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Toimintamallit ja ympäristöohjelmat / 

Verksamhetsmodeller och miljöprogram (nedan på 
svenska) 

Tältä alasivulta löydät listausta ympäristövastuullisuutta lisäävistä toimintamalleista ja ympäristöohjelmista. Lisäksi 

kohdassa on listausta ympäristöohjelmia Uudellamaalla toteuttavista kouluista ja oppilaitoksista. 

Alueellisen ympäristökasvatuksen kehittämissuunnitelma ”Kasvata, Ennaltaehkäise, Valvo, Korjaa (Kiiskinen ja 
Karjalainen 2006). 

Arjen ympäristökasvatustekoja, mm. pestäviä kertakäyttöpyyhkeitä (lakanoista leikattuja pyyhkeitä, jotka pestään kerran 

käytön jälkeen) ja ekoeväät (retkille mukaan otettavat roskattomat eväät). Käytäntö: ”kaikkea mitä voi opettaa sisällä 
luokassa voi opettaa myös ulkona”. / Vantaan luontokoulu 

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä on helppo rakentaa, saat henkilökohtaisen tuen ja valmiit työkalut. Ekokompassi sopii 

pk-yrityksille ja isoille yleisötapahtumille. Se on tarjolla pk-yrityksille pääkaupunkiseudulla ja Hyvinkäällä ja tapahtumille 

pääkaupunkiseudulla. / Ilmastoinfo 

Ekotekokilpailu – säästä sähköä. Kohderyhmänä olivat vantaalaiset päiväkodit, koulut ja oppilaitokset. Lisäksi monessa 

koulussa ja päiväkodissa toteutetaan ympäristökasvatusta. / Vantaa 

Ekotukitoiminta edistää työpaikkojen ympäristövastuuta. / Helsingin ympäristökeskus 

Energiasäästön mallitalo. / Aulis Lundell 

Elämän vesi – veden kiertokulku -ympäristökasvatushankkeeseen kuuluu opetuspaketteja, työkortteja ja muuta 

materiaalia. / Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys / Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus  

Green Office on käytännönläheinen ympäristöohjelma, jonka tavoitteena on erityisesti toimistoympäristöjen 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja ekologisen jalanjäljen pienentäminen. / WWF 

HSY:n rahoittama kummikouluohjelma tukee peruskoulujen ympäristökasvatustyötä. Vuosittain mukaan valitaan 

vähintään kymmenen kummikoulua pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen alueelta. Kummikoulun kansio on vapaasti 

käytettävissä. / HSY 

Keke koulussa - Kestävän kehityksen opas antaa apuja oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelman laatimiseen ja 

muuhun keke-työhön. / 4V –hanke 

Keke päiväkodissa - Kestävän kehityksen opas antaa apuja päiväkotien kestävän kehityksen ohjelman laatimiseen ja 

muuhun keke-työhön. / 4V –hanke 

Kestävän kehityksen ohjelma ja kriteerit sisältävät arviointityökaluja, malleja ja esimerkkejä, joiden avulla voidaan 

kehittää opetusta ja toimintakulttuuria. / Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi 

Koulun ulkopuolella toteutettavia ympäristökasvatuksen malleja. / Suomen leirikouluyhdistys 

Luontokoulutoimintamalleja sekä materiaalia luontopoluista ja reiteistä mm. Luonnon helmassa -polku, Väinö Variksen 

polku ja Jäniksen jäljillä talvipolku. / Villa Elfvikin luontotalo 

Luontokoulun sivuilta saa materiaalia sekä vinkkejä kummiluokkatoimintaan / Porvoon luontokoulu 

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=203490&lan=fi
http://www.vantaanluontokoulu.fi/fi
http://www.ekokompassi.fi/
http://ilmastoinfo.fi/
http://www.vantaa.fi/i_perusdokumentti.asp?path=1;135;137;216;7465;9591;82415;92530
http://www.vantaa.fi/i_etusivu.asp?path=1
http://www.eco-support.net/
http://www.hel.fi/hki/Ymk/fi/Etusivu
http://www.aulislundell.fi/
http://www.vhvsy.fi/?p=kasvatus&l=fi
http://www.vhvsy.fi/?p=intro&l=fi
http://www.ely-keskus.fi/fi/elykeskukset/uudenmaanely/Sivut/default.aspx
http://www.ely-keskus.fi/fi/elykeskukset/uudenmaanely/Sivut/default.aspx
http://www.wwf.fi/yritykset/green_office/
http://www.wwf.fi/
http://www.hsy.fi/fi/opettajalle/kummikoulut/Sivut/default.aspx
http://www.hsy.fi/
http://www.4v.fi/kekekoulussa
http://www.4v.fi/4v-hanke/hanke
http://www.4v.fi/kekepaivakodissa
http://www.4v.fi/4v-hanke/hanke
http://www.koulujaymparisto.fi/sivu.php?id=21000
http://www.koulujaymparisto.fi/
http://www.leirikoulut.com/
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Ymparistotietoisuus/Luontokoulu
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Ymparistotietoisuus/Villa_Elfvikin_luontotalo/Luontopolut
http://www.espoo.fi/villaelfvik
http://www.peda.net/veraja/porvoo/luonto
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Maakasvatusohjelmat ja niissä käytettävät menetelmät toimivat esimerkkeinä kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta. 

