
Koulun/oppilaitoksen nimi: 



Kriteeri:  7.2  Projek n kesto:   a) Perustasolla Vihreä lippu -projek n vähimmäiskesto on kaksi lukukau a ja maksimikesto kolme lukukau a.  
      b) Kestävällä tasolla Vihreä lippu -projek n vähimmäiskesto on kaksi lukukau a ja maksimikesto neljä lukukau a. 
  7.3 Projek  alkaa joko kevätlukukauden tai syyslukukauden alussa   

Toimintasuunnitelma 
Projek n suunniteltu kesto (kk/vvvv—kk/vvvv): 

 

Milloin tei e toimintasuunnitelman?  

Ketkä toimintasuunnitelman tekivät? Kertokaa yhteyshenki-
löiden nimet, sähköpos osoi eet ja puhelinnumerot:  

Hlö 1: 

 

Hlö 2: 

 

Hlö 3:  

 

Hlö 4: 

 

Hlö 5: 

Rapor  
Projek n toteutunut kesto (kk/vvvv—kk/vvvv): 

 

Milloin tei e rapor n?  

Ketkä rapor n tekivät? Kertokaa yhteyshenkilöiden nimet, sähkö-
pos osoi eet ja puhelinnumerot:  

Hlö 1: 

 

Hlö 2: 

 

Hlö 3:  

 

Hlö 4: 

 

Hlö 5: 

1) Tehkää toimintasuunnitelma sen lukukauden alussa, kun aloita e Vihreä lippu -projek n.  
2) Kirjatkaa toimintasuunnitelma vasemmalla oleviin laa koihin.  
3) Palau akaa toimintasuunnitelma 15.3. tai 15.10. mennessä osoi eeseen vihrealippu@feesuomi.fi. 
4) Tehkää rapor  projek n lopulla oikealla oleviin laa koihin.  
5) Palau akaa rapor  15.4. tai 15.11. mennessä osoi eeseen vihrealippu@feesuomi.fi. 

Jokaisella sivulla 
on kerro u, mihin 
kriteerikoh in si-
vun kysymykset 
lii yvät. 

Arvioijan palaute toiminta-
suunnitelman osiosta Projek-

n kesto: 



Kriteeri: 1.1.Vihreä lippu -projek ssa on teema. 
  1.2 Teema sisältää ympäristökuormituksen vähentämisen näkökulman.  

Toimintasuunnitelma 
Projek nne teema:  

 

 

Mikäli teema on jokin muu kuin Vihreän lipun valmiit teemat, 
kuinka ympäristökuormituksen näkökulma siinä toteutuu? Eli 
millä tavalla säästä e energiaa / säästä e materiaaleja / vähen-
nä e päästöjä?  

Rapor  
Teema sisälsi ympäristökuormituksen vähentämisen 
näkökulman.  

Vapaaehtoiset vapaat kommen nne: 

Arvioijan palaute toimintasuunnitel-
man osiosta Teema: 

 

Arvioijan palaute rapor n osiosta Teema: 

 

Olkaa tarkkana, 
e ä ras ta e kaik-
ki toteutuneet koh-
dat! 

Tähän voi e 
kirjata mah-
dolliset seli-
tykset, pa-
laute a FEE 
Suomelle 
tms. 

Jos teema on 
vaikka retkeily, 
voi energiaa ja 
materiaaleja 
säästyä esim. 
kulkutapojen, 
eväiden ja ak -
vitee en to-
teutuksessa.  



Kriteeri:  2.1 Toimintayksiköllä on ympäristöraa , joka kehi ää, toimeenpanee ja seuraa toimintayksikön ympäristötyötä. 
  2.2 Raa toiminta on oppijalähtöistä.      2.3 Raadin jäsenistä vähintään 2/3 on oppijoita. 
  2.4 Raa  kokoontuu vähintään kahdeksan kertaa lukuvuodessa.  2.5 Raa  osallistaa toiminnan suunni eluun koko toimintayksikön.  

