
nen

koulutarvik
keissa

Ympäristöasi
oiden

huomioimine
n

kertakäyttötav
aroiden

välttämisessä

Ympäristöas
ioiden

huomioimin
en ruokalan
toiminnassa

Ympäristöasi
oiden

huomioimine
n

siivouksessa
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Taulukko 28: Ympäristöasioiden huomioiminen alakouluissa, jossa ei ole laadittu keke-ohjelmaa. 
Statistics

142 142 142 143 142 143 142 141 140
3 3 3 2 3 2 3 4 5

3,16 2,58 2,62 2,94 2,85 3,17 3,10 3,19 3,09
,721 ,688 ,681 ,637 ,645 2,601 ,737 ,665 ,629

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation

Ympäristöasi
oiden

huomioimine
n

jätehuollossa

Ympäristö
asioiden

huomioimi
nen

sähkönsä
ästössä

Ympäristö
asioiden

huomioimi
nen 

vedenkulut
uksessa

Ympäristö
asioiden

huomioimi
nen

paperinkul
utuksessa

Ympäristö
asioiden

huomioimi
nen

toimistotar
vikkeissa

Ympäristö
asioiden

huomioimi
nen

koulutarvik
keissa

Ympäristöasi
oiden

huomioimine
n

kertakäyttötav
aroiden

välttämisessä

Ympäristöas
ioiden

huomioimin
en ruokalan
toiminnassa

Ympäristöasi
oiden

huomioimine
n

siivouksessa

 
 
 
Kiinnostavaa on myös vertailla arkitoimien ympäristöystävällisyyttä keke-ohjelman laatineiden koulu-
jen ja niiden koulujen välillä, joissa sitä ei vielä ole. Keke-ohjelma kannattaa tehdä, sillä vaikka ohjel-
mat eivät ole olleet vielä kovinkaan kauan käytössä kouluissa, on niillä vastausten perusteella saatu jo 
tulosta aikaan. Keke-ohjelmaa noudattavien koulujen vastauksissa ei ollut ainoatakaan tointa, jossa ym-
päristöasioita ei olisi otettu lainkaan huomioon. Lisäksi näiden koulujen "ympäristöystävällisyyspistei-
den" keskiarvot olivat paremmat kuin muiden koulujen kaikissa muissa toimissa paitsi koulutarvikkei-
den säästämisessä/kierrättämisessä – ero tosin on vain 0,06 pistettä. Keke-ohjelman laatineissa kouluissa 
oli huomioitu selvästi muita kouluja paremmin ympäristöasiat kertakäyttötavaroiden välttämisessä ja 
ruokalan toiminnassa Lisäksi on otettava huomioon vastaajien mahdollisesti erilainen kriittisyys heidän 
antaessaan ympäristöystävällisyyspisteitä koululleen. Keke-ohjelman laatineissa kouluissa on tehty kat-
selmus ympäristöasioiden tilasta koulun eri toiminnoissa ja siksi vastaaja on mahdollisesti antanut pis-
teet kriittisemmin kuin muissa kouluissa, joiden vastauksissa saattoi olla myös kaikille toimille annettu 
kolme pistettä (= melko hyvin) sen enempää erittelemättä.  
 
Taulukko 29: Ympäristöasioiden huomioiminen alakouluissa, joissa ei ole kestävän kehityksen ohjelmaa, 
mutta arkikäytännöt menetelmänä ympäristökasvatuksen opetuksessa 

Statistics

101 101 101 101 100 101 101 100 99
2 2 2 2 3 2 2 3 4

3,25 2,64 2,68 3,01 2,94 3,33 3,22 3,30 3,13
,699 ,687 ,706 ,640 ,617 3,060 ,672 ,644 ,617

Valid
Missing
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Std. Deviation
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Ympäristö
asioiden

huomioimi
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toimistotar
vikkeissa

Ympäristö
asioiden

huomioimi
nen

koulutarvik
keissa

Ympäristöasi
oiden

huomioimine
n

kertakäyttötav
aroiden

välttämisessä

Ympäristöas
ioiden

huomioimin
en ruokalan
toiminnassa

Ympäristöasi
oiden

huomioimine
n

siivouksessa

 
 
 
Taulukko 30: Ympäristöasioiden huomioiminen alakouluissa, joissa ei ole kestävän kehityksen ohjelmaa 
eikä arkikäytäntöjä ole huomioitu menetelmänä ympäristökasvatuksen opetuksessa 

Statistics

42 42 42 43 43 43 42 42 42
1 1 1 0 0 0 1 1 1

2,98 2,40 2,48 2,79 2,65 2,84 2,83 2,95 3,00
,749 ,665 ,594 ,600 ,686 ,652 ,824 ,661 ,663

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation
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asioiden

huomioimi
nen
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asioiden

huomioimi
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huomioimine
n
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oiden

huomioimine
n

siivouksessa

 
 
 
Niiden koulujen, joissa vastausten perusteella on ympäristöystävälliset arkikäytännöt opetusmene-
telmänä, mutta ei ole keke-ohjelmaa, "ympäristöystävällisyyspisteet" olivat myös korkeammat kuin 
muiden, ei keke-ohjelmaa noudattavien koulujen. Niissä ei kuitenkaan ylletty niin korkeisiin kes-
kiarvoihin kuin keke-ohjelman laatineissa kouluissa. 
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4.4 Opettajien ympäristökasvatuskoulutus 
 
4.4.1 Vastaajien ympäristökasvatuskoulutus opettajankoulutusvaiheessa 
 
Taulukko 31: Vastaajien mielipide omasta ympäristökasvatuskoulutuksen riittävyydestä 
opettajankoulutusvaiheessa. 

 
 

 
 
 
 
Vain harva opettaja on vastausten mukaan perehtynyt opettajankoulutuksensa aikana ympäristökas-
vatuksen sisältöalueisiin ja opetusmenetelmiin. Vastaajilta tiedusteltiin, olivatko he kokeneet saa-
neensa riittävästi ympäristökasvatukseen liittyvää koulutusta opettajankoulutusvaiheessa. Yläkoulu-
jen vastaajista 90,4 ja alakoulun vastaajista 74,8 prosenttia koki, että koulutus ei ole ollut riittävää. 
Merkittävin syy koulutuksen riittämättömyyteen oli se, että monet vastaajista olivat kouluttautuneet 
1960-70-luvuilla, jolloin ympäristökasvatus ei ollut vielä muutenkaan esillä. Myöhemmin opintonsa 
suorittaneista vastaajista, jotka pitivät koulutusta riittämättömänä vain muutamat olivat eritelleet 
puutteita vastauksessaan. Nämä vastaukset on ryhmitelty aiheensa mukaan seuraavasti:  
 
1.Esimerkit ja sovellukset kouluarkeen 
 

�� "Arjen käytännöt" 
�� "Ei annettu käytännön ideoita, teoriaa tuli jonkin verran" 
�� "Kompostoinnin käytännönopetus, liian teoreettista ylimalkaan" 
�� "Kuinka koulutyössä ympäristöasioita voi ottaa esiin" 
�� "Juuri käytännön toimenpiteitä/vinkkejä kouluelämään olisi kaivannut" 

 
2.Ympäristökasvatuksessa käytettävät metodit 
 

�� "Tutkimiseen pohjautuva opetus" 
�� "Luokassa toteutettavia pieniä projekteja"  
�� "Soveltaminen koulumaailmaan" 

 
3. Kestävän kehityksen ja ympäristöasioiden tuntemus jäi puutteelliseksi 
 

�� "Eri tuotteiden valmistuksen ympäristövaikutukset" 
�� "Kestävä kehitys"  

 
4. Muunlaiset puutteet 

�� "Lajituntemus" 
�� "Käsitteet ylipäätään" 

 

 frekv./alakoulut. % / alakoulut frekv./yläkoulut % / yläkoulut 
Kyllä 
Ei 
Tieto puuttuu 

36 
116 

3 

23,2 
74,8 

2 

1 
19 
1 

4,8 
90,4 
4,8 
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Puutteet ympäristökasvatuskoulutuksessa 
opettajankoulutusvaiheessa

71 %

15 %

6 %

5 % 3 %
Aihepiiri
kokonaisuudessaan/Koulut
usajankohta

Esimerkit ja sovellukset
kouluarkeen

Ympäristökasvatuksessa
käytettävät metodit

Kestävän kehityksen ja
ympäristöasioiden
tuntemus

Muut

 
Kuvio 6: Vastaajien kokemat puutteet omassa ympäristökasvatuskoulutuksessa opettajankoulutusvaihees-
sa. Vastausprosentti alakoulujen vastauksissa 40. 
 

80 %

10 %

10 % Aihepiiri
kokonaisuudessaa
n/Koulutusajankoh
ta
Esimerkit ja
sovellukset
kouluarkeen

Ympäristökasvatu
ksessa käytettävät
metodit

 
Kuvio 7: Yläkoulujen Vastaajien kokemat puutteet omassa ympäristökasvatuskoulutuksessa opettajankoulu-
tusvaiheessa. Vastausprosentti 48. 
 
 
Opettajien täydennyskoulutus kestävän kehityksen sisältöalueisiin ja opetusmenetelmiin mainitaan 
yhtenä keskeisimmistä kehittämiskohtaista Koulujen Baltic 21E-ohjelman käynnistyssuunnitelmas-
sa (lisää liitteessä 4). Suomi on sitoutunut Baltic 21 E-ohjelmassa edistämään koulutushenkilöstön 
osaamista, toimilla jotka lisäävät tietoisuutta kestävästä kehityksestä. Osaamisen kehittämisessä 
avainasemassa ovat opettajat ja korkeakoulujen vastuualueeseen kuuluu tämän kehittäminen. Baltic 
21E-ohjelma velvoittaa myös edistämään täydennyskoulutusta, joka sisältää kestävään kehitykseen 
liittyviä tietoja ja taitoja. Siinä todetaan, että täydennyskoulutuksen järjestäjillä on vastuu tuottaa ja 
markkinoida vaikuttavaa täydennyskoulutusta. Tuettuun täydennyskoulutukseen tarvitaan lisä-
panostusta. Näistä päätettäessä opetusministeriöllä ja Opetushallituksella on vastuu valtakunnan ta-
solla ja koulutuksen järjestäjillä ja sidosryhmillä paikallisella tasolla. (Opm:n työryhmien muistioita 
36:2002) 
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4.4.2 Vastaajien osallistuminen ympäristökasvatusaiheiseen täydennyskoulutukseen 
 
Opetushallituksen vuonna 1999 tekemän valtakunnallisen kestävän kehityksen teema-arvioinnin 
mukaan kolmannes koulujen henkilöstöstä oli osallistunut alan täydennyskoulutukseen ja valtaosal-
la näistä koulutus oli kestänyt vain muutamia päiviä. (Rajakorpi & Salmio, 2001) Etelä-
Pohjanmaalla kolme vuotta myöhemmin ilmoitti alakoulujen vastaajista vain 8,4 % ja yläkoulujen 
vastaajista 29,6 prosenttia osallistuneensa tällaiseen koulutukseen. Koulutukseen osallistuneista ala-
koulujen vastaajista kymmenen oli osallistunut kerran ja kaksi kahdesti. Yläkoulujen vastaajista oli 
suhteessa useampi osallistunut koulutukseen enemmän kuin yhden kerran; vastaajista kaksi jopa 
kolme kertaa tai useammin. Erityisesti alakoulujen vastauksiin saattaa kuitenkin vaikuttaa se, että 
suurin osa vastaajista oli koulujen johtajia eikä luokanopettajia. Koulutuksen järjestäjätahot on esi-
tettynä taulukossa 33. Alakoulujen vastaajista 58,1 % ja yläkoulujen vastaajista hieman alle puolet 
(47,6 %) oli sitä mieltä, että ympäristökasvatukseen liittyvää koulutusta ei ole riittävästi tarjolla. 
Kysymyksen vastausprosentti oli alakoulujen osalta 84,6% ja yläkoulujen 72%.  
 
Taulukko 32: Vastaajien osallistuminen ympäristökasvatusaiheiseen koulutukseen. 
 

Frekvenssi  
 Ala-asteet Yläasteet 
Ei lainkaan 
Kerran 
Kaksi kertaa 
Kolme kertaa 
Useammin 
Tieto puuttuu 

142 (91,6 %) 
10 (6,4%) 
2 (1,3%) 

0 
0 

1 0,7% 

15 (71,5 %) 
3 (14,4%) 

0  
1 (4,7%) 
1 (4,7%) 
1 (4,7%) 

 
 
Taulukko 33: Ympäristökasvatusaiheisen täydennyskoulutuksen järjestäjätaho. 
 

Frekvenssi  
Ala-asteet Yläasteet 

Yliopistojen ja aineopettajien järjestämä koulutus 
Paikallinen jätehuoltoyhtiö 
Erilaiset järjestöt ja toimijatahot 
Luontokoulu 
Luonnonsuojeluliitto 
Oma kunta 
Muut koulutuksen järjestäjät 
Yhteensä 

3 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
14 

5 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
7 

 
 
4.4.3 Vastaajien halukkuus osallistua ympäristökasvatusaiheiseen koulutukseen jatkossa 
 
Taulukko 34: Vastaajien halukkuus osallistua ympäristökasvatusaiheiseen koulutukseen jatkossa. Vastaus-
prosentti 92,2 /alakoulut ja 90,4% / yläkoulut. 
 

Prosenttiosuus  
Ala-asteet Yläasteet 

Kyllä 
Kyllä, jos koulutus tapahtuisi omalla alueella 
Ei 

14,6 
57,2 
28,6 

15,7 
58 

26,3 
 
Vastaajien halukkuutta osallistua ympäristökasvatuskoulutukseen tiedusteltiin kysymällä "olisiko 
sinulla mielenkiintoa, aikaa ja mahdollisuutta osallistua ympäristökasvatusaiheiseen koulutuk-
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seen?". Vastauksissa korostuu omalla alueella tapahtuvan koulutuksen suosio. Alakoulujen vastaa-
jista 14,6 prosenttia lähtisi koulutukseen kauemmaksikin, mutta 57,2 prosentilla vastaajista haluk-
kuus osallistua koulutukseen on riippuvainen koulutuspaikasta. Koulutukseen ei halunnut osallistua 
28,6% alakoulujen vastaajista. Yläkoulujen vastaajien prosenttiluvut olivat lähes samat kuin alakou-
lujen. 
 

.

6

8

3

33

38

5

13

14

7

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

29-42

43-56

57-

Kyllä Kyllä, jos koulutus tapahtuisi omalla alueella Ei
. 

Kuvio 8: Vastaajan ikä ja halukkuus ympäristöaiheiseen koulutukseen / alakoulut (N=127), Pearsonin korre-
laatiokerroin 0,37. 
 
 
Vastaajien ikä vaikutti jonkin verran halukkuuteen osallistua koulutukseen. Eniten halukkuutta oli 
43-56 -vuotiailla ja vähiten yli 56-vuotiailla.  
 
Taulukko 35: Vastaajien halukkuus osallistua koulutukseen tehtävänimikkeestä riippuen /alakoulut. 
 

Vastaajan tehtävänimike Kyllä Kyllä, jos koulutus tapahtuisi omalla alueella Ei 
Koulun johtaja 13,6 % 55,2 % 31,2 % 
Luokanopettaja 20 % 65 % 15 % 

 
 
Taulukko 36: Vastaajien halukkuus osallistua koulutukseen tehtävänimikkeestä riippuen /yläkoulut. 
 

Vastaajan tehtävänimike Kyllä Kyllä, jos koulutus tapahtuisi omalla alueella Ei 
Koulun rehtori - 45 % 55 % 
Biologian-maantieteen opettaja 30 % 70 % - 

 
 
Myös rehtoreiden ja luokanopettajien halukkuudessa osallistua koulutukseen oli eroa. Luokanopet-
tajista vain 15 % ei halunnut osallistua koulutukseen ja rehtoreista 31,2%. Luokanopettajista 20% 
oli valmis kouluttautumaan myös oman alueensa ulkopuolella. Yläkoulujen rehtoreista ainoastaan 
45% oli halukkaita ympäristökasvatusaiheiseen koulutukseen, mutta kaikki vastanneet biologian-
maantieteen aineopettajat ilmoittivat olevansa halukkaita koulutukseen. 
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4.4.4 Vastaajien toiveet kurssien sisällöstä 
 
Vastaajilta tiedusteltiin, mitä toiveita heillä olisi kurssien sisällöstä avoimena kysymyksenä. Vasta-
ukset on luokiteltu aihepiiritoivomuksensa mukaan alakoulujen osalta kuuteen luokaan. Omana 
luokkanaan ovat ne vastaukset, joissa toivottiin "monipuolisesti kaikkia aihepiirejä" tai "laajasti". 
Niiden lisäksi kymmenen alakoulun vastaajaa toivoi, että kurssit mahdollistaisivat koulujen välistä 
kokemusten vaihtamista tai että kursseilta saataisiin 1-3-luokkalaisille soveltuvia, hyviksi koettuja 
ideoita ympäristökasvatukseen.  
 