/ Maakasvatus 

Metsään ja luontoon liittyviä materiaalipaketteja mm. kerhon vetämistä varten / Suomen 4H-liitto 

Paikallisyhdistykset ovat toteuttaneet monia ympäristökasvatushankkeita / Suomen luonnonsuojeluliitto 

Raportointipalveluja ja ympäristöhuoltopalveluihin liittyvää osaamista, millä voidaan seurata toiminnan kehittymistä 

varsinkin yksityissektorilla / HFT Network Oy 

Partio-ohjelman aktiviteettejä, jotka on jaettu ikäkausittain, sekä Retkeily ja luontotoiminta. / Uudenmaan Partiopiirit 

Useat julkaisut sisältävät hyviä käytäntöjä mm. teemasta kestävä asuminen, yhteisöllisyyden ja ympäristövastuullisuuden 

edistäminen. Lennu Liito-oravan ympäristökerho, jossa opitaan kestävästä kulutuksesta. Keke koulussa! – koulun 

kestävän kehityksen perusmalli. Askarteluopas, jossa tuodaan ideoita ja ohjeita luovaan työskentelyyn. 

/ Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 

Vihreä lippu –ohjelmaan kuuluu hyväksi todettuja käytäntöjä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa / Suomen 

ympäristökasvatuksen seura 

Vähänkö hyvää – eettinen kuluttaminen, ohjeita ja vinkkejä arkeen. / Martat 

Ympäristökasvatuksen kukkamalli on suunnittelun työväline nuorisotyöntekijälle. Sen avulla voit sisällyttää 

ympäristökasvatusta ryhmien ohjaukseen, leireille, tapahtumiin ja monenlaisiin teemailtoihin. Kukkamalli antaa ideoita ja 

johdattaa nuorisotyöhön soveltuvaan kokonaisvaltaiseen ympäristökasvatukseen. / Helsingin kaupungin 

nuorisoasiainkeskuksen 

Ympäristökasvattajamme ovat ympäristökasvatuksen osaavia ja idearikkaita ammattilaisia ja voivat toimia asiantuntijoina 

mallien ja käytäntöjen kehittelyssä / WWF 

Ympäristökasvatusmalleja; luonnonmukainen puutarhanhoito, lähiluontoretkiä kaupunkilaisille / Uudenmaan Martat 

Ympäristökasvatusohjelma: Stadi nuoren luontokello (julkaistu OPH kehittyvä koulutus 3 /1999), joka sisältää 8. ja 9. 

luokkien oppilaille pidettävät metsäkurssit sekä Metsäopetuksesta sertifikaattiin -ohjelma. Lisäksi kestävän kehityksen 

ympäristökurssiohjelma sisältää myös kulttuurisen kestävyyden, kansainvälisyyden ja yrittäjyyden. Edellä mainituissa 

julkaisuissa on runsaasti malleja, käytäntöjä ja ideoita. / Ala-Malmin peruskoulu 

Ympäristöosaava ammattilainen on uudenlainen palvelu ammattilaisten ja yritysten ympäristöosaamisen kehittämiseen. 

Verkkopalvelu tarjoaa käytännönläheistä, alakohtaista tietoa ympäristöasioista ja työkaluja organisaation toiminnan 

kehittämiseen. Verkkopalvelua täydentävät yritysten koulutus- ja neuvontapalvelut. 

Ympäristökasvatusteorioita ja -toimintamalleja, kirjallisuuslistauksia ja tuoreita väitöskirjoja ja pro gradulistauksia 

/ Ympäristökasvatus 

Ympäristöohjelmia toteuttavia kouluja ja oppilaitoksia 

Hyria koulutus on Hyvinkään-Riihimäen alueella toimiva ammatillinen oppilaitos, jonka tavoitteena on ulottaa kestävän 

kehityksen sertifiointi koskemaan koko oppilaitosta vuoteen 2020 mennessä. Okka-säätiö on myöntänyt Hyrialle jo neljä 

koulutusalakohtaista kestävän kehityksen sertifikaattia. Ympäristöosaava –materiaalit ja osaamistestit on otettu käyttöön 

viidellä ammattialalla. 