Toimintasuunnitelma 
Millä tavalla oppijat saavat vaiku aa ja osallistua raadissa? 
 Oppilaiden joukosta valitaan luo amushenkilöitä, kuten puheenjohtaja ja sihteeri 

 Oppilaat osallistuvat kartoituksen suunni eluun 

 Oppilaat osallistuvat kartoituksen toteu amiseen 

 Oppilaat osallistuvat muun Vihreä lippu -toiminnan suunni eluun 

 Oppilaat osallistuvat muun Vihreä lippu -toiminnan toteu amiseen 

 Oppilaat osallistuvat Vihreä lippu -toiminnan arvioin in 

  Oppilaat osallistuvat toimintasuunnitelman laa miseen 

 Oppilaat osallistuvat rapor n laa miseen 

 Muulla tavalla, millä? 

Raadin kokoonpano? Kertokaa ainakin oppijoiden lukumäärä ja aikuisten luku-
määrä. 
 
 
Millä tavalla raa  kerää ideoita ja mielipiteitä muiltakin kuin raa laisilta?   
 Raa laiset keräävät ideoita omissa luokissaan. 

 Raa laiset suunni elevat ja toteu avat aloitelaa kon tms. näkyvän tavan kerätä ideoita 
 koko yhteisöltä. 

 Raa laiset toteu avat kilpailun tai kampanjan ideoiden keräämiseksi. 

 Raa laiset keräävät ideoita jollakin sähköiselle keinolla, kuten sosiaalisen median kau a. 

 Muulla tavalla, millä? 

Rapor  
Raa toiminta oli oppijalähtöistä.  

Raadin jäsenistä vähintään 2/3 oli oppilai-
ta/opiskelijoita.  

Raa  osallis  toiminnan suunni eluun ko-
ko toimintayksikön.  

Kuinka monta kertaa raa  kokoontui pro-
jek n aikana?           kertaa 

Vapaaehtoiset vapaat kommen nne: 

Arvioijan palaute toimintasuunni-
telman osiosta Ympäristöraa : 

Arvioijan palaute rapor n osiosta Ym-
päristöraa : 

 

Muistakaa, e ä 
raadin tulee ko-
koontua väh. 8 krt. 
lukuvuodessa! 

Voi e valita monta 
vaihtoehtoa. 



Kriteeri:  3.1 Raa  tekee projek n alussa kartoituksen valitsemansa teeman osalta.  
  3.2 Kartoituksella mitataan toimintayksikön ja siellä toimivien henkilöiden aiheu amia ympäristövaikutuksia.  

Toimintasuunnitelma 
Kertokaa lyhyes , millä tavalla kartoi e lähtö lanteen. Kertokaa ainakin mitä 
kartoi e ja  mikä/mitkä oli kartoitustavat (mi aus, kysely, haasta elu, mind-
map, katsaus tms.):  

 

 

 

 

 

 

 

Tiivistäkää tähän kartoituksen keskeisimmät tulokset:  

 

 

 

 

 

Rapor  
Raa  teki projek n alussa kartoituksen va-
litsemansa teeman osalta.  

Kartoituksella selvite in toimintayksikön 
ympäristövaikutuksia kuten veden, energi-
an- tai materiaalien kulutusta tai yksikön 
synny ämiä jä eitä/päästöjä.  

Kartoituksella  mita in toimintayksikössä 
toimivien henkilöiden aiheu amia ympäris-
tövaikutuksia kuten veden, energian- tai 
materiaalien kulutusta tai synny ämiä 
jä eitä/päästöjä.  

Vapaaehtoiset vapaat kommen nne: 

Arvioijan palaute toimintasuun-
nitelman osiosta Lähtö lanteen 
kartoitus: 

Arvioijan palaute rapor n osiosta läh-
tö lanteen kartoitus: 

 

Ohjeita kartoituksen te-
kemiseen on sivuilla 6-7 
ohjeessa ”Näin saavu-
ta e Vihreän lipun”. 



Kriteeri:   4.1 Kartoituksen pohjalta raa  tunnistaa kehityskohteet, ase aa tavoi eet ja määri elee toimenpiteet.  
  4.2 Toimenpiteet sisältävät teemaan lii yen kestävän elämäntavan taitojen oppimista ja etojen lisäämistä.  
  6.1 Vihreä lippu -ohjelma on kirja una toimintayksikön vuosisuunnitelmaan.    6.2 Teemaa käsitellään eri oppiaineissa.  

Toimintasuunnitelma 
Antakaa muutama esimerkki, millaisia teemaan lii yviä taitoja oppilaiden on tarkoitus oppia projek n aikana? 