Kurssien aihepiiritoiveet /alakoulut

Tutkimuksen teko
6 %

Luonto- ja retkeilykoh. 
tutust./ luonnossa 

liikkuminen
9 %

Teoriaopintoja 
luonnontuntemuksen 

lisäämiseksi
17 %

Teoriaopintoja 
tuotantoprosessien 

ympäristövaikutuksist
a

6 %

Keke koulussa
53 %

Laajasti, kaikkia 
aihepiirejä

7 %

Kulttuuriympäristö
2 %

 
Kuvio 9: Kurssien aihepiiritoiveet / alakoulut. Vastausprosentti 41. 
 
 

Kurssien aihepiiritoiveet/Yläkoulut

Keke koulussa
70 %

Opettajakunnan 
motivointi 

ympäristökasvatukse
en

20 %

Teoriaopintoja 
ilmastonmuutoksesta/

ilmansaasteista
10 %

 
Kuvio 10: Kurssien aihepiiritoiveet / yläkoulut. Vastusprosentti 38%. 
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Sekä alakoulujen että yläkoulujen vastaajat kokivat tarpeellisimmaksi kurssiaiheeksi kestävän ke-
hityksen sovellutukset koulutyöhön. Yläkoulun vastaajista tämän toivomuksen esitti jopa 70 pro-
senttia vastaajista ja osittain siihen liittyen vielä 20 prosenttia vastaajista koki, että opettajakunnan 
motivointi ympäristökasvatukseen olisi tärkein kurssin sisältö. Ainoastaan loput kymmenen pro-
senttia kaipasi teoreettisempaa ympäristötietoa, lähinnä ilmastonmuutoksesta ja ilmansaasteista. 
 
Alakoulujen vastaajien toiveet kurssisisällöstä jakautuivat enemmän, mutta niistäkin yli puolet 
(53%) koski kestävän kehityksen soveltamista kouluarkeen. Seuraavana toivomuslistalla oli "Teo-
riaopintoja luonnontuntemuksen lisäämiseksi", jossa korostui lajituntemuksen lisääminen, mutta 
myös vesistöongelmiin kaivattiin lisää tietoutta samaten kuin metsien monimuotoisuudesta. Yhdes-
sä tähän ryhmään kuuluvassa vastauksessa toivottiin käsiteltävän erityisesti oman alueen ympäris-
tökysymyksiä. Vastaajista yhdeksän prosenttia toivoi retki- ja luontokohteiden esittelyä sekä opas-
tusta luonnossa liikkumiseen ja kuusi prosenttia toivoi opetusta tutkimuksen tekemisestä oppilaiden 
kanssa. Edellä mainitut kolme ryhmää "Teoriaopintoja luonnontuntemuksen lisäämiseksi", "Retki- 
ja luontokohteiden esittely sekä opastusta luonnossa liikkumiseen" sekä "Tutkimuksen teko" muo-
dostavat yhden kokonaisuuden, jota voitaisiin kutsua esimerkiksi "(Lähi-)luonnon hyödyntäminen 
opetuksessa". Opettajat kaipaavat tukea siihen, miten oppitunnit voitaisiin toteuttaa luonnossa, min-
kä eräs vastaajista toi esille kurssitoiveessaan: "Miten liikkua ja opiskella luonnossa?" . Tähän kuu-
luvat parempi lajituntemus, luontokohteiden ja toisaalta ympäristöongelmien tuntemus, erätaidot ja 
kyky luonnonhavainnointiin ja pienimuotoisten tutkimusten tekeminen. Näitä taitoja ei opettajan-
koulutus ole taannut, mutta niiden asema on parantunut koulutusvaiheessa. Lisäksi kuusi prosenttia 
vastaajista toivoi opintoja tuotantoprosessien ympäristövaikutuksista.  
 
4.4.5 Vastaajien toiveet kurssien ajankohdasta, kestosta ja toteutustavasta 
 
Taulukko 37: Vastaajien toiveet ympäristökasvatusaiheisen kurssin ajankohdasta. 
 

Frekvenssi  
Ala-asteet Yläasteet 

Työaikana 
Veso-päivillä 
Työajan ulkopuolella 
Kevät 
Kesä 
Syksy 
Talvi 

37 
2 
7 
21 
3 
27 
6 

2 
1 
 
1 
1 
4 
3 

 
 
Vastaajien toiveet kurssien ajankohdasta, kestosta ja toteutustavasta eivät tulleet kyselyssä parhaalla 
mahdollisella tavalla esiin, koska kysymys esitettiin avoimena ja yhteen kysymykseen oli sisällytet-
ty kaikki eri puolet asiasta. Tästä syystä osa vastaajista vastasi ainoastaan ajankohtaan, kestoon tai 
toteutustapaan ja lisäksi vastaukset vaihtelivat tarkkuudeltaan (esim. alkusyksy / syksy). Vastauk-
sissa painottuu toive kurssien järjestämisestä työajalla, mieluiten syksyllä tai keväällä. 
 
Taulukko 38: Vastaajien toiveet kurssien kestosta.  
 

Frekvenssi Kurssin kesto 
Ala-asteet Yläasteet 

alle 1 pv 
1-2 pv 
2-3 pv 
yli 3 pv 

5 
16 
6 

1 
1 
1 
1 
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Toiveita kurssin kestosta oli esittänyt vain pieni osa vastaajista. Näissä vastauksissa korostuu ala-
koulujen osalta 1-2 päivän mittaisten kurssien suosio. Yläkoulujen vastauksissa vaihtelu on suu-
rempi. 
 
Taulukko 39: Vastaajien toiveet kurssien toteuttamistavasta 
 

Frekvenssi  
Ala-asteet Yläasteet 

Asiantuntijoiden vierailut koululla 
Käytännönharjoittelu /kenttätyöskentely 
Demonstraatiot 
Tutustumiskäynnit 

16 
9 
2 
3 

 
1 
 

 
 
Eniten esitettiin toiveita asiantuntijoiden luennoista, mutta myös käytännön harjoittelua ja kenttä-
työskentelyä kaivattiin. Lisäksi ehdotettiin tutustumiskäyntejä esim. jätelaitoksiin tai "malli" -
kouluihin. Eräs vastaaja toivoi, että kursseilla olisi mukana myös oppilaita. Myös etäopiskelumah-
dollisuus tuli esille yhdessä vastauksessa. Varsin usea tähän kysymykseen vastanneista lisäsi vielä 
tekstiinsä toiveen, että kurssit kohdennettaisiin oman kunnan tai seutukunnan kouluille. 
 
Muita kommentteja koulutuksen suhteen esitettiin vielä kohdassa "Sana on vapaa": 
 

"Koulutusmäärärahat ovat niin pieniä, että ilmaisia tai ainakin hyvin edullisia kursseja toivoisin lisää." 
 
"Kiitos tällaisesta työstä. Materiaalin tulisi olla monistettavaa ja välineistö, jolla se suoritetaan tulisi olla 
yksinkertaista. Erillinen tieto-osuus opelle! " 
 
"Kehitimme toisen opettajan kanssa �kasvin elämää� nimisen kurssin opettajille. Pidimme pari kurssia 
omassa kunnassa. Lisäksi meillä oli �Hiiren syysseikkailu� �kurssi alkuopettajille. Pidimme niitä ihan 
omin riskein. Minusta ympäristökasvatus on opettajille vieras. He eivät pidä sitä tärkeänä koulutyössä. 
Ympäristökasvatusta kannattaisi sitoa enemmän oppiaineisiin, erityisesti YL:ään. Monia asioita saatai-
siin sen kautta paremmin perille. YL:n kursseista on kysyntää. Niihin opettajat mielellään tulevat, kos-
ka kokevat olevansa maasto-opetuksessa heikoilla. Ymp.kasv. koulutukseen ei ole niinkään tunkua." 
 
"Alahärmän siirtyessä järjestettyyn jätehuoltoon kouluissa kiersi konsultteja esittelemässä asiaa. Oli ja 
olisi jatkossakin erittäin toivottavaa " 
 
"Aihe on mielenkiintoinen ja tärkeä nykyään, mutta tarvittaisiin lisää koulutusta ja materiaalia." 
 
"Motivoiva materiaali innostaisi opettajia ja oppilaita. Tarkat ja tarpeeksi isot kalvot, mallikuvat ja opet-
tajille virikkeitä tutkivaan opetusotteeseen. Nykyopettajien lajituntemus ja kontaktiopetus metsässä 
kaipaisi suurta parannusta!"  
 
"Kouluihin konsultoitava/koulutettava vastaava ja sitä kautta toimiva ympäristökasvatusohjelma ja to-
teutus. Onhan kunnissa jo ympäristöstä vastaavia virkailijoita. Heidän pitäisi suunnata yhteistyötään 
kouluihin. Vaikuttaessaan oppilaiden asenteisiin, myönteistä kehitystä seuraisi aika nopeasti." 
 
"Minusta yliopistot/opettajakoulutuslaitokset sekä ympäristökeskukset yms. voisivat tehdä enemmän. 
"ruohonjuurityötä" kouluille, koen omat tietoni ja taitoni vähäisiksi. Usein materiaali on liian teoreettista 
ja ala-asteelle vaikeatajuista. Tekemällä oppiminen on parasta." 
 
"Opetusta siten, että hyvä asia ei nouse itseään vastaan! Haluamme kyselyn tulokset!!"  
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4.4.6 Suuntaa-antavat ympäristökriteerit  
 
Ympäristökasvatusta voidaan toteuttaa kouluissa monella eri tavalla. Kyselyn pohjalta kehitettiin pienimuotoi-
nen "kriteeristö" (ks. liite 3), joka kuvastaa ympäristökasvatuksen kokonaiskuvaa kouluissa samaan tapaan kuin 
opetushallituksen laatimassa "Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit", mutta on auditointivälineenä kevy-
empi, koska siinä käytettiin kysymyslomakkeeseen sisältyviä kysymyksiä. Kriteeristöön valittiin 12 kysymys-
lomakkeen kohtaa, joista kukin kohta on yhden pisteen arvoinen. Kriteeristössä on mukana koulussa toteutetta-
van ympäristökasvatuksen eri osa-alueet (kyselylomakkeen kysymysten numerot suluissa) Pistemäärät on las-
kettu vain niille kouluille, joiden kyselyvastauksissa oli vastattu kaikkiin kriteeristön sisältämiin 12 kysymyk-
seen. Laskentaperusteena käytetty pisteytys on esitettynä liitteessä 3. Koska osassa vastauslomakkeita oli jäänyt 
yksi tai useampi kohta täyttämättä on vain 95 alakoululle ja yläkoululle voitu laskea pisteet:  
 

�� Ympäristökasvatus koulun opetussuunnitelmassa ja opetuksessa ( 1abc, 2.3, 2.4, 2.9) 
�� Ympäristökasvatuksen organisoituminen koulussa/ ympäristövastaava ja koulun kestävän kehityksen ohjelma (3.1, 3.5, 3.6) 
�� Ympäristöasioiden huomioiminen koulun arkikäytännöissä/ympäristöystävällisyyspisteet (3.14) 
�� Vastaajien ympäristökasvatuskoulutus (4.2, 4.5) 

 
Taulukko 40: Alakoulujen ympäristökasvatuspisteet. Maksimipistemäärä 12. Mukana vain ne koulut, jotka 
olivat vastanneet kaikkiin ympäristökasvatuskriteeristön kysymyksiin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 41: Alakoulujen ympäristökasvatuspisteet. Maksimipistemäärä 12. Taulukossa ovat mukana myös 
sellaiset koulut, joilta puuttui yksi tai useampi vastaus ympäristökasvatuskriteeristön kysymyksistä.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Taulukko 42: Yläkoulujen ympäristökasvatuspisteet. Maksimipistemäärä 12. Mukana vain ne koulut, jotka 
olivat vastanneet kaikkiin ympäristökasvatuskasvatuskriteeristön kysymyksiin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Taulukko 43: Taulukossa ovat mukana myös sellaiset koulut, joilta puuttui yksi tai useampi vastaus ympäris-
tökasvatuskriteeristön kysymyksistä. Näiden joukossa on sellaisia, jotka saavuttivat korkeampia pistemääriä; 
yksi niistä jopa yli 8 pistettä.  

 

Ympäristökasvatusindeksi  Frekvenssi  %-osuus 
 10 tai yli    1    1,29 
 8 – 9,99   2   1,29 
 6 – 7,99   5   5,16 
 4 – 5,99   26   25,81 
 2 – 3,99   38   38,71 
 0- 1,99   23   27,74 
   94 100,00 

Ympäristökasvatusindeksi  Frekvenssi  %-osuus 
 10 tai yli    2    1,29 
 8 – 9,99   2   1,29 
 6 – 7,99   8   5,16 
 4 – 5,99   40   25,81 
 2 – 3,99   60   38,71 
 0- 1,99   43   27,74 

Ympäristökasvatusindeksi  Frekvenssi  %-osuus 
 10 tai yli    0   0,00 
 8 – 9,99   0  0,00 
 6 – 7,99   0  0,00 
 4 – 5,99   4  30,77 
 2 – 3,99   2  15,38 
 0- 1,99   7  53,85 
   13  100,00 

Ympäristökasvatusindeksi  Frekvenssi  %-osuus 
 10 tai yli    0   0,00 
 8 – 9,99   1  4,76 
 6 – 7,99   1  5,16 
 4 – 5,99   4  19,05 
 2 – 3,99   6  28,57 
 0- 1,99   9  42,86 
   21 100,00 
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5. KYSELYN TOTEUTUS JA TULOKSET HARRASTUSJÄRJESTÖJEN OSALTA 
 
5.1 Yleistä 
 
Selvitystyö painottuu peruskouluihin ympäristökasvatuksen toteuttajina, sillä niissä on mukana koko 
ikäluokka, kun taas kyselyssä mukana olevien harrastusjärjestöjen parissa toimii vain pieni osa ikäluo-
kasta. Toisaalta juuri näissä harrastusjärjestöissä ympäristökasvatuksella on merkittävä rooli ja ne teke-
vät erittäin arvokasta ja laadukasta työtä. Monia niissä toteutettuja ideoita ja toimintamuotoja voitaisiin 
soveltaa kouluihinkin. Harrastusjärjestöjen osalta päädyttiin selvittämään, paljonko toiminnassa on mu-
kana alle 15-vuotiaita lapsia ja nuoria, millaista ympäristökasvatusta niiden toiminta sisältää sekä kiin-
nostusta ympäristökasvatuksessa toimivien tahojenpaikalliseen verkostoitumiseen. Tietoja koottiin har-
rastusjärjestöjen www-sivuilta sekä haastattelemalla piiritason toiminnanjohtajia. Näin saatuja tietoja 
haluttiin vielä syventää lähettämällä pienimuotoiset kyselyt partioiden lippukuntien johtajille, 4H-
yhdistysten toiminnanjohtajille sekä luontokerhojen ohjaajille.  
 
 
5.2 Luontokerhotoiminta 
 
Luonto-Liitto on vuonna 1943 perustettu valtakunnallinen lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja 
ympäristönsuojelujärjestö. Luonto-Liiton tavoitteena on vaikuttaa yhteiskuntaan siten, että luonnon 
monimuotoisuus säilyy ja luonnon itseisarvo tunnustetaan. Luonto-Liitto tarjoaa tietoa, elämyksiä ja 
toimintaa sekä luo mahdollisuuksia ympäristöpoliittiseen vaikuttamiseen. Luonto-Liiton alaisuudes-
sa toimii paikallisia lasten ja nuorten luontokerhoja.  
 
Luonto-Liiton kerhorekisteristä 2003 saatujen tietojen mukaan Etelä-Pohjanmaalla Luonto-Liittoon 
kuuluvia paikallisia luontokerhoja löytyi viisi. Näille kerhoille lähetettiin pienimuotoinen kysely 
niiden toiminnasta. Kaikki viisi kerhoa vastasivat siihen. Kyselyn mukaan aktiivisesti näistä ker-
hoista toimii kolme; Lapualla, Ähtärissä ja Kurikassa. Kurikassa luontokerhotoiminta on sulautunut 
yhteen 4H-kerhon kanssa. Alajärvellä luontokerhotoiminnassa on väliaikainen tauko, mutta molem-
pien kerhojen toiminta on tarkoitus aloittaa jälleen lähitulevaisuudessa. 
 