Kevätkummun koulu: toteuttaa Vihreä Lippu-ohjelmaa, johon on liittynyt mm. kompostointia, kierrätystä, tapoja energian 

säästämiseksi sekä lähiympäristön hyödyntämistä 

http://www.maakasvatus.fi/
http://www.4h.fi/nuorten_sivut/4h-top-tehtavat/metsa_ja_luonto/
http://www.4h.fi/
http://www.sll.fi/jasensivut/piiritjapaikallisyhdistykset
http://www.sll.fi/
http://www.hftnetwork.fi/sivu/fi/palvelut/raportointipalvelut/
http://www.hftnetwork.fi/sivu/fi
http://toiminta.partio.fi/partio-ohjelma/retkeily-ja-luontotoiminta
http://www.uusimaa.partio.fi/index.php
http://www.kierratyskeskus.fi/ymparistokoulutus/ymparistokoulu/perusta_ymparistokerho
http://www.4v.fi/4v-hanke/
http://www.kierratyskeskus.fi/ymparistokoulutus/ymparistokoulu/innolla_askartelemaan/askarteluopas
http://www.kierratyskeskus.fi/
http://www.vihrealippu.fi/vl
http://www.vihrealippu.fi/sykse
http://www.vihrealippu.fi/sykse
http://www.martat.fi/neuvot_arkeen/eettinen_kuluttaminen/
http://www.martat.fi/
http://kukkamalli.munstadi.fi/
http://www.hel.fi/hki/Nk/fi/Etusivu
http://www.hel.fi/hki/Nk/fi/Etusivu
http://www.wwf.fi/
http://www.uudenmaanmartat.fi/
http://www.hel.fi/hki/alampo/fi/Etusivu
http://ymparistoosaava.fi/
http://blogs.helsinki.fi/ymparistokasvatus/ymparistokasvatuksen-teorioita/
http://blogs.helsinki.fi/ymparistokasvatus/kirjallisuus/
http://blogs.helsinki.fi/ymparistokasvatus/kirjallisuus/tutkimuksia/
http://blogs.helsinki.fi/ymparistokasvatus/
https://www.hyria.fi/hyria/kestava_kehitys
http://www.koulujaymparisto.fi/
http://www.koulujaymparisto.fi/
http://ymparistoosaava.fi/
http://www.vihrealippu.fi/vl
http://www.vihrealippu.fi/vl
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Käpylän peruskoulu: Luonnontieteellisten tietojen syventämiseen perustuva luonto- ja tiedepainotteinen opiskelu ovat 

mahdollista koulun useilla ala- ja yläkoulun luokilla. Opettajille ja kasvattajille tarjotaan mahdollisuutta tutustua mm. 

koulun kasvimaatoimintaan. 

Lahnuksen koululla on vuosittain vaihtuva Vihreä lippu –ohjelma. / Lahnuksen koulu, Espoon kaupunki 

Lauttasaaren ala-aste on ympäristökasvatuksen vierailukoulu, jonka käytäntöihin vierailijat ovat tervetulleita tutustumaan. 

Ala-asteella on ympäristömalli, jossa ympäristöraatilaiset tekevät ympäristöauditointeja lähiympäristön yrityksiin ja 

yhteisöihin. /Lauttasaaren ala-aste 

Vihreä lippu –ohjelmaan kuuluu hyväksi todettuja käytäntöjä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa / Suomen 

ympäristökasvatuksen seura 

Ympäristökasvatusohjelma: Stadi nuoren luontokello (julkaistu OPH kehittyvä koulutus 3 /1999), joka sisältää 8. ja 9. 

luokkien oppilaille pidettävät metsäkurssit sekä Metsäopetuksesta sertifikaattiin -ohjelma. Lisäksi kestävän kehityksen 

ympäristökurssiohjelma sisältää myös kulttuurisen kestävyyden, kansainvälisyyden ja yrittäjyyden. Edellä mainituissa 

julkaisuissa on runsaasti malleja, käytäntöjä ja ideoita. / Ala-Malmin peruskoulu 

Verksamhetsmodeller och miljöprogram 

På denna sida hittar du en förteckning över verksamhetsmodeller och miljöprogram som ökar miljöansvaret. Dessutom 

finns det en förteckning över skolor och läroanstalter som genomför miljöprogram i Nyland. 

Miljöfostrande gärningar i vardagen, bl.a. tvättbara engångshanddukar (handdukar klippta av lakan, som tvättas efter att 

de använts en gång) och ekomatsäck (matsäck för utflykten som inte skräpar ner naturen). Praxis: ”allt vad man kan lära 
sig i klassrummet kan man också lära sig utomhus. / Vanda naturskola 

Dagliga rutiner för att minska mängden skräp. Skolfarfars miljöprojekt: motionslådor, anslagstavlor, skolans namnskylt. 