1) 

2) 

3) 

Antakaa muutama esimerkki, millaisia teemaan lii yviä etoja oppilaiden on tarkoitus oppia projek n aikana? 

1) 

2) 

3) 

Antakaa muutama esimerkki, kuinka aio e käsitellä teemaa eri oppiaineissa. 

Rapor  
Arvioikaa, kuinka hyvin kukin taito keskimäärin 
opi in?  

1) 

2) 

3) 

Arvioikaa, kuinka hyvin kukin eto keskimäärin 
opi in?  

1) 

2) 

3) 

Teemaa käsitel in eri oppiaineissa.  

Vihreä lippu -ohjelma on kirja una toimintayksi-
kön vuosisuunnitelmaan.  

Vapaaehtoiset vapaat kommen nne: 



Kriteeri:  5.1 Toimintayksiköllä on teemaan lii yvät konkree set Vihreä lippu -tavat, joilla toimintayksikössä toimivat lapset, nuoret ja aikuiset pyrkivät vähentämään 
  aiheu amaansa ympäristökuormitusta.  
  5.2 Vihreä lippu -tavat laaditaan tai päivitetään yhdessä ja koko yhteisö sitoutuu nouda amaan niitä.  
  5.3 Vihreä lippu -tavat ovat kaikkien nähtävillä yhteisissä loissa.  

Toimintasuunnitelma 
Millaisia teemaan lii yviä uusia ympäristökuormitusta vähentäviä tekoja kaikkien on 
tarkoitus oppia projek n aikana? 

 

 

 

Kuinka koko yhteisö osallistetaan Vihreä lippu -tapojen suunni eluun? Eli millaisin 
keinoin mahdollisimman monen mielipide saadaan selville? 

Raa  laa i ehdotuksen tavoista, ja kaikki saavat äänestää, mitkä tavat otetaan käy öön. 

Jokainen luokka saa antaa ehdotuksensa Vihreä lippu -tavoiksi ja raa  kokoaa ehdotusten 
pohjalta Vihreä lippu -tavat. 

Vihreä lippu -teemapäivänä pidetään yksi työpaja, jossa laaditaan ehdotus Vihreä lippu -
tavoiksi. 

Meillä on sama teema kuin aiemminkin ja kaikki saavat äänestää, luovutaanko jostakin tee-
maan lii yvästä tavasta ja mitä tapa otetaan lalle. 

Meillä on sama teema kuin aiemminkin ja jokainen luokka saa ehdo aa raadille, millä tavalla 
teemaan lii yviä tapoja pitäisi päivi ää. 

Meillä on sama teema kuin aiemminkin ja Vihreä lippu -teemapäivänä yhdessä työpajassa 
laaditaan ehdotus siitä, millä tavalla teemaan lii yviä tapoja voisi päivi ää. 

Muulla tavalla, millä? 

Rapor  
Projek n myötä käy öön otetut Vihreä lippu -tavat: 

 

 

 

 

 

Millä tavalla Vihreä lippu -tavat ovat kaikkien nähtävillä yhteisissä loissa? 

 

 

 

Yhteisöä osalliste in Vihreä lippu -tapojen laa miseen/päivi ämiseen.  

Koko yhteisö sitoutui nouda amaan Vihreä lippu -tapoja.  

Vapaaehtoiset vapaat kommen nne: 

Jokapäiväisessä arjes-
sa toteute avat teot 
kirjataan projek n 
lopulla Vihreä lippu -
tavoiksi. 



Kriteeri:  4.2 Toimenpiteet sisältävät teemaan lii yen ympäristökuormituksen vähentämistä. 
  7.1 Koko toimintayksikköä koskevaa Vihreä lippu -toimintaa on vähintään kuusi kertaa lukuvuodessa. 

Toimintasuunnitelma 
Kertokaa tässä, mikäli aio e vähentää aiheu amaanne ympäristökuormitusta muillakin keinoilla kuin Vihreä 
lippu -tavoilla? (Esim. siivouksessa, kei össä, kiinteistönhoidossa tai hankinnoissa.)  

 

 

 

 

 

Kertokaa muutama esimerkki, millaisia teemapäiviä tai -viikkoja, tempauksia, kilpailuja, kampanjoita, retkiä, 
aamunavauksia tms. teemaan lii yvää toimintaa aio e toteu aa? 