Lapualla toimiva luontokerho aloitti toimintansa muutama vuosi sitten Kestävyysnuoret -nimellä järjes-
täen mm. lasten ja nuorten vaellusretkiä. Niiden yhteydessä järjestettiin myös tähtitaivaaseen tutustumis-
ta. Tähtitaivas osoittautui niin suosituksi, että kerhon toiminta on jo jonkin aikaa painottunut sen ympä-
rille. Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahasto myönsi ohjaajille stipendin tähtitieteen harrastuksen kehittämi-
seen Lapualla. Kerholle on hankittu tehokkaampi kaukoputki, jolle tehtiin myös pieni tähtitorni Ruhaan. 
Kerhotoimintaan kuuluvat myös muunlaiset ympäristöasiat, esimerkiksi Lapuanjoki-teema ja lasten 
luontoleirit. Lisää tietoa toiminnasta saa osoitteesta: http://www.lapuanluontokerho.org/ 
 
Ähtäriläinen "Vilkkilän luontokerho" on toiminut kolme vuotta osana päiväkotitoimintaa. Mukana 
ovat kaikki päiväkodin kolme lapsiryhmää, joissa on yhteensä 55 lasta, iältään 1-6-vuotiaita. Toi-
minta lähti liikkeelle ohjaajien omasta yhteisestä kiinnostuksesta luonto- ja ympäristöasioihin ja ha-
luun kasvattaa lapsia pienestä pitäen hyvään luontosuhteeseen vahvistamalla lasten ympäristöherk-
kyyttä ja opettamalla ympäristöystävällisiä toimintatapoja. Päiväkoti Vilkkilässä ulkoillaan ja ret-
keillään erityisen paljon, lajitellaan jätteet huolellisesti, mihin liittyy myös matokompostin hoitami-
nen. Kyselyn mukaan päiväkoti on saanut paljon hyvää tukea toiminnalleen Luontoliitosta. 
 
Kerhojen toimintaa alueella hankaloittaa erityisesti ohjaajien puute. Ohjaajatoiminta on perustunut va-
paaehtoistyöhön. Luonto-Liitto kattojärjestönä kouluttaa vetäjiä luontokerhoihin ja keväällä 2004 järjes-
tetään Pohjanmaan piirille suunnattu ohjaajakoulutus Seinäjoella. Kurssin tarkoitus on samalla innostaa 
uusien kerhojen perustamiseen alueelle. Lisää Luonto-Liitosta osoitteessa: http://www.luontoliitto.fi. 
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5.3 4H-kerhotoiminta 
 
4H-järjestö on kansalaisjärjestö, jonka ydintehtävä on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä 
ja elämänhallintaa. Tehtävää toteutetaan edistämällä 
 

��nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä ja arjen taitoja 
��yhteistyötaitoja 
��kansainvälisyyttä sekä 
��luonnon ja ympäristön kunnioitusta. 

 
Tekemällä oppiminen on 4H-toiminnan tärkeä työmenetelmä. 4H-toiminnan painopisteisiin 2002- 
2004 on kuulunut tärkeänä osana mm. ympäristökasvatus sekä kerhotoiminnan vahvistaminen sekä 
maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutuksen edistäminen. Varsinainen nuorisotyö tehdään yli 300 
paikallisessa rekisteröidyssä 4H-yhdistyksessä ja niihin kuuluvissa kerhoissa toiminnan kattaessa 
lähes kaikki Suomen kunnat. Paikallisten yhdistysten toimintaa tukevat maakunnalliset 4H-piirit 
(http://www.4h-liitto.fi). Etelä-Pohjanmaan kaikissa kunnissa on 4H-yhdistys ja niissä kerho- sekä 
muuta toimintaa. 
 
Etelä-Pohjanmaan 4H-yhdistysten toiminnanjohtajille lähetettiin sähköpostitse pienimuotoinen ky-
sely syyskuussa 2004. Kyselyyn vastasi 40 yhdistyksestä yhdeksän. Kyselyllä haluttiin kartoittaa 
lähinnä kerhotoiminnan sisältöä sekä mahdollisia ympäristökasvatukseen liittyvää paikallista yhteis-
työtä sekä halukkuutta osallistua sellaiseen jatkossa lähinnä alueellisen ympäristökasvatusverkoston 
luomiseksi. Etelä-Pohjanmaan 4H-piiritoimiston vuoden 2002 jäsentilaston mukaan alueella oli 
mukana 6-15-vuotiaita lapsia ja nuoria yli 5500. 
 
Kyselyn mukaan kussakin kunnassa toimii useita, yleensä kerran viikossa kokoontuvia kerhoja, 
monissa jopa lähes joka kylässä. Kerhoja vetävät useimmiten yläasteikäiset nuoret, jotka itse ovat 
olleet kerhotoiminnassa pitkään. He ovat yleensä käyneet kerhonohjaajan koulutuksen ja saavat sen 
lisäksi noin kerran kuussa lisäkoulutusta yhdistyksen toiminnanjohtajalta tai muulla tavoin. 4H-
kerhotoimintaa on uudistettu viime vuosina . Aikaisemmin kerhotoiminnassa olivat käytössä ns. 
tehtäväkortit, joita kokoontumisissa suoritettiin. Vuonna 2003 otettiin 4H-kerhoissa käyttöön TOP-
tehtävät, joita on sisältöä uudistettu ja monipuolistettu entisiin verrattuna, eivätkä tehtävät ole enää 
niinkään suorituksia vaan oppimista ja harrastamista. TOP tulee sanoista Tekemällä Oppii Parhai-
ten. Ympäristökasvatukseen liittyviä tehtäviä on runsaasti, esimerkiksi "Lumoudu luonnosta" –
osiossa. TOP-tehtävät ovat myös saatavilla sähköisessä muodossa. Kerhoissa toiminta on monipuo-
lista ja kyselyn mukaan kiinnostavimpia aihepiirejä ovat kädentaidot, leivonta, kokkaus, luontoon 
tutustuminen, luova toiminta, ilmaisutaito, leikit, pelit, retket, kerhon juhlat, kansalaiskasvatus ja 
TOP-tehtävät. Osa kerhoista on monitoimikerhoja ja osa on keskittynyt enemmän tiettyyn aihepii-
riin. Myös pelikerhoja on perustettu sekä järjestetty iltapäiväkerhotoimintaa. Etenkin maaseutukun-
nissa 4H-kerhot vastaavat lapsille ja nuorille tarjotusta kylätasolla tapahtuvasta harrastustoiminnasta 
merkittävän osan ja ympäristökasvatuksessa niillä on tärkeä rooli.  
 
Kyselyssä tiedusteltiin myös, ovatko paikallisyhdistykset järjestäneet paikkakunnallaan ympäristö-
kasvatukseen liittyviä tapahtumia tai tempauksia. Kahdeksalla kyselyyn vastanneesta kymmenestä 
yhdistyksestä oli ollut ympäristökasvatukseen liittyviä tempausluontoisia hankkeita, joista useim-
mat liittyivät vuosittain järjestettävään lannoitesäkkikeräykseen. Kolme vastanneista yhdistyksistä 
oli järjestänyt jätteiden lajitteluun ja –keräykseen liittyvän tempauksen kunnassaan. Muina toimin-
tamuotoja olivat mm. kukkapenkkikilpailu, auringonkukan kasvatuskilpailu, metsätaitoradat, puo-
lukan vastaanotto, lintukurssi, sienikurssi, metsätaimikurssi, linnunpönttötalkoot, kasvintunnistus 
kilpailu, onkikilpailut ja sieniretki. 
 
4H-yhdistykset ovat tehneet yhteistyötä myös koulujen kanssa. Metsäopetusta on annettu kouluissa 
yhteistyössä alueellisen metsäkeskuksen kanssa. Ilmajoen kunnan alueella 4H-yhdistyksen toimesta 
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kouluille tehtiin jätehuoltosuunnitelma. Kaikki vastanneet yhdistykset ilmoittivat olevansa kiinnos-
tuneita tekemään paikallista ja alueellista yhteistyötä ympäristökasvatukseen liittyen. Toimintatee-
moiksi esitettiin mm. jätteiden lajittelu, metsäluonto/metsien hoito. Toimintamuodoksi ehdotettiin 
tempausten lisäksi kurssien järjestämistä ja eräs yhdistys oli kiinnostunut yhteistoiminnasta draa-
man keinoin toteutettavasta ympäristökasvatuksesta. 
 
 
5.4 Partiot  
Partiotoiminta on puoluepoliittisesti sitoutumatonta ja kaikille avointa. Toiminnan tavoitteena on 
kasvattaa nuorista vastuuntuntoisia ja itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä. Partiolaisen ihan-
teita ovat mm. kehittää itseään ihmisenä, kunnioittaa toista ihmistä , auttaa ja palvella, tuntea vas-
tuunsa ja velvollisuutensa, rakastaa ja suojella luontoa ja rakentaa ystävyyttä yli rajojen. Luonnon 
kunnioittaminen on ja oman luontosuhteen vaaliminen ovat partioaatteen peruspilareita. Ympäristö-
kasvatus on kuulunut aatteeseen jo ennen kuin tätä termiä edes oli.  
 
Suomen Partiolaiset ry:n kaksivuotisteemana vuosina 2000-2002 oli "Ympäristö" ja kolmivuotis-
teema vuosina 2002-2004 on retkeilyaiheinen "Matkalla metsään". Partion ympäristökasvatuksen 
tavoitteena on kasvattaa partiolaisista ympäristövastuullisella tavalla toimivia yhteiskunnan jäseniä. 
Ympäristövastuulliseksi kasvaminen kulkee kolmivaiheisen kehityksen kautta.  
 
Sudenpentu  

�� Lähtökohdat luodaan elämyksillä / Tunnesiteen luominen ympäristöön (havainnot, kokemukset). 
�� Perustiedot ekologiasta  

 
Vartiolainen  

�� Henkilökohtainen merkitys korostuu / Ympäristöasioiden ymmärtäminen  
�� Omien ympäristövalintojen merkitys  

 
Vaeltaja ja partionjohtaja  

�� Usko omiin vaikuttamismahdollisuuksiin  
�� Ympäristövastuullinen käyttäytyminen on henkilökohtainen panostus tulevaisuuteen 
�� Luottamus omiin kykyihin vaikuttaa muihin  
�� Muutosten aikaansaaminen lähiympäristössä ja yhteiskunnassa 

 
Suomen Partiolaisten ympäristöryhmä ideoi ja kokoaa ympäristökasvatukseen liittyvää materiaalia, 
joka soveltuu erityisesti partiolaisten tarpeisiin. Tavoitteena on, että partiolaiset toimivat entistä 
ympäristövastuullisemmin. Ympäristöryhmällä on meneillään useita eri hankkeita, joilla edistetään 
ekologisesti kestävää partiotoimintaa. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi ohjeistus piiri- ja suur-
leirien ja partiotaitokisojen järjestämisestä ympäristövastuullisesti. Välitavoitteena on, että vuoden 
2004 Suurleiri (13 000osallistujaa) toteutetaan ympäristövastuullisemmin kuin edellinen suurleiri 
vuonna 1996.Leireille osallistuville ja niitä suunnitteleville partiolaisille pyritään tarjoamaan myön-
teisiä kokemuksia ympäristövastuullisesta partiotoiminnasta. Erilaisten tapahtumien ja kurssien 
suunnittelun avuksi ympäristöryhmä on laatinut "Ympäristökortit", jotka toimivat käytännössä 
eräänlaisina tarkastuslistoina, miten suunnittelussa on ympäristöasiat huomioitu (rasti ruutuun, kun 
ruoka on kotimaista tai kun matkat mennään julkisilla tai yhteiskuljetuksella.) 
 
Suomen Partiolaiset ry:n kolmivuotisteema vuosina 2002-2004 on retkeilyaiheinen "Matkalla met-
sään". Teeman tavoitteena on lisätä partiolaisten osaamista luonnossa toimimisessa ja olemisessa. 
Luonnossa liikkumisen lisääntyessä ja kokemusten karttuessa tapahtuu samalla luontosuhteen sy-
ventyminen, joka johtaa laajemman vastuun ottamiseen elinympäristöstä. Teema painottuu partio-
ohjelman mukaisten perustaitojen hallitsemiseen tyvestä latvaan nousten, jokaisen omasta lähtö-
tasosta ylöspäin ponnistaen. Mikäli teema onnistuu, lippukunnissa tehdään enemmän retkiä lähelle 
(ulkokokoukset, päiväretket) ja kauemmas (yöretket, kilpailut, vaellukset). Retkillä nuoret pärjäävät 
paremmin ja osaavat tehdä asioita paremmin. Partiolaisten suhde luontoon lähenee, luonnontunte-
mus paranee ja partiolaiset ottavat entistä paremmin ympäristön huomioon tekemisissään. Teema 
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toteutetaan olemassa olevan organisaation toimesta. Tavoitteiden saavuttamiseen käytetään vaikut-
tamista koulutuksen, ohjelman ja viestinnän keinoin. Teeman tavoitteiden saavuttamisen ja retkei-
lyn edistämisen kannalta omakohtaisen, positiivisen luontosuhteen rakentaminen on tärkeää. Siihen 
pyritään luontokasvatuksen keinoin tarjoamalla onnistuneita elämyksiä ja mieliin painuvia koke-
muksia jo ensimmäisestä retkestä lähtien. Vaikka retkeily olisikin runsasta jo ennestään, uusia asioi-
ta on varmasti löydettävissä myös kokeneelle luonnossa liikkujalle sopivan kokoisilla haasteilla, 
pienillä elämyksillä ja taitojen mukaisilla tekemisillä (suoritusten ja muun ohjelman toteuttaminen 
ulkona, ulkokokoukset, lähiretkeily, vaellukset, leirit jne). http://www.partio.fi 
 
Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry (EPP) on Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueella 
toimivien suomenkielisten partiolippukuntien muodostama piirijärjestö. Piiri tukee lippukuntiensa 
toimintaa järjestämällä johtaja- ja taitokoulutusta, leiri- ja retkitoimintaa sekä muita partiotapahtu-
mia. Partiolaisia piirissä on reilu kolmetuhatta. Piiriin kuuluu 43 lippukuntaa, joista ikäkausitoimin-
taa on 38 lippukunnassa.  
 
Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:ssä toteutettiin vuosina 2000-2002 ympäristöaiheiset teemavuodet. 
Niiden aikana piiri järjesti lippukunnille koulutusta ympäristöaiheista koulutusta. Näihin "Ekoäijä" 
ja "Ekomuija" -koulutuksiin osallistui lippukuntienvetäjiä lähes kaikista alueen lippukunnista. Kou-
lutuksissa paneuduttiin ympäristöystävällisiin ja –vastuulliseen ratkaisuihin ja käytöntöihin partio-
toiminnassa.  
 
EPP:n lippukunnille lähetettiin pienimuotoinen kysely EEP:n piiritoimiston oman kuukausikirjeen 
mukana sähköpostitse. Kyselyyn vastasi 43:sta lippukunnasta vain kahdeksan, joten vastausprosent-
ti jäi erittäin alhaiseksi (18,6%). 
 
Kyselyssä tiedusteltiin lippukunnan johtajilta, oliko ympäristöasioiden huomioiminen lisääntynyt 
partion toiminnassa ympäristöteemavuosien 2000-2002 jälkeen. Partioilloissa ympäristöasiat huo-
mioitiin vastausten mukaan hieman tai melko paljon paremmin kuin aikaisemmin. Vain yhdessä 
lippukunnassa ei ympäristöasioiden huomioimisen koettu edistyneen partioilloissa. Retkillä ympä-
ristöasiat huomioitiin selvästi paremmin kuin ennen: kuusi lippukuntaa vastasi asian edistyneen 
melko paljon ja vain yhdessä lippukunnassa ei edistystä ollut ilmennyt viime vuosina. Myös lippu-
kuntien järjestämillä leireillä ympäristöasiat oli huomioitu keskimäärin melko paljon paremmin 
kuin ennen partion ympäristöteemavuosia.  
 
Kyselyssä pyydettiin vastaajia kertomaan, millaiset ympäristöasiat olivat erityisesti parantuneet hei-
dän toiminnassa. Yleisin vastaus oli lajittelun parantuminen. Esimerkkejä muista vastauksista: 
 

�� se minkä viet metsään mukanasi, tuot myös takaisin" �periaate 
�� ympäristöasioita on mietitty enemmän etukäteen, uusiokäyttö/hyötykäyttö on lisääntynyt, 

ympäristöasioista on kerrottu enemmän 
�� turhan kulutuksen minimointi, luonnonkasvien käyttökelpoisuus ruuanlaitossa 
�� pesuvesien suodattaminen 

 
Lippukuntien johtajilta tiedusteltiin myös, onko lippukunta järjestänyt omaa ympäristökoulutusta 
vartion/sudenpentujen johtajille. Ainostaan yhdessä vastanneista lippukunnista oli järjestetty ympä-
ristöaiheista koulutusta. Sen teemana oli kompostin toiminta ja koulutus liittyi lippukunnan majalla 
käyttöön otettuun kompostoriin. 
 