/ Haddom skola 

Ekostöd är en verksamhetsmodell för beaktande av miljöfrågor på arbetsplatsen. / Helsingfors stad 

Miljöpedagogik, historia, centrala begrepp, teorier och litteratur. / Helsingfors universitet, miljöpedagogik 

Naturskolan erbjuder skolklasser och dagvårdsgrupper naturskoleprogram rika på upplevelser och aktivitet i deras 

närmiljö. Naturskolan har en miljöpedagog. / Borgå stads naturskola 

Skogsmulleskolans idé och målsättning bygger på att barnen genom användning av sina sinnen följer med naturens liv. 

Skogsmulleverksamheten är indelad i skogknopparna, skogsknyttarna, skogsmulle och skogströvare. / Finlands Svenska 

Idrott 

Sjundeå svenska skola har varit med i Grön Flagg-verksamheten sedan år 2002 och har alltså erfarenhet av det jobbet 

/ Sjundeå svenska skola 

Tips för en hållbar livsstil, miljövänlig konsumtion och ekologiska alternativ. / Finlands Svenska Marthaförbund 

Broschyrer om naturstigar, publikationer och annat material. / Villa Elfviks naturskola, Esbo miljöcentral 

Scouting är verksamhet för barn och ungdomar. Helsingfors och östra Nylands scouter har scoutprogram och aktiviteter 

för olika åldersgrupper. 

Grön Flagg är ett program för hållbar utveckling och miljömärkning för daghem, skolor och läroanstalter. Programmet är 

ett arbetsredskap som erbjuder en målinriktad och systematisk utvecklingsmodell för miljöfrågor. / Natur och Miljö 

http://www.kapyla.edu.hel.fi/
http://www.espoo.fi/default.asp?path=1;28;11866;11703;23258;11855;12723;13621;13631
http://www.espoo.fi/fi-FI/Paivahoito_ja_koulutus/Perusopetus/Peruskoulut/Alakoulut/Lahnuksen_koulu
http://www.lauta.edu.hel.fi/
http://www.vihrealippu.fi/vl
http://www.vihrealippu.fi/sykse
http://www.vihrealippu.fi/sykse
http://www.hel.fi/hki/alampo/fi/Etusivu
http://www.vantaanluontokoulu.fi/se/
http://www.pernaja.fi/sv/framsida
http://www.eco-support.net/ru/etusivu_ru.htm
http://www.eco-support.net/ru/etusivu_ru.htm
http://blogs.helsinki.fi/miljopedagogik/
http://blogs.helsinki.fi/miljopedagogik/historiet/
http://blogs.helsinki.fi/miljopedagogik/centrala-begrepp/
http://blogs.helsinki.fi/miljopedagogik/teorier/
http://blogs.helsinki.fi/miljopedagogik/litteratur/
http://www.helsinki.fi/universitetet/
http://www.peda.net/veraja/porvoo/luonto/naturskola
http://www.idrott.fi/verksamhet/barn___ungdom/skogsmulle/
http://idrott.fi/start/
http://idrott.fi/start/
http://naturochmiljo.fi/malgrupper/larare/gron_flagg/
http://www.siuntio.fi/sss
http://www.martha.fi/svenska/ekologi/ekologiradgivning
http://www.martha.fi/svenska/start
http://www.esbo.fi/default.asp?path=32372;37332;37338;35880;34565;34574
http://www.esbo.fi/default.asp?path=32372;37332;37338;35880;34565;34569
http://www.esbo.fi/default.asp?path=32372;37332;37338;35880;34565;34579
http://www.esbo.fi/default.asp?path=32372;37332;37338;37406;37407;34386;34546
http://www.scout.fi/
http://www.scout.fi/regioner/helsingfors-och-ostra-nylands-scouter
http://naturochmiljo.fi/malgrupper/larare/gron_flagg/
http://www.naturochmiljo.fi/sve/
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Miljöfostrare är kunniga och idérika proffs på miljöfostran och kan fungera som experter när modeller och praxis 

utvecklas. / WWF 

Teorier, centrala begrepp och litteratur om miljöpedagogik. / Miljöpedagogik 

 

http://www.wwf.fi/ymparisto/ymparistokasvatus/miljofostran_pa_svenska/
http://www.wwf.fi/svenska/
http://blogs.helsinki.fi/miljopedagogik/teorier/
http://blogs.helsinki.fi/miljopedagogik/centrala-begrepp/
http://blogs.helsinki.fi/miljopedagogik/litteratur/
http://blogs.helsinki.fi/miljopedagogik/

