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Nämä kriteerit soveltuvat kouluille, oppilaitoksille ja koulutuksen järjestäjille, joita kutsutaan 
kriteereissä yhteisellä nimellä toimintayksikkö. 
 
Vihreä lippu on kasvatusalan ympäristömerkki, joka myönnetään alla olevien kriteerien perusteella 
sekä perustason että Kestävän tason toimintayksiköille. Vihreä lippu -toiminta aloitetaan 
perustasolta. Kun toimintayksikölle on myönnetty vihreä lippu kolme kertaa, se voi anoa* siirtymistä 
Kestävälle Vihreä lippu -tasolle. 

 
 

1.1 Vihreä lippu -projektissa on teema. 
1.2 Teema sisältää ympäristökuormituksen vähentämisen näkökulman. 

 

2.1 Toimintayksiköllä on ympäristöraati, joka kehittää, toimeenpanee ja seuraa 
toimintayksikön ympäristötyötä. 

2.2 Raatitoiminta on oppijalähtöistä. 
2.3 Raadin jäsenistä vähintään 2/3 on oppijoita. 
2.4 Raati kokoontuu vähintään kahdeksan kertaa lukuvuodessa. 
2.5 Raati osallistaa toiminnan suunnitteluun koko toimintayksikön. 

 

3.1 Raati tekee projektin alussa kartoituksen valitsemansa teeman osalta. 
3.2 Kartoituksella mitataan toimintayksikön ja siellä toimivien henkilöiden 

aiheuttamia ympäristövaikutuksia. 

 

4.1 Kartoituksen pohjalta raati 
- tunnistaa kehityskohteet, 
- asettaa tavoitteet ja 
- määrittelee toimenpiteet. 

4.2 Toimenpiteet sisältävät teemaan liittyen 
- kestävän elämäntavan taitojen oppimista, 
- tietojen lisäämistä ja 
- ympäristökuormituksen vähentämistä. 

4.3 Raati seuraa ja arvioi,  
- miten asetettujen tavoitteiden saavuttaminen etenee, 
- ovatko valitut toimenpiteet sopivat ja tarvittaessa muuttaa niitä. 

 

5.1 Toimintayksiköllä on teemaan liittyvät konkreettiset Vihreä lippu -tavat, joilla 
toimintayksikössä toimivat lapset, nuoret ja aikuiset pyrkivät vähentämään 
aiheuttamaansa ympäristökuormitusta. 

5.2 Vihreä lippu -tavat laaditaan tai päivitetään yhdessä ja koko yhteisö sitoutuu 
noudattamaan niitä.  

5.3 Vihreä lippu -tavat ovat kaikkien nähtävillä yhteisissä tiloissa. 

 

 



 
 

 

 

 

 

6.1 Vihreä lippu -ohjelma on kirjattuna toimintayksikön vuosisuunnitelmaan. 
6.2 Teemaa käsitellään eri oppiaineissa. 

 

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

7.2 Projektin kesto: 
a) Perustasolla Vihreä lippu -projektin vähimmäiskesto on kaksi lukukautta ja 
maksimikesto kolme lukukautta. 
b) Kestävällä tasolla Vihreä lippu -projektin vähimmäiskesto on kaksi 
lukukautta ja maksimikesto neljä lukukautta. 

7.3 Projekti alkaa joko kevätlukukauden tai syyslukukauden alussa. 

 

8.1 Vihreä lippu on koko toimintayksikön projekti. 
8.2 Vähintään 70 % oppijoista osallistuu Vihreä lippu -toimintaan arkipäivän 

toimijoina ja/tai tapahtumien osanottajina. 
8.3 Oppijoiden perheille tiedotetaan Vihreä lippu -toiminnasta. 
8.4 Toimintayksikkö tiedottaa Vihreä lippu -toiminnastaan ulospäin. 

 

9.1 Toimintayksikkö tekee Vihreä lippu -projektia varten toimintasuunnitelman 
FEE Suomen ohjeiden mukaisesti. 

9.2 Toimintayksikkö tekee Vihreä lippu -projektista loppuraportin FEE Suomen 
ohjeiden mukaisesti. 

 

 
 
 
* Kun Vihreä lippu -osallistuja on saanut lipun käyttöoikeuden kolme kertaa, se voi anoa siirtymistä 
Kestävälle Vihreä lippu -tasolle. Ehtona Kestävän Vihreä lippu -tason saavuttamiselle on, että: 

• toimintayksikkö jatkaa Vihreä lippu -toimintaa Vihreän lipun kriteereiden mukaisesti 

• eri teemoista omaksutut ympäristömyötäiset toimintatavat l. Vihreä lippu -tavat ovat 
jääneet pysyviksi käytännöiksi  

• toimintayksikkö on saavuttanut lipun vähintään kahdesta ohjelman tarjoamasta teemasta 
(vesi, energia, jätteiden vähentäminen, kestävä kulutus, yhteinen maapallo, lähiympäristö, 
terve elämä) 

 

 