Kolme vastannutta lippukuntaa oli järjestänyt ympäristöaiheisia tempauksia vuosina 2000-2003. 
Yksi lippukunta oli perustanut kompostin partiomajalle, toisessa oli siivottu kolo ja sen ympäristö 
vuosittain, kolmannessa oli järjestetty "Ekoleiri", jossa oli mukana myös kunnan ympäristönsuoje-
lusihteeri. Neljä lippukuntaa ilmoitti olevansa kiinnostunut jatkossa lisäämään yhteistyötä paikallis-
ten toimijoiden kanssa esim. järjestämällä yhteisiä ympäristöaiheisia tempauksia. 
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6. YMPÄRISTÖKASVATUSHANKKEITA ETELÄ-POHJANMAALLA  
 
6.1 Yleistä 
Tässä kappaleessa esitellään vuosina 2000-2003 Etelä-Pohjanmaalla käynnissä olleita ympäristö-
kasvatushankkeita, joissa useat alueen koulut ovat olleet mukana. Mukana ovat Ilmanjoella vuosina 
1998-2000 toiminut Luontokoulu Kolopuu, Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen metsäopetus alueen 
peruskouluissa, maaseutukeskuksen "Koulun ekoteko" Seinänaapurikunnissa, 4Hyhdistysten ja 
Botniarosk Oy:n jäteneuvontatyö yhtiön toimialueella. (Mahdollista on, että kaikki vastaavat hank-
keet eivät ole tulleet tietoon selvitystä tehtäessä. Niistä voi mielellään ilmoittaa selvityksen tekijäl-
le.) 
 
 
6.2 Luontokoulu Kolopuun tarina 
 
Ilmajoen Honkakylän kyläseurassa pohdittiin vuosina 1997-98 keinoja oman kyläkoulun tukemi-
seksi tuomalla normaalin koulutoiminnan rinnalle jotakin, mikä tukisi koulua ja samalla tekisi kylää 
tunnetuksi. Ympäristöministeriön asettaman luontokoulutyöryhmän muistiossa (28.2.1997) esite-
tyistä luontokoulun perustamiseen liittyvistä asioista keskusteltiin kyläkokouksissa vilkkaasti ja 
luontokouluasia sai puolelleen innostuneita tukijoita. Asialle perustettiin työryhmä ja hankkeelle 
lähdettiin etsimään rahoitusta. 
 
Luontokoulu Kolopuu-hanke oli kyläseuran hallinnoima. Hankkeen päärahoittajat olivat Seinänaa-
purien kehittämisyhdistys ry, LEADER II –ohjelma ja Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen maaseutu-
osasto. Lisäksi rahoitusta saatiin Ilmajoen kunnalta sekä kyläläisten toimesta. Kyläläisten talkoo-
panos oli myös huomattava.  
 
Luontokoulu Kolopuun toimitilat sijaitsivat Honkakylän kyläkoulun yhteydessä. Luontokoulun 
toimintaympäristönä oli koulun välittömässä läheisyydessä sijaitsevat joki- ja peltoalue sekä laaja 
metsäalue, joihin rakennettiin luontokoulun toiminnan aikana luontopolkuverkosto opastauluineen 
ja kaksi laavua.  
 
Luontokoulua tehtiin tunnetuksi esittelemällä sitä erilaisilla messuilla sekä tiedottamalla ja tuotteis-
tamalla palveluita. Markkinoinnissa korostettiin luontokoulun perusideaa "luonnossa itse kokemalla 
oppimista". Luontokoulu Kolopuun pääkohderyhmä olivat päiväkotiryhmät ja peruskoululuokat. 
Muita asiakkaita olivat erityisryhmät kuten kehitysvammaiset ja liikuntarajoitteiset ja hankkeen 
loppupuolella myös aikuisryhmät, esimerkiksi TYKY-ryhmät.  
 
Luontokoulutoiminnassa ohjaajan rooli on merkittävä. Luontokoulu Kolopuun molemmat ohjaajat 
olivat taidoiltaan ja tiedoltaan monipuolisia ja kehittämisintoisia. Luontokoulu Kolopuun ohjaaja oli 
myös tiiviissä yhteistyössä kyläkoulun kanssa ja monia "tuotteita testattiin ensin koulun oppilailla. 
Koulun opetussuunnitelmaan lisättiin ympäristö- ja luonnontietoon liittyvää opetusta. Myös erilaiset 
vierailuryhmät elävöittivät pienen kyläkoulun arkea. Mielenkiintoisimpiin vierailuihin lukeutui 
varmaankin italialaisten nuorten käynti koululla, jolloin vieraille esiteltiin tynnyritervan polttoa ja 
koulun oppilaat pääsivät tapaamaan tilanteeseen kuin tilanteeseen hyvin eläytyviä italialaisia.  
 
Luontokoululla kävi sen toiminnan aikana 18.10.-1988-30.12.2000 yhteensä 3780 vierailijaa. 
Hankkeen julkinen rahoitus kattoi pääosan rahoituksesta. Osa rahoituksesta saatiin myös asiakas-
maksuista, jotka hankkeen aikana olivat varsin kohtuulliset. Asiakasmaksujen oleellisista korotuk-
sista kuitenkin pitäydyttiin, koska pääkohderyhmillä, päiväkodeilla ja kouluilla, maksukyky on al-
hainen ja tavoitteena oli kokeilla palvelumuotoa nimenomaan heille. 
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Kyläseura oli tehnyt suuren työn uuden toimintamuodon aloittamisessa ja markkinoinnissa ja luon-
tokoulun toimitilojen ja toimintaympäristön luomisessa. Etelä-Pohjanmaan Kyläseuran tekemästä 
erittäin aktiivisista yrityksistä huolimatta luontokoulu Kolopuun toiminnalle ei saatu järjestymään 
jatkorahoitusta. Rahoitusta haettiin kunnilta ja seutukunnalta sekä tiedusteltiin muita julkisia rahoi-
tuskanavia ja etsittiin uusia yhteistyötahoja. Ilman ulkopuolista päärahoittajaa luontokoulutoiminta 
ei ole mahdollista. 
 
Kyläseura kokosi ideoitaan ja kokemuksiaan luontokoulutoiminnasta alueella: 
 

��Luontokoulu voi palvella erilasia käyttäjäryhmiä ja se voi olla esimerkiksi seutukunnallinen  
��Luontokoulutoiminta vaatii riittävästi henkilöresursseja. Jos luontokoulu toimii alueellisena 

tarvittaisiin ainakin kiireaikoina kaksi päätoimista ohjaajaa suunnittelemaan ja toteuttamaan 
toimintaa.  

��Hyvin toimiakseen luontokoulu hyötyisi verkostomaisesta yhteistyöstä, jossa alueen fyysisiä 
jo rakennettuja puitteita voidaan hyödyntää, mutta myös eri toimijatahoista, jotka ovat te-
kemisissä ympäristön, eläimistön, kasviston, luonnon elinkeinojen ym. asioiden kanssa. 

��Rahoitusta on selvitettävä valtion ja kuntien kanssa. 
��Luontokoulutoimintaa voi harjoittaa myös yrittäjäperiaatteella edellyttäen, että yhteys ope-

tukseen ja kasvatukseen säilytetään ohjaajan ammattitaidon ja yhteistyön avulla. 
 
Luontokoulu Kolopuun tavoitteet ja niiden toteutuminen: 
 

��Tuoda lisää toimintaa pienelle kyläkoululle ja hyödyntää sen vahvuuksia. Tämä tavoite on 
saavutettu varsin hyvin. Koulun huonetilat ovat olleet kaikki käytössä ja luontokoulu on 
voinut hyödyntää myös koulun kaunista jokirantatonttia erilaisten tilaisuuksien järjestämi-
sessä. Myös kyläläiset ovat osallistuneet aktiivisesti luontokoulun järjestämiin tilaisuuksiin 
ja käyttäneet luontokoulun tulon myötä enemmän myös koulun muita palveluita hyväkseen 
(kuntosali, kokoontumistilat, liikuntapiirit, luontokoulun kokoustila). 

��Edistää vuorovaikutusta maaseudun ja asutuskeskusten ihmisten välillä. Luontokoulu ja sen 
puitteissa järjestetyt retket ja tilaisuudet ovat luoneet luontevan tavan esim. kaupungista tu-
levalle lapselle tutustua luontoon ja maaseudun rauhaan, vaikka alueellamme ei ollakaan 
vieraannuttu maaseudusta. Myös aikuiset ovat kokeneet tämän erittäin myönteisenä asiana. 
Koko kyläkunta on tullut monelle luontokoulussa kävijälle tutuksi ja kiinnostavaksi – jopa 
niin kiinnostavaksi, että jotkut ovat kyselleet ostaa talon paikkaa. 

��Lisätä ihmisten luonnossa liikkumista ympäristöä havainnoiden. Luontokoulu on uudella ta-
valla innoittanut jokaista, joka on osallistunut johonkin luontokoulun järjestämään tilaisuu-
teen liikkumaan luonnossa nimenomaan havainnoiden, kuunnellen ja katsellen. 

��Lisätä kyläläisten yhteishenkeä ja tarjota uusia virikkeitä. Hanke koettiin alun alkaen hyvin 
haastavaksi ja siihen lähdettiin yhteistuumin. Jälkeenpäin arvioituna parhaita hetkiä olivat 
juuri ne yhdessä tekemisen ajat. Yhteisen päämäärän eteen tehtiin joukolla töitä ja se kasvat-
ti yhteishenkeä ja moni äskettäin kylään muuttanut on todennutkin, että luontokouluhank-
keen aikana he pääsivät tuntemaan kylän ihmisiä ja saivat tartuntapinnan koko kylän elä-
mään. Omarahoituksen järjestämiseksi järjestettiin kahdet isot arpajaiset ja hyvän suosion 
saanut Matin luontohölkkä peräkkäisinä vuosina 1999 ja 2000. Hankkeen vanhetessa suurin 
intokin laantui ja kun toiminta vakiintua niin talkoojoukkokin harveni, mutta kaikki tehtävät, 
jotka kyläläisille annettiin, tuli hoidettua. Hanke tarjosi virikettä kylän kaikille ihmisille – ja 
se tempasi mukaan niitäkin, jotka eivät aina normaalista kyläseuratoiminnasta olleet kovin 
kiinnostuneita. Jokainen löysi hankkeen puitteissa itselleen sopivaa tekemistä ja voitiin 
huomata kuinka paljon erilaista asiantuntemusta ja kädentaitoa kylästä löytyy. Hanke myös 
tarjosi mahdollisuuden kehittää pienimuotoista yrittäjyyttä esim. ruokapalvelujen tai erilais-
ten ohjelmapalvelujen tarjoamisessa. Tätä olisi voitu itse asiassa hyödyntää enemmänkin. 
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6.3 Etelä-Pohjanmaan Metsäkeskuksen metsäopetus peruskouluissa 
 
Etelä-Pohjanmaan Metsäkeskus on tehnyt runsaasti yhteistyötä alueen peruskoulujen kanssa vuosi-
na 2000-2003. Toiminta kattoi kaikki alueen kunnat. Opetus oli suunnattu erityisesti perusasteen 8-
luokille. Yhtä ryhmää kohti pidettiin yleensä kaksi oppituntia, joista ensimmäinen vietettiin luokas-
sa ja toinen metsässä tai koulun pihalla, jos metsä oli kaukana. Luokassa käsiteltiin mm. seuraavia 
asioita: puun- ja metsän kasvu, puun matka metsästä tehtaalle ja mitä puusta valmistetaan, bioener-
gia, metsän kasvatus, -hoito, -suojelu ja uudistaminen sekä elinympäristön hoito ja metsien moni-
käyttö. Metsässä opetus painottui kasvi- ja puulajien tunnistamiseen, puun iän määrittämiseen kai-
raamalla, puun pituuden mittaamiseen hypsometrillä ja kepillä ja relaskoopin käyttöön. Lisäksi on 
tutkittu latvusten elinvoimasuutta, mietitty kyseisen puuston harvennustarvetta, etsitty rungoista 
tervasroosaa, pohdittu kyseisen metsikön tulevaissuutta, mitä juuri tässä metsikössä voisi harrastaa, 
mitä mielenkiintoista voi havainnoida, kuulla ja nähdä ympäristössä, jne. Nämä sisällöt on monen 
vuoden aikana todettu käytännössä hyviksi ja toimiviksi. Toiminnallisesti uutena muotona kokeil-
tiin vuonna 2003 eräältä opettajalta saatua ideaa kaataa puita kouluryhmän kanssa tulevan hiih-
touran aukaisemiseksi. Toisena uutuutena oli Nurmon yläasteen yhdeksänsillä luokilla kokeiltu 
ammatinvalintapainotteinen metsäoppitunti. Metsäkeskuksen kouluvierailut ja opetus järjestettiin 
yhteistyössä 4H-piirin kanssa paikallisten neuvojien kanssa. (Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen met-
säopetus vuonna 2003/ loppuraportti) 
 
Jatkossa Metsäkeskuksen yhteistyö koulujen kanssa tulee lisääntymään entisestään ja suunnitelmia 
on laadittu jo pitkälle tulevaan. Metsävalistuksessa ovat mukana myös alueellinen metsäneuvosto 
sekä myös 4H-piiri. 
 
 
6.4 Maaseutukeskuksen "Koulun ekoteko"  

 
Koulun ekoteko -hanke rajautuu alueellisesti Seinänaapurien seutukuntaan, jossa seitsemän kunnan 
alueella halukkaille pilottikouluille tarjotaan mahdollisuus neuvojan opastuksella kehittää ympäris-
töosaamistaan. Hankkeen toteuttaa Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii Etelä-
Pohjanmaan Maaseutukeskuksen osana. Neuvojina paikallistasolla toimivat Maaseutukeskuksen 
maisemanhoidon neuvojat, jotka ovat koulutukseltaan hortonomeja ja ympäristöalan ammattilaisia 
kulttuuriympäristö-, ekologia- ja puutarhaosaamisessa. Hankkeen toteutusaika on vuoden 2003 syk-
systä vuoden 2004 loppuun. 
 
Hankkeen perusajatuksena on viedä positiivinen jätteenkäsittelyn henki osana kokonaisvaltaisem-
paa ympäristökasvatusta nimenomaan ala-asteen kouluihin. Jätteen muodostumisen vähentyminen 
ostovalinnoilla ja biojätteen omatoiminen käsittely säästää rahaa jätteen tuottajalle sekä kuljetus- ja 
käyttökustannuksia jätteen käsittelijäyhtiöltä. Lisäksi lopputuote on rahanarvoista materiaalia palau-
tettavaksi luonnon kiertokulkuun. Tarkoituksena on helppotajuisesti selventää, miksi tuotettu jäte 
on syytä lajitella, mitä aineksia on järkevää kierrättää, ja miten jätteen syntyä voidaan vähentää. 
Hankkeessa halutaan tuoda luonto lähelle kouluelämää myös konkreettisesti järjestämällä kevät- tai 
syyssiivouspäivistä käytännönläheisiä kouluympäristön ’kaunistamispäiviä’ eli istutustalkoita ja 
kompostointiopintoja. Yhteisellä toiminnalla parannetaan ympäristön lisäksi myös yhteistyökykyjä 
ja lisätään yhdessä tekemistä.  
 
Pienissä kunnissa ympäristön parantamisen ongelma on suunnittelutyön kalleus. Koulun ekoteko -
hankkeessa on tarkoituksena sopivalle kohdekoululle laatia tilanjako- ja istutussuunnitelma, jota 
koululaiset tai vanhemmat (tai kunta) voivat toteuttaa hankkeen päättymisen jälkeenkin. Näin välty-
tään ex tempore –istutuksilta, jotka voivat myöhemmin haitata alueen hoitotyötä. Istutettava kasvi-
materiaali ja kompostorit voidaan hankkia kunnan puolesta useamman vuoden aikana tai vanhem-
painyhdistyksen puitteissa tai saada ne lahjoituksina. 
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Hankkeen tulokset näkyvät ajan mittaan kansantaloudessa, mutta lyhyen aikavälin tuloksiksi voi-
taisiin lukea esim. kompostorien käyttöönottojen määrät osanottajakuntien kouluilla/kylillä sekä ky-
läkoulujen ympäristöjen parannustoimet hankkeen aikana. Hankkeen aikana aktivoidutaan etsimään 
ympäristötietoa myös esim. internetistä.  
 