 

 

Rapor  
Ympäristökuormitusta onnistu in vähentämään 
muillakin keinoilla kuin Vihreä lippu -tavoilla.  

Koko toimintayksikköä koskevaa Vihreä lippu -
toimintaa oli vähintään kuusi kertaa  
lukuvuodessa.  

Vapaaehtoiset vapaat kommen nne: 

 

 

Vinkkejä 
yhteisiin ta-
pahtumiin on 
sivulla 14 
ohjeessa 
”Näin saavu-
ta e Vihreän 
lipun”. 



Kriteeri:  4.3 Raa  seuraa ja arvioi, miten asete ujen tavoi eiden saavu aminen etenee, ovatko valitut toimenpiteet sopivat ja tarvi aessa muu aa niitä.  

Toimintasuunnitelma 
Millaisia arvioin keinoja ole e keksineet? Eli kuinka 
raa  seuraa ja arvioi, miten asete ujen tavoi eiden 
saavu aminen etenee? 

Raa kokouksissa käydään säännöllises  läpi toiminta-
suunnitelma ja tarkistetaan, onko toiminta edennyt 
suunnitellus . 

Raa  tekee pieniä välikartoituksia, joilla seurataan, ke-
hi yvätkö edot, taidot tai osaaminen tavoitellus . 

Raa  tekee ”ratsioita”, joissa tarkkaillaan, noudatetaan-
ko Vihreä lippu -tapoja. 

Raa  laa i toimintasuunnitelman pohjalta tarkistuslistan 
koulussa/oppilaitoksessa toteute avista teemaan lii y-
vistä toiminnoista ja käy tasaisin väliajoin valokuvaamas-
sa ko. toiminnot. 

Raa laiset haasta elevat muutamia ope ajia ja oppilai-
ta saadakseen selville, onko toimintasuunnitelman ta-
voi eiden saavu aminen edennyt suunnitellus . 

Muulla tavalla, miten? 

 

Rapor  
Raa  seurasi ja arvioi, miten asete ujen tavoi ei-
den saavu aminen eteni.  

Jos raa  muu  toimenpiteitä, niin kuinka? 

 

 

 

 

 

Vapaaehtoiset vapaat kommen nne: 

 

 

Arvioijan palaute toimintasuunnitelman osiosta 
Toiminta: 

Arvioijan palaute rapor n osista Toiminta: 

 



Kriteeri:  8.1 Vihreä lippu on koko toimintayksikön projek . 
  8.2 Vähintään 70 % oppijoista osallistuu Vihreä lippu -toimintaan arkipäivän toimijoina ja/tai tapahtumien osano ajina. 
  8.3 Oppijoiden perheille edotetaan Vihreä lippu -toiminnasta.  8.4 Toimintayksikkö edo aa Vihreä lippu -toiminnastaan ulospäin.  

Toimintasuunnitelma 
Kertokaa lyhyes , kuinka oppijoiden perheille edotetaan Vihreä lippu -
toiminnasta? 

 

 

 

 

 

Kertokaa esimerkki, kuinka edota e Vihreä lippu -toiminnasta ulospäin 
(ne sivuilla, somessa, lehdessä tms.)? 

Rapor  
Vähintään 70 % oppijoista osallistui Vihreä 
lippu -toimintaan arkipäivän toimijoina ja/
tai tapahtumien osano ajina.  

Oppijoiden perheille edote in Vihreä 
lippu -toiminnasta.  

Toimintayksikkö edo  Vihreä lippu -
toiminnastaan ulospäin.  

Vapaaehtoiset vapaat kommen nne: 

Arvioijan palaute toimintasuunnitel-
man osiosta Osallistujien määrä: 

Arvioijan palaute rapor n osiosta 
Osallistujien määrä: 

 



Rapor  
Antakaa projek llenne kouluarvosana:  

Mikä onnistui erityisen hyvin? Tai mikä oli projek nne kohokohta? 

 

 

 

Mikä onnistui huonommin? Ja mitä siitä opi in? 

FEE Suomen arvioijan palaute toi-

mintasuunnitelmasta: 

 

FEE Suomen arvioijan palaute rapor sta: 
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