 
6.5 Jäteneuvontatyö  
 
Suupohjan siirtyessä uuteen jätelajitteluun vuonna 2000 Botniarosk Oy koulutti alueensa 4H-
yhdistysten neuvojat jäteneuvojiksi. Jäteneuvojat kiersivät vuosien 2000-2001 aikana kaikki toimi-
alueensa peruskoulujen ylä- ja ala-asteet pitäen kullekin luokalle oppitunnin jätteiden vähentämises-
tä, kierrätyksestä ja lajittelusta. Vuodesta 2002 lähtien koulut ovat voineet pyytää jätehuoltoyhtiön 
omaa neuvojaa vierailemaan koulullaan. Botniarosk Oy on julkaissut tehtäväpainotteisen opasvih-
kosen esikoululaisille ja 1-2-luokkalaisille ja jakaa sitä toimialueensa kouluille. Myös muilla Etelä-
Pohjanmaalla toimivilla jätehuoltoyhtiöillä on neuvojatoimintaa, jota koulut voivat pyytää neuvo-
maan lajitteluun liittyvissä asioissa. 
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 7. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 
Selvityksen mukaan Etelä-Pohjanmaan koulut ovat hyvin eri vaiheissa siinä, miten ympäristöasiat 
ovat koulun opetuksessa ja arkitoiminnoissa esillä. Huomattavan suuri osa kouluista sai kyselyn 
pohjalta kehitetyn "ympäristökasvatuskriteeristön" perusteella annetussa pisteytyksessä alle puolet 
maksimipistemäärästä. Ympäristöasioita on organisoitu vain harvassa koulussa valitsemalla koulul-
le ympäristövastaava tai laatimalla oma ympäristöohjelma. Aikapula ja resurssien puute koettiin 
suurimmaksi esteeksi ympäristöohjelman laatimiselle kouluissa. Koulutyö on nykyisellään erittäin 
vaativaa eri suunnilta tulevien uudistusten paineessa. Ympäristökasvatuksen lisäämiseksi kouluissa 
vastaajat toivoivatkin ensisijaisesti tukitoimia sekä koulutusta kestävän kehityksen ohjelmien laati-
miseen ja lähiympäristön hyödyntämiseen opetuksessa .  
 
Ympäristökasvatuksen tukitoimina alueen kouluille voisivat olla koulutustilaisuudet, jotka kuten 
useat kyselyn vastaajat toivoivat, järjestettäisiin kunnittain / seutukunnittain, jotta samalla vahvistet-
taisiin lähikoulujen yhteistyötä ja kokemustenvaihtoa ja toisaalta, jotta kurssin aihepiirit ja tutustu-
miskohteet voisivat olla mahdollisimman paljon omalta alueelta. Tällaista koulutusta toivottiin eri-
tyisesti luonnontuntemuksen lisäämiseksi esimerkiksi paikallisen lintu- ja kasvituntemuksen lisää-
miseksi tai jätteiden lajittelusta. Olisiko tämäntapaisessa toiminnassa mahdollisuus lisätä metsäkes-
kuksen, 4H-neuvojien tai luonnonharrastajien yhteistyötä koulujen kanssa?  
 
Koulujen ympäristöohjelmien laatimisen tueksi olisi alueella järjestettävä koulutusta. Yhteistyössä 
Hyvinkään-Riihimäen aikuisopiston ja Eco Linen kanssa Länsi-Suomen ympäristökeskus järjestää 
lukuvuonna 2004-2005 Vaasassa opettajien täydennyskoulutusta aiheesta "Kestävä kehitys oppilai-
toksessa". Se on koulujen ja oppilaitosten opetushenkilöstölle tarkoitettu viiden opintoviikon laajui-
nen täydennyskoulutusjakso, jolla siis tuetaan oppilaitoksen ympäristötyön organisointia ja ympä-
ristöohjelman rakentamista. Koulutus toteutetaan uusien koulujen ja oppilaitosten ympäristökritee-
rien pohjalta ja se tukee myös opetussuunnitelmatyötä. Myös kuntien opetustoimenjohtajilla on 
mahdollisuus edesauttaa ja kannustaa kouluja laatimaan oma ympäristöohjelma. Tästä hyvänä esi-
merkkinä on selvityksessä esiin tullut Peräseinäjoen malli, jossa kunnan sivistystoimenjohtajan 
aloitteesta yläasteen/lukion biologian-maantiedon opettaja osallistui ympäristöohjelmaan liittyvän 
täydennyskoulutukseen ja koordinoi tiimityötä, jossa kunnan muiden koulujen edustajat olivat mu-
kana ja jonka tuloksena kunnan kaikille kouluille laadittiin keke-ohjelma. Mahdollisesti jonkinlai-
sena ostopalvelutyyppisenä toimintana voisi kouluihin ajatella saatavan konsulttiapua ympäristöoh-
jelmatyöhön. Tällaisessa tukitoimessa on kuitenkin aina se vaara, että ulkopuolinen laatii koululle 
hienon ohjelman, joka sitten kuitenkin jää vain paperille. Siksi suunnittelutyössä konsulttiakin käy-
tettäessä on koulun henkilökunnan sitouduttava alusta pitäen mukaan ja asioille on nimettävä vas-
tuuhenkilöt selkeästi, jotta ympäristöohjelma toimisi käytännössä. Selvityksen pohjalta on lähte-
mässä käyntiin huhtikuussa 2004 "Kestävä kehitys koulujen arkitoimiin – Tulevaisuus hanskaan!" -
hanke, joka on innostamassa ja tukemassa alueen kouluja laatimaan oma kestävän kehityksen oh-
jelman. Hanke esitellään tarkemmin kappaleessa 8.  
 
Selvityksessä esille tullut toinen teema " Lähiympäristön hyödyntäminen opetuksessa", tarvitsee 
yhtälailla tukitoimia kouluissa. Näistä jo mainittiin erilaiset opettajien koulutustilaisuudet, mutta 
suurena aukkona ympäristökasvatukselle Etelä-Pohjanmaalla on myös luontokoulun puuttuminen 
alueelta. Luontokoulu tukee, täydentää ja kehittää päivähoidon ja oppilaitosten omaa luonto- ja ym-
päristöopetusta. Ne toteuttavat luontokouluohjelmia koululuokille ja päivähoidon ryhmille, järjestä-
vät koulutusta ammattikasvattajille, tuottavat erilaisia ympäristökasvatusmateriaaleja, lainaavat 
maasto-opetuksessa tarvittavia välineitä ja järjestävät erilaisia luontokerhoja. Luontokouluopetuk-
sen tavoitteena on auttaa osallistujia ymmärtämään oma riippuvaisuutensa luonnosta sekä muodos-
tamaan vahva ja vastuullinen suhde elinympäristöönsä luonnontuntemuksesta lisäämällä. Luonto-
koulun perustamis-/ rahoitusmahdollisuutta Etelä-Pohjanmaalle olisi selvitettävä eri tahojen 
yhteistyönä. 
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Uusi opetussuunnitelma 2004 tulee varmasti lisäämään ympäristökasvatusta kouluissa, sillä ympä-
ristökasvatus on sisäänrakennettu siihen erittäin vankasti. Kuitenkin juuri tässä uudistusvaiheessa 
koulut tarvitsisivat ulkopuolista tukea, jotta hieno suunnitelma jaksettaisiin viedä käytäntöön saak-
ka. Siinä on suuri ja haastava työ. Myös muun yhteiskunnan tulisi olla koulutyön tukena ja tietoisi-
na sen tehtävästä kasvattaa oppilaistaan yhä ympäristötietoisempia ja -taitoisempia ja ennen kaikkea 
ympäristövastuullisempia kansalaisia. Uusi opetussuunnitelma kehottaa kouluja avaamaan oviaan 
ulkomaailmaan ja osallistumaan koulun ulkopuolisiin projekteihin yhteistyössä eri tahojen kanssa. 
Tällä tavoin oppilailla on mahdollisuus tutustua yhteiskuntaan sekä opetella kansalaistaitojaan ja 
vaikuttamismahdollisuuksiaan. Tähän haasteeseen tulisi myös muun yhteiskunnan vastata. 
 
Ympäristökasvatuksessa mukana olevien tahojen alueellista yhteistyötä tulisi lisätä. Yhteinen kah-
vipöytä pari kertaa vuodessa tai alueelliset ympäristökasvatuspäivät voisivat olla mahdollisia foo-
rumeja ihmisten kohtaamiseksi ja verkoston lujittamiseksi. Paikallisesti voimien kokoamisen erilai-
siin tempauksiin tai ympäristöviikkoihin tukisi toinen toistensa työtä. 
 
Ympäristökasvatuksen haaste on vaativa ja moniulotteinen, mutta yhteistyöllä ja aidolla yhteen hii-
leen puhaltamisella voidaan päästä pitkälle niin alueellisesti kuin paikallisestikin. Kestävään kehi-
tykseen sitoutuminen jo lapsuudessa luo pohjan paremmalle yhteiselle tulevaisuudelle.  
 
 
 
 

 
                        Kuva: Asko Tupeli. 
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8. JATKOHANKESUUNNITELMA 
Selvityksen pohjalta kehitettiin jatkohankesuunnitelma vastaamaan selvityksessä esiin tulleisiin 
koulujen tarpeisiin. Hankkeelle saatiin rahoitus Hanke on suunnattu P-Seinänaapurikuntiin (mukana 
Seinäjoki, Ylistaro ja Ilmajoki) sekä Härmänmaalle (mukana Lapua). Hanke käynnistyi huhtikuussa 
2004. Hankeen vastuutahona toimii Länsi-Suomen ympäristökeskus. 
 
Hankkeen yhteistyötahot: 

Hanketta esiteltiin Seinäjoen opetustoimenjohtajalle Heikki Vierulalle tammikuussa 
2004 ja muiden Seinänaapurikuntien opetustoimenjohtajille helmikuussa 2004 sekä 
Lapuan sivistystoimenjohtajalle maaliskuussa 2004. He olivat asiasta hyvin kiinnostu-
neita. Hankkeen suunnitteluun on lupautunut mukaan opetusneuvos Marja-Leena 
Loukola Opetushallituksesta. Koulujen kestävän kehityksen toimintaohjelmien laadi-
taan erikoistuneen kouluttaja Laura Mannisen (Suomen ympäristöopisto) kanssa on 
sovittu yhteistyöstä. Päntäneen koulu Kauhajoelta toimii alueellisena esimerkkikoulu-
na, jossa on laadittu oma kestävän kehityksen ohjelma. Koulu on mukana Opetushalli-
tuksen pilottikouluna kansainvälisessä Baltic E21 –hankkeessa, joka suuntautuu kes-
tävän kehityksen edistämiseen kouluissa ja oppilaitoksissa. 
 

Hankkeen tarve ja perustelut: 
Hanke perustuu Etelä-Pohjanmaan peruskouluissa syksyllä 2003 tehtyyn ympäristö-
kasvatusselvitykseen ja pyrkii vastaamaan siinä esille tulleisiin koulujen tarpeisiin 
ympäristökasvatuksen lisäämiseksi. Selvityksessä keskeisimpinä koulutustoiveina 
nousivat esille teemat "Kestävä kehitys koulujen arjessa" sekä "Lähiympäristön hyö-
dyntäminen opetuksessa". Hanke vastaa koulujen tarpeeseen konkreettisesti tukemalla 
kouluja omien kestävän kehityksen toimintaohjelmien laatimisessa. Hankkeen vastuu-
tahona toimii Länsi-Suomen ympäristökeskus. Hanke on suunnattu neljään kuntaan 
Pohjoisten Seinänaapurikuntien ja Härmänmaan alueella (Ilmajoki, Seinäjoki, Ylistaro 
ja Lapua).  
 
Opetuskäytössä olevat kiinteistöt ovat julkisesta rakennuskannasta huomattavan osan. 
Ympäristön kannalta ei ole yhdentekevää, miten oppilaitosten ylläpitotoiminnot on 
järjestetty. Oppilaitokset kuluttavat paljon energiaa, vettä ja erilaisia materiaaleja, ja 
niissä syntyy huomattava määrä jätettä.  
 
Kouluilla ja oppilaitoksilla on merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä kestävän kehityk-
sen ja ympäristöä säästävien toimintatapojen edistämisessä. Vastuullisten toimintata-
pojen oppiminen on tärkeä osa kasvatusta. Ympäristökasvatuksen uskottavuus riippuu 
paljon siitä, miten ympäristöarvot heijastuvat oppilaitoksen arkeen. Oppimisympäris-
tön tulisikin toimia esimerkkinä kestävästä elämäntavasta. Siksi on tärkeää, että oppi-
laat ja koko oppilaitoksen henkilöstö osallistuvat ympäristöasioiden suunnitteluun ja 
toteutukseen laatimalla koulukohtaisen kestävän kehityksen ohjelman ja kehittämällä 
sitä edelleen. 
 
Opetushallituksen suosittelemia koulukohtaisia kestävän kehityksen ohjelmia on laa-
dittu Etelä-Pohjanmaan peruskouluissa tehdyn ympäristökasvatusselvityksen mukaan 
alakouluista vasta 5,8 prosentilla ja yläkouluista 9,1 prosentilla. Valtakunnallisesti 
nämä luvut ovat jo selvästi korkeammat. Selvityksen mukaan ympäristöohjelman laa-
timisen esteinä kouluissa ovat aika- ja resurssipula. Koulut tarvitsevat lisää tietoa asi-
asta ja niissä ohjelman laatiminen koetaan liian laaja-alaiseksi ja alkuun pääseminen 
on siksi hankalaa. Erityisesti alakouluissa kaivattiin ulkopuolista apua keke-ohjelman 
laatimiseen. 
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Tavoitteet: 
Hankeen tavoitteena on olla innostamassa ja tukemassa kouluja laatimaan opetushalli-
tuksen suosittelemia koulukohtaisia kestävän kehityksen toimintaohjelmia, joiden tar-
koituksena on luoda kouluihin ympäristöystävälliset arkikäytännöt. Lisäksi hankkees-
sa tehdään tutuksi koululaisille kestävän kehityksen periaatteita yleisesti. 
 

Toteutus/menetelmät:  
Hanke toteutetaan suurelta osalta konsultti- ja neuvontatyönä, jossa hanketyöntekijä 
kiertää kouluissa ja pyrkii vastaamaan koulujen tarpeisiin räätälöiden kullekin koulul-
le omat toimintasuunnitelmat yhteistyössä koulujen kanssa. Hän on mukana myös 
toimintasuunnitelmien toteutuksen seurannassa ja niiden kehittämisessä. Lisäksi ai-
heesta järjestetään koulutusta, johon mukana olevien kuntien kaikilla kouluilla on 
mahdollisuus osallistua. Muina toimintamuotoina ovat opetusmateriaalin tuottaminen. 
Lisäksi järjestetään kierrätykseen ja uusiokäyttöön liittyvä ideakilpailu alueen kouluis-
sa teeman ja projektin tunnetuksi tekemiseksi . Muina toimintamuotoina ovat erilaiset 
teemapäivät sekä näyttelyt kouluissa, jotka suunnitellaan ja järjestetään yhteistyössä 
koulujen kanssa. 
 
Hankkeen tavoitteena on saada mukaan kustakin mukaan tulevasta kunnasta 1-2 pe-
rusasteen koulua, joissa ensin tehdään katselmus ympäristöasioiden hoidon tilasta. Sen 
jälkeen laaditaan yhteistyössä koulun kanssa kestävän kehityksen toimintaohjelma, 
jossa organisoidaan ja ohjeistetaan koulun toimia ympäristöystävälliseen suuntaan. 
Hankkeen lopussa arvioidaan toimenpiteitä ja kehitetään ohjelmaa edelleen. 
 

Aikataulu: 
Osa 1: Hanke aloitetaan huhtikuussa 2004 suunnittelulla ja aineiston kokoamisella ja 
yhteyksien luomisella. Kevään aikana projektityöntekijä tutustuu kaikkien mukaan tu-
levien koulujen tämän hetkiseen tilanteeseen sekä koulun toiveisiin hankkeen sisällös-
tä ja koulukohtaisista painopisteistä sekä laatii yhteistyössä koulujen alustavan aika-
taulun hankeen etenemisestä. Hankkeessa on tauko koulujen kesälomakuukausien (ke-
sä-heinä) ajan. 
 
Osa 2: Elokuussa 2004 hanke jatkuu ja laadittujen aikataulujen mukaan aloitetaan 
portaittain koulujen kestävän kehityksen toimintaohjelmien laadinta yhteistyössä kou-
lujen kanssa. Tarpeen mukaan järjestetään koulutusta mukana olevien kuntien kaikille 
halukkaille kouluille. Kouluissa järjestetään yhteinen kilpailu kestävän kehityksen 
teemaan liittyen. Lisäksi kouluissa järjestetään teemapäiviä sekä näyttelyitä, joiden 
suunnitteluun oppilaat osallistuvat. Hankeen lopulla arvioidaan koulujen kestävän ke-
hityksen ohjelmien toteutumista ja kehitetään niitä edelleen. 
 

Tiedotus ja raportointi: 
Hankkeen aikana laaditaan internet-sivut koulujen kestävän kehityksen ohjelmien laa-
timisesta ja hankkeessa saaduista kokemuksista yhteistyössä Päntäneen koulun kanssa. 
Sivujen tarkoituksena on tukea muiden koulujen kestävän kehityksen ohjelmien laa-
dintaprosessia. Asiasta julkaistaan myös pienimuotoinen esite kouluja varten. 

 
Jatkotoimenpiteet hankkeen päättymisen jälkeen: 

Hankkeesta saadut kokemukset ja tulokset toimitetaan opetushallituksen ja ympäristö-
hallinnon käyttöön. Mahdollisesti samansisältöisten hankkeiden vetäminen muissa 
seutukunnissa. 
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10. LIITTEET  
 
Liite 1: Ympäristökasvatuskysely Etelä-Pohjanmaan peruskouluille 2003  
 
Perustiedot 
 
1.1  Vastaajan tiedot      □   koulun rehtori 
  □   luokanopettaja 
  □   aineenopettaja, mikä/mitkä aineet ?     
  □   koulun ympäristövastaava 
  □   koulun ympäristötiimin jäsen 
Virkasuhde:     □  vakinainen   □  ei vakinaista virkaa 
ikä :    □  20-28v    □  29-42v  □  43-56 v  □  57v-  
 
1.2  Koulun tiedot Koulun nimi / kunta      
  oppilasmäärä       
  opettajien määrä        
  muuta henkilökuntaa       
  Koulun keittiö: □   ruoanvalmistuskeittiö    □  jakelukeittiö     
  Huoltotyöt:    □   koululla oma talonmies     □  huoltotyöt ulkoistettu 
Ympäristökasvatus 
 
2.1 Onko ympäristökasvatus koulunne opetusohjelman aihekokonaisuutena?   □   Kyllä   □  Ei 
Jos kyllä,  Mistä saakka se on ollut mukana?    (esim. kevätlukukausi 2002 = k 2002) 
       Mitkä ympäristökasvatuksen aihepiirit ovat siinä keskeisimmät?     
 
2.2   Toteutuuko ympäristökasvatus koulussanne 
  □   läpäisyperiaatteella 
  □   tempaus-, tapahtuma- ja projektiluontoisesti 
  □   molemmilla tavoilla 
 
2.3  Onko koulunne tällä hetkellä mukana jossakin ympäristökasvatushankkeessa? 
       □  Kyllä, jos on, missä ja mistä lähtien?         
       □  Koko koulu mukana hankkeessa      □ tietty luokka on mukana, mikä luokka?     
       □  on ollut aikaisemmin, milloin ja millaisessa?       
       □  Ei 
 
2.4  Mitä seuraavista menetelmistä  on koulussanne käytetty ympäristökasvatuksen opetuksessa? 
 □ a. ympäristöaiheisen tiedon jakaminen   □ b. maastokäynnit/havainnointi  □ c. havaintopäiväkirja                      
 □ d. tutkimukset □ e. oppilaiden esitelmät                         □ f. ryhmätyöt              
 □ g. teemapäivät □ h.  leirikoulut                                            □ i. vierailut                   
 □ j. kilpailut                     □ k.  median seuraaminen      □ l. multimediaohjelmat 
 □ m. ympäristöystävälliset arkikäytännöt  □ n.  jokin muu, mikä/mitkä?     
 
2.5  Mitkä ovat kolme (3) yleisintä omassa ympäristöaiheisessa opetuksessa käyttämistäsi menetelmistä? 
(Voit käyttää edellisen kysymyksen kirjaintunnuksia a-m)        
 
2.6 Arvioi, mitkä ovat koko koulussa eniten käytetyt menetelmät (kysymyksen 2.4 kirjaintunnuksilla a-m) ym-
päristöaiheisessa opetuksessa?           
   
2.7 Onko koulunne pihaa ja viihtyisyyttä kartoitettu?            □  Kyllä      □ Ei 
2.8 Onko koulunne pihaa arvioitu  oppimisympäristönä?   □  Kyllä     □ Ei 
2.9 Onko koulunne pihaa kehitetty  oppimisympäristönä?  □  Kyllä    □ Ei 
 
2.10 Mikä on ollut ympäristökasvatuksessa parhaiten onnistunut saavutus/ kokemus/ tapahtuma tms. kou-
lussanne? Voit kertoa useammankin esimerkin. (Voit jatkaa myös paperin toiselle puolelle) 
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Kestävän kehityksen ohjelma  ja arkikäytännöt 
 
3.1  Onko kouluunne valittu  ympäristövastaava?   
   □ Kyllä, milloin valittu?                  
   □  ei, mutta on suunnitteilla    □  ei     
                                             jos koululla ei ole ympäristövastaavaa, voit siirtyä kysymykseen 3.5     
                                                          
3.2  Toimiiko ympäristövastaavan tukena  tiimi?    
  □ Kyllä      □ Ei, mutta ollaan valitsemassa  □ Ei  
 
3.3 Mitä ympäristövastaavan tai mahdollisen tiimin tehtäviin kuuluu?    
 
3.4 Onko koulunne ympäristövastaava saanut koulutusta kestävästä kehityksestä ja sen soveltamisesta kouluarkeen? 
 
   □ Kyllä, millaista?     □   Ei 
 
3.5 Onko koulullenne laadittu oma kestävänkehityksen ohjelma / ympäristöohjelma?  
 
 □ Kyllä , milloin?     (esim. kevätlukukausi 2001 = k2001) 
 □ ei, mutta ollaan aikeissa laatia lähitulevaisuudessa □ ei ole laadittu 
 
Ellei koululanne ole ympäristöohjelmaa , mistä koet johtuvan syyn siihen?  
(Ympyröi 1= ei ollenkaan  2=jonkin verran  3= en osaa sanoa  4 = paljon) 
 
 a. Aikapula �������������������  1   2    3    4 
 b. Rahkeet eivät riitä/ ei tarpeeksi tietoa��������  1    2    3     4 
 c. Kestävän kehityksen edistämiseen ei ole resurssoitu palkallista aikaa�� 1    2    3     4 
 d. Koulu on erikoistunut muuhun asiaan  �������.  1    2    3    4 
 e. Kestävä kehitys jää koulussa muiden kehittämishankkeiden jalkoihin    1    2    3     4 
 f. Ohjelman laatimiseen tarvittaisiin ulkopuolista apua �..   1    2    3     4 
 g. Kestävän kehityksen ohjelma on liian laaja-alainen, 
 konkreettinen alkuun pääseminen on hankalaa 1    2    3    4 
 h. Oppiaineiden väliset rajat rajoittavat alkuunpääsyä��    1     2    3    4  
 i.  Koulun yhteisestä arvopohjasta ei ole keskusteltu  ��.   1    2    3     4 
 j. Ulkoistetut ylläpitotoiminnat (siivous, ruokahuolto) hankaloittavat  
 kestävän kehityksen käyttöönottoa koulussamme     1     2    3    4  
 k. Jokin muu, mikä?  1     2    3    4 
 
Ellei koululla ole ympäristöohjelmaa, voit siirtyä kysymykseen 3.14  
 
3.6 Keitä osallistui ympäristöohjelman laatimiseen? 
  □  koulun johtaja/rehtori 
  □  opettajat     esim. 5/5 opettajaa 
  □  koulun muuta henkilökuntaa  
  □  vanhempien edustaja/edustajia 
  □  oppilaita   
  □  koulun ulkopuolisia asiantuntijoita tai muita yhteistyökumppaneita 
 
3.7 Olisiko koulunne mielestäsi tarvinnut ulkopuolista apua ympäristöohjelman laatimiseen?  
  □ Kyllä, jos kyllä; millaista apua, missä asioissa, missä vaiheessa?      
        
  □   Ei   
 
3.8 Mikä on  koulunne ympäristöohjelman keskeisin sisältö? 
       
        
 
3.9 Miten on varmistettu, että jokainen koulussa tietää ympäristöohjelman keskeisen sisällön? 
       
        
 
3.10 Seurataanko ympäristöohjelman toteutumista tai tuloksia säännöllisesti?  
     □  Kyllä   
     □  Ei   
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3.11 Miten ympäristöohjelman toteutumista seurataan? 
        
 
3.12 Mitä mahdollisia kehittämisideoita koulullanne on ympäristöohjelman suhteen seuraavana? 
       
        
 
3.13 Mihin seuraavista arvioisitte koulunne ympäristöohjelman vaikuttaneen myönteisesti? 
                       □   yleiseen asennoitumiseen ympäristöasioihin ja ympäristöasioiden tiedostamiseen 
       □   arkitoimintoihin 
 □   hankintojen muuttumiseen ympäristöystävällisemmiksi 
 □   muulla tavoin, miten?        
 
3.14 Otetaanko koulunne seuraavissa arkikäytännöissä huomioon ympäristöasioita? 
 ( 1= ei lainkaan, 2= ei kovin hyvin, 3= melko hyvin  4= erittäin hyvin) 
 
 a. jätehuollossa  ���������. �   1      2     3     4 
 b. sähkönsäästössä  ���������    1      2      3     4 
 c. vedenkulutuksessa  �������.. ..   1      2      3     4 
 d. paperinkulutuksessa   �������..   1      2      3     4 
 e. toimistotarvikkeissa    �������..   1     2      3     4 
 f. koulutarvikkeissa  ���������.. 1     2      3     4 
 g. kertakäyttötavaran välttämisessä   ���. 1     2      3     4 
 h. ruokalan toiminnassa  �������     1     2      3     4 
 i. siivouksessa  �����������    1     2      3     4 
 
Koulutus ja koulutustarve 
 
4.1 Koetko itse saaneesi riittävästi ympäristökasvatuskoulutusta opettajankoulutusvaiheessa? 
 □  Kyllä      □ Ei 
jos ei:  Mikä tai  mitkä asiat jäivät mielestäsi erityisesti puutteellisiksi sen osalta? 
        
 
4.2  Oletko osallistunut viimeisin kolmen vuoden aikana ympäristökasvatuksen täydennyskoulutukseen? 
 □   en lainkaan  □  kerran     □  kaksi kertaa     □  kolme kertaa     □   useammin 
 
4.3  Keiden järjestämiä kurssit olivat?  
        
 
4.4  Onko opettajille suunnattu ympäristökasvatusaiheinen kurssitarjonta mielestäsi riittävää? 
 □    Kyllä      □    Ei 
4.5 Olisiko sinulla mielenkiintoa, aikaa ja mahdollisuus osallistua ympäristökasvatusaiheiseen koulutukseen? 
 □   Kyllä □   Kyllä, jos koulutus tapahtuisi omalla alueella     □   Ei   
 
4.6  Mitä aihepiirejä toivoisit kursseilla käsiteltävän? 
        
 
4.7   Mikä olisi mielestäsi kurssille paras ajankohta, kesto ja toteutustapa? 
        
 
Puutteet ja esteet / mitä kaivataan tueksi 
 
5.1 Minkä/mitkä koet nykyisessä opetustyössä olevan esteenä ympäristökasvatuksen järjestämiseen tai li-
säämiseen koulussanne? 
 
□    Materiaalin puute 
□    Omaa aluetta koskevan ympäristötiedon puute 
□    Ympäristön havainnointiin tarvittavien välineitten puute  
□    Ideoiden puute 
□    Aikapula 
□            
□            
 
5.2.   Muuta? Sana on vapaa:      
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Liite 2: Paranneltu versio kysymyslomakkeesta 

Alla esitettynä ne kysymyskohdat, joissa kysymyksen asettelua on muutettu tai parannettu 
selvitystyön edetessä saatujen kokemusten perusteella. 

 

1.2 Huoltotyöt  

� koululla oma talonmies � kiertävä talonmies � huoltotyöt ulkoistettu 

 

2.1 Onko koulunne / kuntanne opetussuunnitelmassa omia painopistealueita? 

 Mitä ne ovat?_____________________________________________ 
 Mistä lähtien ?____________________________________________ 
 Mikäli ympäristökasvatus on painopistealueenanne, mitkä aihepiirit siinä ovat keskeisimmät? 
 � jätehuolto / kierrätys 
 � kestävä elämäntapa 
 � Luonto / ympäristökokemukset 
 � koulun ympäristön siisteys ja viihtyisyys 
 � luonnonsuojelu 
 � elinympäristönhavainnointi ja tutkimus 
 � ympäristönsuojelu 
 � jokin muu, mikä _______________________________________________ 

3.5 Ellei koulullanne ole ympäristöohjelmaa, mistä koet johtuvan syyn siihen?  
(ympyröi sopiva vaihtoehto: 1= ei ollenkaan, 2= jonkin verran, 3= paljon, 4= en osaa sanoa) 

 

3.14 Otetaanko koulunne seuraavissa arkikäytännöissä huomioon ympäristöasioita? 
(1= ei lainkaan, 2= ei kovin hyvin, 3= melko hyvin, 4= erittäin hyvin, 5= en osaa sanoa) 

 

4.7 Mikä olisi kurssille paras  

 a) ajankohta 
 � syksy � talvi � kevät � kesä 
 � veso-päivillä � työajalla � työajan ulkopuolella 

   

 b) kesto 
 � ½ - 1 pv � 1-2 pv � 2-3 pv � yli 3 päivää 

  

 c) toteutustapa 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 
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Liite 3: Ympäristökasvatuskriteerit 
 
A. Ympäristökasvatus koulun opetussuunnitelmassa  
 
1. Onko ympäristökasvatus koulunne opetusohjelman aihekokonaisuutena?  
 Kyllä =  1 pistettä  Ei  =       0 pistettä 
 
1b. Mistä saakka se on ollut mukana? 
 ennen 2000  =  1 pistettä  jälkeen 2000 = 0,5 pistettä 
 
1.c Montako aihepiiriä siinä mukana? 
 yksi aihepiiri  =  0,33  pistettä  kaksi aihepiiriä  = 0,67 pistettä kolme aihepiiriä  =  1 pistettä 
 
B. Ympäristökasvatuksessa käytetyt menetelmät 
 
2.3 Onko (/ollut ) koulunne tällä hetkellä mukana jossakin ympäristökasvatushankkeessa? 
 Kyllä =  1 pistettä Ei  =  0  pistettä 
 
2.4 Mitä seuraavista menetelmistä  on koulussanne käytetty ympäristökasvatuksen opetuksessa? 
 
□ a. ympäristöaiheisen tiedon jakaminen  □ b. maastokäynn./havainnointi = 0,25 
□ c. havaintopäiväkirja   □ d. tutkimukset = 0,25 
□ e. oppilaiden esitelmät   □ f. ryhmätyöt  
□ g. teemapäivät   □ h. leirikoulut = 0,25 
□ i. vierailut   □ j. kilpailut    
□ k. median seuraaminen   □ l. multimediaohjelmat  
□ m. ympäristöyst.arkikäytännöt  = 0,25 □ n. jokin muu, mikä/mitkä?__________________ 
 
2.9 Onko koulunne pihaa kehitetty  oppimisympäristönä?   
 Kyllä  = 1 pistettä Ei = 0 pistettä 
 
C. Koulun arkikäytännöt ja kestävän kehityksen ohjelma 
 
3.1 Onko kouluunne valittu ympäristövastaava?   
 Kyllä = 1 pistettä Ei, mutta ollaan valitsemassa = 0,5 pistettä Ei = 0 pistettä 
 
3.5 Onko koulullenne laadittu oma kestävänkehityksen ohjelma / ympäristöohjelma?  
 Kyllä = 1 pistettä Ei, mutta ollaan laatimassa = 0,5 pistettä Ei = 0 pistettä 
 
3.6 Keitä osallistui ympäristöohjelman laatimiseen? 
 koulun johtaja/rehtori = 0,25 
 opettajat _______esim. 5/5 opettajaa/ koulun muuta henk.kuntaa = 0,5 
 vanhempien edustaja/edustajia/ oppilaita = 0,75  
 koulun ulkopuolisia asiantuntijoita tai muita yhteistyökumppaneita = 1 
 
3.14 Otetaanko koulunne seuraavissa arkikäytännöissä huomioon ympäristöasioita?  
 KESKIARVO  yli 2,5 pistettä = 0,5 pistettä yli 3,5pistettä= 1 pistettä 
 
D. Ympäristökasvatusaiheinen koulutus 
 
4.2  Oletko osallistunut viimeisin kolmen vuoden aikana ympäristökasvatuksen täydennyskoulutukseen? 
 en lainkaan = 0 pistettä kerran = 0,5 pistettä kaksi kertaa tai enemmän = 1 pistettä 
 
4.5 Olisiko sinulla mielenkiintoa, aikaa ja mahdollisuus osallistua ympäristökasvatusaiheiseen koulutukseen? 
 Kyllä = 1 pistettä Kyllä, jos koulutus tapahtuisi omalla alueella = 0,5 pistettä Ei = 0 pistettä 
 
 

 
 

Yhteensä 12 pistettä 
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Liite 4: Baltic 21E -ohjelma 
 
Itämeren maiden opetusministerit hyväksyivät 24.1.2002 koulutusta koskevan kestävän kehityksen 
ohjelman "An Agenda 21 for Education in the Baltic Sea Region – Baltic 21E ". Ohjelmalla pyri-
tään siihen, että kestävän kehityksen näkökohdista muodostuu Itämeren maiden koulutusjärjestel-
mien luonteva ja pysyvä osa. Ohjelmassa määritellään omat tavoitteet kolmelle koulutusjärjestel-
män osa-alueelle: koulut (esiopetus, perusopetus, lukio ja ammatillinen koulutus), korkea-asteen 
koulutus mukaan lukien tutkimus sekä vapaa sivistystyö. Opetusministeriön asettama työryhmä on 
valmistellut Baltic 21E – ohjelman kansallisen käynnistämissuunnitelman ja se julkaistiin 
16.10.2002. Ohjelman kouluja koskevassa osuudessa päätettiin käynnistää kaksi uutta kehittämis-
hanketta. Opetushallitus vastaa pilottihankkeiden toteuttamisesta. 
 
Pilottihankkeiden tavoite 
 
Käynnistettävien pilottihankkeiden tavoitteena on kehittää menetelmiä, miten koko kouluyhteisö 
saadaan sitoutumaan kestävän kehityksen edistämiseen ja miten kestävän kehityksen näkökulmia 
kytketään koulun johtamiseen, toiminnan organisointiin ja kehittämiseen, opetuksen, oppimisen ja 
arjen käytäntöihin. Kehitetään malleja työyhteisön toimintatavoista. 
 
Mukaan tulevat oppilaitokset sitoutuvat kaksivuotiseen kehittämisprosessiin ja Opetushallitus pro-
sessin tukemiseen. Opetushallitus laatii yhteistyössä koulujen kanssa prosessikuvauksen kehittämis-
työn vaiheista, ongelmista ja ratkaisuista. Laaditaan kokemusten pohjalta opas, johon kiteytetään 
ideoita kaikille yhteisen asian työstämisestä koulutusyhteisössä tavoitteena koko työyhteisön sitou-
tuneisuus ja sen ilmeneminen sekä oppimisessa että arjen käytännöissä.  
 
Pilottivaiheen jälkeen verkkoa laajennetaan Suomessa ja muissa Itämeren maissa Baltic 21E –
ohjelman mukaisesti. Verkossa hyödynnetään pilottivaiheen aikana syntynyttä kokemusta ja opasta. 
Opas liitetään osaksi Opetushallituksen kestävän kehityksen verkkopalvelua 
(www.edu.fi/teemat/keke) ja näin tietoa levitetään verkon ulkopuolelle. Opas ja ohjelmaan osallis-
tuvien ideat ovat pohjana uusille pedagogisille aineistoille. 
 
Kehittämishankkeet 
 
Käynnistetään kaksi uutta pilottihanketta ja niihin kumpaankin sitoutuu 5-6 koulua. Mukana on pe-
ruskouluja, lukioita ja ammatillinen oppilaitos. I pilottihankkeessa rakennetaan koululle oma kestä-
vän kehityksen ohjelma ja II pilottihankkeessa rakennetaan käytäntö koulun ulkopuolisen tahon 
kanssa toimimisen sisällyttämisestä osaksi opetusta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Päntäneen koulu Kauhajoelta on mukana pilottihankkeessa. Koulu pyrkii kehittämään keinoja
ja menetelmiä sosiaalisen kestävyyden lisäämiseksi kouluyhteisössä. Lisäksi koulu on aloitta-
nut hankkeen aikana yhteistyön Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa Päntäneenjoen
luonnonmukaisen kunnostamiseen liittyvässä seurantatyössä.  
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Liite 5: Vihreä lippu 
 
Vihreä lippu on kouluille ja päiväkodeille suunnattu kansainvälinen ympäristökasvatusohjelma. Se 
on osa eurooppalaisen ympäristökasvatusjärjestön FEE:n (Foundation for Enviromental Education) 
Eco-schools -ohjelmaa. Vihreä lippu tarjoaa osallistujille apuvälineitä ympäristökasvatuksen kehit-
tämiseen, uusia ideoita, kansainvälisiä kontakteja sekä toiminnalle tavoitteellisuutta. Projektiorgani-
saatio tukee osallistujia työssään sekä antaa näille palautetta. Täytettyään Vihreän lipun kriteerit (ks. 
oheinen selostus kriteereistä) osallistujat saavat laadukkaan ympäristötyönsä merkiksi salkoonsa 
liehumaan ohjelman tunnuksen, vihreän lipun. 
 
Vihreässä lipussa on olennaista lasten ja nuorten osallistuminen elinympäristönsä suunnitteluun ja 
päätöksentekoon. Lisäksi korostetaan pitkäjänteisyyden ja suunnitelmallisuuden merkitystä sekä 
arkipäivän ympäristötekoja. Vihreä lippu ei sido osallistujia vaan jokainen toteuttaa sitä omien läh-
tökohtiensa mukaan tehden omannäköisensä projektin. Kukin osallistuja asettaa itse tavoitteensa ja 
määrittelee keinot niihin pääsemiseksi. Ohjelmaa tukemaan on tuotettu tukimateriaalikansio, jonka 
lisäksi osallistujat saavat kuusi kertaa vuodessa ajankohtaistiedotteessa tietoa ajankohtaisista ympä-
ristöasioista ja vinkkejä toimintaan. Lisäksi järjestetään opettajille ja lastentarhanopettajille koulu-
tusta. 
 
viiden valtakunnallisen vuoden jälkeen Vihreä lippu on Suomessa laajentunut ja kehittynyt toimi-
vaksi ja sitä kehitetään edelleen jatkuvasti saatavan palautteen perusteella. Useiden vuosien työn 
tuloksena ohjelmaan on koottu laajasti kokemuksia toimivasta osallistuvasta ympäristökasvatukses-
ta. Suomessa Vihreä lippu -projektin käytännön toteutuksesta vastaa Suomen Ympäristökasvatuk-
sen Seura ry. Projektissa toimitaan yhteistyössä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa, joka on Suomen 
virallinen edustaja kansainvälisessä kattojärjestössä FEE:ssa. Suomessa lukuvuonna 2001-2002 
Vihreä lippu –ohjelmaan osallistuu noin 120 koulua ja päiväkotia. Osallistujamäärä on kasvanut ta-
saisesti vuosittain. Keväällä 2004 myönnettiin vihreä lippu yhteensä 108 koululle ja päiväkodille. 
 
Hankkeessa tehdään laajasti yhteistyötä paitsi osallistuvien koulujen ja päiväkotien kanssa niin 
myös mm. luontokoulujen ja muiden ympäristökasvatustahojen kanssa. Hanke toteutetaan opetus-
ministeriön ja ympäristöministeriön avustuksella sekä yritysyhteistyökumppaneiden (Motiva Oy, 
Lindström Oy, Palautuspakkaus Oy, Paperinkeräys Oy, Suomen NP-kierrätys Oy) tukemana. Lisä-
tietoja: www.sykse.net/vihrealippu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

70

Liite 6: Tietoyhteiskuntaohjelmaan liittyvä opetusmenetelmien kehittämishanke -
loppuraportti 
 
Järvet virtuaalimateriaalin avulla 
 
Ympäristökasvatusta virtuaalisesti, Kuortaneen Leppälän koulun virtuaalikouluprojekti “The Envi-
ronment Virtual Class Studies on the Environment at Leppälä Primary School” 
 
Hankkeen kuvaus 
 
Kuortaneen Leppälän koulun 5-6 –luokkalaiset opiskelivat järviluontoon liittyviä aiheita Järvet-
virtuaalimateriaalin avulla, jonka oli laatinut Oulun yliopiston opiskelija fil.maist. Timo Koivunen. 
Oppimateriaali ja opiskelun seuranta liittyivät myös hänen pro gradu-työhönsä. Oppimateriaali 
valmistui vuoden 2000 loppuun mennessä. Oppilaat opiskelivat järviluontoa kevään 2001 aikana. 
Opiskelu tapahtui tietokoneiden avulla ja lisäksi järviretkillä, jolloin oppilaat suorittivat erilaisia 
mittauksia ja kokeita. He raportoivat etäopettaja Koivuselle mittaustulokset sekä kyselivät Kuorta-
neen ympäristönsuojelusihteeri Jukka Kotolalta virtuaalisesti heitä askarruttavia luontoasioita. Op-
pilaat valmistivat 3D-formaatin asiantuntija Kari Rajalan ohjauksessa digitaalikameralla ja Imovie-
ohjelmalla editoiden elokuvan Hauki. Hauki-elokuva filmattiin viimeisellä järviretkellä, johon liittyi 
mittaustehtävien lisäksi kalojen pilkkimistä. 
 
Koivunen teki myös oppilaille alku- ja loppuhaastattelun, jossa mm. tiedusteltiin oppilaiden näke-
myksiä virtuaalimateriaalista ja –opiskelusta. Koivusen pro gradu valmistui keväällä 2001 Oulun 
yliopiston maantieteen laitoksella. 
 
Projektin tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
1. Kasvattaa oppilaita ympäristötietoisimmiksi kansalaisiksi 
2. Lisätä kiinnostusta ympäristöasioihin ja kiinnittää huomiota myös ympäristöongelmiin 
3. Kehittää tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa 
4. Lisätä eri asiantuntijatahojen yhteistyötä sekä kunnan sisällä että ulkopuolisena yhteistyönä 
5. Oppilaskeskeisten työtapojen vahvistaminen ja konstruktiivisen oppimiskäsityksen käytännön toteutus 
6. Virtuaalisen oppimateriaalin tuottaminen ja oppimateriaalin tuottaminen itse 
7. Sähköisten viestintämenetelmien haltuunotto  
8. Timo Koivusen aiheesta tekemän pro gradun hyödyntäminen kehitettäessä uusia opiskelumenetelmiä ja 

yleensä ympäristökasvatusta. 
9. Projektiin osallistuvat Leppälän koulun oppilaat saavat uusia, miellyttäviä opiskeluelämyksiä ja –

kokemuksia 
10.  Yhteistyö- ja viestintätaitojen kehittäminen 
 
Mielestäni kymmenen kohdan listan tavoitteet toteutuivat hyvin. Olisin kaivannut tiiviimpää yhteis-
työtä Oulun yliopiston maantieteen laitoksen kanssa. Pro gradun tekijä joutui turvautumaan hyvin 
paljon projektiryhmän tukeen varsinkin käytännön sekä pedagogiseen toteutukseen liittyvissä asi-
oissa. Virtuaalisen oppimateriaalin tuottaminen oli hyvin haastava tehtävä. Uudenlainen opiskeluta-
pa vaati paljon myös itse käytännön toteutuksesta vastaavalta opettajalta. 
 
Erityisen hyvin toteutuivat järvellä suoritetut mittaukset ja niiden raportointi. Myös Hauki-filmin 
valmistus oppilastyönä oli todella hieno saavutus. Oppilaat pitivät järviretkistä. Myös oppimateriaa-
lin käyttö WWW:n avulla tuntui sujuvan hyvin. Oppimateriaalin yhteys järviluonnon opiskeluun 
olisi voinut ehkä kiinteämpi. Vaarana oli se, että oppimateriaali oli liian irrallaan todellisuudesta. 
Myös etäopettajan yhteyttä oppilaisiin olisi pitänyt olla enemmän. Timo Koivunen jäi hiukan vie-
raaksi oppilaille. Sen sijaan ympäristönsuojelusihteeri tuli oppilaille tutuksi sekä käytännön mittaus-
tehtävissä että virtuaalisena asiantuntijana. 
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Tieto- ja viestintätekniikan käyttö tuli oppilaille tutuksi, mutta hidas ISDN-yhteys ja tietokoneiden 
vähyys estivät TVT:n laajempaa käyttöä usean oppilaan toimesta. Mac-koneet toimivat moitteetto-
masti, vaikka suurin osa niistä oli melko vanhoja. Imovie -ohjelmalla elokuvan editointi sekä digi-
taalikameran käyttö sai muutamat oppilaat todella innostumaan. Hauki-elokuva toteutettiin täysin 
lasten ehdoilla ja lasten kädenjälkenä. 
 
Tekniikka on väline - ei itsetarkoitus. Tietoyhteiskuntaa kehitettäessä on muistettava, että se on ak-
tiivisten, ajattelevien, tuntevien ja luovien ihmisten yhteiskunta. Lapset saivat uusia kokemuksia 
tieto- ja viestintätekniikasta, mutta parhain asia heidän mielestään oli kuitenkin se keväinen pilkki-
retki Kaarankajärvelle ja iso hauki, joka symboloi ympäristökasvatustamme myös elokuvan muo-
dossa. Toivottavasti tekniikka ja ympäristö kohtaavat toisensa tulevaisuudessa myös näin positiivis-
sa merkeissä. 
 
Projektin yhteydessä käytetyt interaktiiviset sivut löytyvät osoitteesta: 
http://www.kuortane.fi/leppala/vesiprojekti/etu.html 
 
(Teksti pohjautuu koulun rehtori Taina Inkerin laatimaan projektin loppuraporttiin.) 
 
 
Leppälän koulu sai vuonna 2001 Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistyksen vesiensuojelupalkinnon an-
siokkaasta ja pitkäaikaisesta ympäristökasvatustyöstä. Koulun oppilaat ovat tutkineet useana talvena 
Kaarankajärven veden laatua, pohjaeläimiä ja kaloja. Läheisellä Kaatialan louhoksella ja Kuorta-
neen Rumavuorella on tehty kivitutkimuksia ja metsiin on tutustuttu niin Kuortaneen Kainuunlam-
meella kuin Lehtimäen Valkealammilla. Leirikoulujen ohjelmiin on sisältynyt monia ympäristöai-
heisia asioita kuten vaelluksia, melontaa, kansallispuistoihin tutustumista ja kalastamista. Koulun 
tavoitteena on kasvattaa oppilaita ympäristötietoisiksi kansalaisiksi jaa lisätä kiinnostusta ympäris-
töasioihin. Myös ympäristöongelmiin kiinnitetään huomioita koulussa. Leppälän koulu on suuntau-
tunut aktiivisesti ulospäin ja löytänyt yhteistyökumppaneita. ja osallistunut kahteen valtakunnalli-
seen hankkeeseen. 
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Liite 7: ENSI/OECD 
 
Vuonna 1985 syntyi OECD:n opetusministereiden konferenssissa ajatus aloittaa yhteinen ympäris-
tökasvatusprojekti. Vuonna 1986 käynnistettiin OECD/CERI: n ympäristökasvatuksen yhteishanke, 
jonka nimenä on Environment and School Initiatives Project. Ensimmäisessä vaiheessa etsittiin lä-
hinnä toimintamuotoja, joilla ympäristökasvatusta voidaan kouluissa kehittää. Hankkeessa on alusta 
asti ollut mukana sekä yleissivistäviä että ammatillisia oppilaitoksia. Projektin keskeinen päämäärä 
on koulun toimintatapojen ja työskentelyn muuttaminen niin, että ympäristökasvatuksen tavoitteet 
saavutetaan nykyistä paremmin. Projektissa pyritään suuntaamaan toiminta myös koulun ulkopuo-
lelle, osallistumaan yhteiskunnassa käytävään keskusteluun ja vaikuttamaan ympäristössä havaittui-
hin epäkohtiin. 
 
Ensimmäisessä vaiheessa hankkeeseen osallistui Suomesta neljä koulua, yksi yläaste, yksi lukio, 
yksi maatalous- ja yksi metsäoppilaitos. Kunkin koulun tuli suunnitella ja toteuttaa jokin sellainen 
ympäristökasvatushanke, jolla on yhteyksiä ympäröivään yhteiskuntaan. Tavoitteena oli pyrkiä jo-
tenkin muuttaman sekä oppilaiden käyttäytymistä että ympäristön tilaa. 
 
Vuonna 1988 Itävallan Linzissä pidetyssä konferenssissa kukin osallistujamaa esitteli omat projek-
tinsa ja niistä koottiin myös yleisönäyttely. Konferenssin tuloksista julkaistu raportti ilmestyi 1991. 
Raportissa on arvioitu, miten hyvin hankkeet onnistuivat tutkijoiden mielestä ja mitä olisi vielä kor-
jattava ympäristökasvatuksessa. 
 
ENSI -projekti 
 
OECD/CERI:n ENSI -projektin toisen vaiheen ympäristökasvatusprojektin tavoitteena oppilaan ta-
solla on edistää ympäristötietoisuutta ja kehittää oppilaiden toiminnallisia ominaisuuksia. Tähän 
pyritään uudistamalla koulun pedagogisia ratkaisuja, jotka tukevat oppilaiden omakohtaisia osallis-
tumista, tutkimiseen pohjautuva oppimisprosessia, oppiainerajat ylittävää opiskelua ja ympäristöön 
vaikuttamista. Opettajan taitojen kehittämisessä on lähdetty toimintatutkimuksellisesta otteesta ja 
oman työn arvioimisesta. 
 
Projektiin osallistuu Suomessa kolme peruskoulun ala-astetta (7-12-vuotiaat), kolme peruskoulun 
yläastetta (13-15-vuotiaat), neljä lukiota (16-18-vuotiaat) ja kuusi ammatillista oppilaitosta. Vii-
meksi mainituista mukana on yleistä ammattiopetusta edustava oppilaitos, teknisiä oppilaitoksia, 
maatalous- ja puutarhaoppilaitos sekä metsäoppilaitos. Valinnassa on pidetty tärkeänä sitä, että op-
pilaitoksella on ollut aikaisempia kokemuksia ympäristökasvatuksen kehittämisestä. Näin ollen osa 
kouluista osallistuu myös muihin Suomessa meneillään oleviin ympäristökasvatushankkeisiin. 
 
Projektia on toteutettu opetusministeriön, opetushallituksen ja ympäristöministeriön yhteisrahoituk-
sella. Ympäristöministeriön edustaja on osallistunut myös projektin ohjausryhmän työskentelyyn. 
Toimintatutkimuksen ohjaamisesta on vastannut Lapin yliopisto. 
ENSI- projektin toteutuksessa on lähdetty siitä, että mukana olevat koulut vastaavat itse aiheenva-
linnasta ja rajauksesta, toiminnan suunnittelusta ja voimavarojen käytöstä. Näitä ratkaistaessa on 
otettu huomioon paikalliset olosuhteet. Lähtökohtana on ollut, että koulut kehittävät omaa opetus- ja 
kasvatustyötään ENSI- projektin tavoitteista lähtien. Monilla kouluilla on myös ulkomaisia yhteyk-
siä. 
 
Koulut ovat erityisesti panostaneet käytännölliseen tutkivaan työotteeseen perustuvaan toimintaan. 
Ne ovat aktiivisesti pyrkineet vaikuttamaan lähiympäristön ympäristöasioihin. Koulun toimintaa on 
tehty tunnetuksi sekä paikallisille päättäjille että tiedotusvälineiden kautta myös suurelle yleisölle. 
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OECD/ensi- projekti (kansanvälinen) 
 
OECD/ ENSI -projektilla on monessa maassa näkyvä asema ympäristökasvatuksen kehittämisen 
välineenä. OECD:n tarkoituksena on laajentaa projektia yhä useampaan maahaan. ENSI- projektin 
kansainväliset kehittämisteemat ovat ekokoulut, oppimisympäristöt ja opettajien koulutus. 
 
Ekokoulu-teema tarkoittaa koulujen jokapäiväisten toimintojen ja opetuksen kehittämistä ekologi-
seen suuntaan. Tärkeää on koulun kaikkien toimijatahojen mukanaolo ja koulun ja yhteiskunnan 
välinen yhteistyö. Oppimisympäristöteeman tavoitteena on kehittää opetussuunnitelman mukaisesti 
koulun sisä- ja pihaympäristöjä siten, että ne rohkaisevat erilaisten oppimismenetelmien käyttöön. 
Opettajien koulutus- teeman tarkoituksena on käyttää ENSI- projektin kokemuksia opettajakoulu-
tuksen kehittämisessä ja siirtää uusimmat innovaatiot opettajakoulutukseen.  
 
Suomessa ENSI- projektin neljännessä vaiheessa (2000-2002) keskeistä oli yhteistoiminnallisen 
tiedon rakentaminen edellä mainittujen teemojen puitteissa. Projektin työskentelyvälineenä oli tie-
tokantaohjelma, jonka avulla opiskellaan yhteisöllisen tiedon rakentamista. Samalla koetettiin yh-
dessä rakentaa ja testata uusia aikaisempaa parempia ympäristökasvatuksen ajattelu- ja toimintamal-
leja. Lisäksi osallistujat kehittivät omia kestävän kehityksen mukaisia käytäntöjään itsearvioinnin 
kautta ENSI- teemojen puitteissa.  
 
 
Luoma-ahon koulu Alajärvellä oli mukana ENSI/OECD-projektissa sekä sitä edeltäneessä Akvaa-
rio-projektissa. Luoma-ahon koulun ympäristökasvatuksen opetussuunnitelma jakautuu neljän osa-
alueeseen.: 
 
1) Kierrätys ja säästäminen 
Tavoitteena on totuttaa oppilaat kestävän kehityksen ajatukseen tekemällä kierrätyksestä ja säästämisestä 
osa koulun arkipäivää. Käytännössä tämä näkyy kankaisina käsipyyhkeinä, jonka pesu on järjestäjien tehtä-
vänä. Paperit käytetään tarkasti ja lajitellaan keräyslaatikoihin. Retkillä oppilailla on omat mehupullot, jotka 
täytetään keittolassa. Mehutetroja ei käytetä. Keittola on muutenkin hyvin keskeinen paikka kyläkoulun ym-
päristökasvatuksessa. Se tarjoaa paljon enemmän mahdollisuuksia kestävän kehityksen periaatteiden har-
joittelemiseen kuin luokkahuone. 
 
2) Koulun piha ja puutarha 
Piha on tärkeä paikka koulun kasvatus- ja opetustyössä. Luoma-ahon koulun piha on lähes ihanteellinen. 
Puutarhan lisäksi siihen kuuluu, metsää, niittyä ja lammen rantaa. Leikkien ja pelien lisäksi se tarjoaa erin-
omaiset olosuhteet ympäristön ja luonnon havainnointiin ja tutkimiseen. Luonnontiedon tunnit pidetään usein 
koulun pihalla. 
 
3) Ympäristön havainnointi ja tutkiminen 
Alueelle on laitettu runsaasti linnunpönttöjä. Niiden elämää seurataan keväisin. Keväällä asennetaan luokan 
ikkunan takana olevaan pönttöön pieni mikrofoni, jonka avulla voi tarkkailla tapahtumia pesän sisällä. Talvi-
lintujen ruokintapaikalla voidaan laskea ruokavieraiden määrää. Meillä on myös yksinkertaiset mittarit, joilla 
voimme mitata lämpötilaa lumen alta. Kovana pakkaspäivänä on helppo ymmärtää lumen suojaava merkitys 
kasveille ja eläimille kun mittareiden ero saattaa olla yli 20 astetta. Säätä tarkkailemme myös ja sähköpostin 
välityksellä olemme vaihtaneet säätietoja syksyisin ja keväisin Järvenpääläisen Kinnarin koulun kanssa jo 
monen vuoden ajan.  
 
4) Luonnossa liikkuminen, erätaidot ja luontoelämykset. 
Luoma-ahon koulun oppilaiden luontosuhdetta pyritään kehittämään antamalla heille positiivisia luontokoke-
muksia ja -elämyksiä. Kylässä ja sen lähiympäristössä retkeillään paljon kaikkina vuorokauden- ja vuodenai-
koina. Opiskellaan turvallista liikkumista maastossa, oikeaa pukeutumista ja säältä suojautumista. Harjoitel-
laan eväitten tekemistä ja ruuan valmistamista maastossa. Tulenteko ja maastossa yöpyminen kuuluvat tie-
tenkin myös asiaan. Patikoiden, hiihtäen ja pyöräillen tulee samalla oman kylän lähiympäristö tutuksi. Lapset 
oppivat liikkumaan metsissä myös omin päin. 
 
Projektissa aktiivisimmin mukana olleen opettajan muuttaessa myöhemmin koulua vuonna 2001, osa ympä-
ristökasvatukseen liittyvistä koulutoiminnoista jäi pois. 
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Liite 8: Air Pollution Project Europe / Jäkäläprojekti 
 
 
Kihniän koulu Peräseinäjoelta oli mukana eurooppalaisessa ilmansuojeluprojektissa vuosina 1995-
96, jossa oli mukana koululaisia 13 eri maasta. Projektin järjestäjänä toimi Norjan luonnonsuojelu-
liitto. Projektikielenä oli englanti. Suomesta projektiin osallistuivat 5.-9. luokkalaiset. Ilmastopro-
jekti jakaantui kahteen osaan: happosadeprojekti ja jäkäläprojekti. Kihniän koulun 5-6 luokkalaiset 
olivat mukana jäkälätutkimusosassa. Projektin aikana oppilaat syvensivät tietojaan ilmansaasteista 
ja niiden aiheuttamista ympäristövaurioista sekä ilmansuojeluun liittyviin kansainvälisiin sopimuk-
siin ja ilmansaasteiden vähentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Projektissa painotettiin myös jo-
kaisen omien henkilökohtaisten valintojen merkitystä ja energiansäästön merkitystä.  
 
Jäkälätutkimuksessa oppilaiden tehtävänä oli kirjata ylös havaintokorttiin koulun havaintoalueella 
olevien puiden jäkäläpeittoisuus sekä määrittää havaintopuulaji ja sen kasvupaikka, laskea siinä 
esiintyvät jäkälälajit ja määrittää niiden ryhmä sekä arvioida jäkälän suhteellinen peittävyys arvioin-
tiin valmistettavan paperikehyksen avulla. Koulu sai itse päättää havaintoalueensa suuruuden ja 
mukaan otettavien puiden lukumäärän. Opettajan johdolla havaintokorttien tulokset kerättiin yhteen 
ja lähetettiin projektin tutkijoille. Kullakin koululla oli oma ystävyyskoulu projektissa ja nämä vaih-
toivat keskenään tuloksiaan ja pitivät muuten yhteyttä toisiinsa. 
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Liite 9: Ote Päntäneen koulun kestävän kehityksen ohjelmasta 
 
Tämä koulukohtainen ohjelma kokoaa yhteen ne toimenpiteet ja mahdollisuudet, joilla koulu vastaa 
kestävään kehitykseen haasteisiin sen eri osa-alueilla. Pyrimme tekemään ohjelman, mikä näkyy 
koulun toiminnassa ja opetussuunnitelmassa joka luokka-asteella. Tämä ohjelma laajenee vuosien 
myötä, sillä hanke jatkuu koulussamme vuosia. Ekologisen kestävän kehityksen lisäksi koulumme 
haluaa erityisesti keskittyä sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävään kehitykseen. Keskitymme näihin 
osa-alueisiin käyttämällä samaa toimintaperiaatetta epäkohtien esille saamiseksi. 
 
OHJELMAN ETENEMINEN 
 
1. Koululle perustetaan ympäristöryhmä ja vastuuhenkilö ohjelman toteuttamiseksi (mainittu rapor-
tin alussa) 
 
2. Koululle tehtiin oma ympäristökatselmus, jossa kartoitettiin yleisellä tasolla mm.  
 � Katselmuksen suunnittelu ja organisointi  
 � Ympäristöasioiden hallinta 
 � Opetus, osallistuminen ja oppiminen 
 � Ylläpitotoiminnot 
 
Katselmuksessa perehdyttiin koulun toiminnan nykytilaan ja kartoitettiin muutosmahdollisuudet ja 
uhkat kestävän kehityksen toteutumiselle Päntäneen koulussa. 
 
3. Valittiin arvostusperiaatteen mukaan katselmuksessa esille tulleista asioista oman koulun kannal-
ta keskeiset aihealueet toteutettavaksi tulevana lukuvuotena. Aihealueita jäi vielä muillekin vuosille 
jaettavaksi.  
 
4. Perehdyttiin valittuun aihealueeseen ympäristöryhmän ja koulun oppilaiden kanssa. 
 
5. Määriteltiin aihekohtaiset tavoitteet käytettävissä olevien resurssien mukaisesti ja laadittiin aika-
taulu. 
 
6. Sovittiin toimenpiteistä, joilla tavoitteet saavutetaan. Toimenpiteillä tulisi olla mahdollisimman 
suuri vaikutus koko kouluyhteisölle. 
 
7. Seuraamme tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. Seurannan tulee olla säännöllistä ja 
edistymisestä raportoidaan kouluyhteisölle. 
 
KESTÄVÄ KEHITYS OSANA KOULUN TOIMINTAA 
 
Koulun ympäristö on sekä oppilaiden, opettajien että koko koulun henkilökunnan työpaikka. Hei-
dän kaikkien panostusta tarvitaan, kun parannetaan koulun viihtyisyyttä. Seuraavaksi erittelemme 
mitä ympäristökatselmus toi esille toimialueilta. 
 
Siivous ja ruokahuolto 
 
Siistijä ja keittäjä osallistuu ympäristöasioiden hoitoon mm. roskien lajittelulla, mihin koko koulu 
on saanut koulutuksen ja se toimii hyvin. Veden käyttöä on minimoitu tarpeellisimpaan uusien sii-
vousmenetelmien ja –välineiden myötä. Näin on myös pystytty vähentämään puhdistusaineiden 
käyttöä. Pesuaineiden annostuksiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Siistijöitä on koulutettu uusien 
pesuaineiden käyttöön ja annosteluun sekä työergonomiaan, mutta he eivät ole saaneet ympäristö-
koulutusta. Siistijällä ja keittäjällä ei ole myöskään tietoa ympäristölainsäädännöistä.  
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Ylläpitotoiminnassa hankintojen ja materiaalien käyttöä on vähennetty mm. pakkausten koossa. 
Ruokatarvikkeet tulevat kaupungin keskuskeittiöltä, mistä saadaan myös tarvikkeet koululle. Sii-
vousaineet tulevat koululle keskusvarastolta. Joitakin tuotteita hankitaan myös paikalliskaupasta ja 
–tuottajilta. Koulumme käyttää seuraavia ympäristömerkittyjä tuotteita : Joutsen, Bra Miljöval, 
Puhtaasti suomalainen, pakkausmateriaalien kierrätysmerkki. 
 
Viihtyisyyteen liittyvää koulutusta on järjestetty koko koulun henkilökunnalle ja oppilaille mm. 
puhtaus- ja ruokahuoltokoulutusta. 
 
Kiinteistön kunnon osalta keittiössä ilmeni seuraavat parannustarpeet. Talvisin keittiö on kylmä ja 
vesijohdot jäätyy, varastointitilat puutteelliset , ruokasalin puuttuminen. Koulun remontin myötä 
monet asiat korjaantuivat. Ja hyvin tehty siivoustyö lisää viihtyisyyttä koulussamme. 
 
Kiinteistöhoito 
 
Tältä osin katselmuksemme on pahoin kesken, sillä olemme saaneet uuden talonmiehen koulul-
lemme ja hänkin on vasta tutustumassa työhönsä ja laitteistoon. Hän on myös useamman koulun 
kiertävä talonmies, joten hän ei ole tavoitettavissa joka päivä. Tämä onkin seuraava asia, mikä on 
ensi vuonna laitettava järjestykseen. Tässä kuitenkin joitakin ympäristönäkökohtia joita olemme jo 
kirjanneet ylös. Lämpökeskuksen päästöt, mitkä näkyvät ulkona ja sisällä mustana pölynä. Se tart-
tuu vaatteisiin ja sotkee kiinteistön sisätilat. Ja keittiön kylmyys mihin on jo parannuksia tehtykin. 
Putkien jäätymisen estämiseksi on tehty jo tarvittavat eritystyöt. Mutta kylmyydelle ja vedolle ei ole 
tehty mitään. Se vaatisi resursseja. Kiinteistönhoitoon ympäristöryhmämme keskittyykin seuraavina 
vuosina. 
 
Materiaalit ja hankinnat 
 
Kaupunkimme kouluilla opetus, keittiöt siivous ja kiinteistönhoito tilaavat kukin tarvitsemansa ta-
varat omien hallintokuntiensa ja/tai kaupungin hankintakeskuksen kautta. Koulu on kuitenkin har-
kinnut sidosryhmien käyttöä esim. ruokahankinnoissa. Niiden käyttömahdollisuuksia kartoitetaan 
lähiruoan osalta.  
 
Myöskin oppikirjojen hankinnassa on jo vuosia hyödynnetty kierrätysperiaatetta. Koulu on myös 
miettinyt hankintojaan niin, että on välttänyt kertakäyttötuotteita, turhia pakkauksia ja ostaa tuottei-
ta isommissa erissä. 
 
Jätteet 
 
Kaupungissamme on kaikille yhteinen jätelaki, mitä kaikkien on noudatettava. Nykyinen jätelain-
säädäntö perustuu kestävän kehityksen periaatteille. Koulussamme tämä toimii moitteettomasti eri 
toimipisteissä. 
 
Päntäneen koulun kestävän kehityksen ohjelma 2002-2003. Sari Granlund ja Petri Lehikoinen 
(toim.), 2002. 


