
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet  
Vihreä lippu -ohjelmassa 

 

 

Kuinka kestävän kehityksen tavoite toteutuu 

Vihreä lippu -ohjelmassa? 

Yhteydet Vihreän 

lipun teemoihin 

 

1. Ei köyhyyttä 

Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools-ohjelmaa, joka 

toimii maailmanlaajuisesti erilaisissa yhteiskunnallisissa 

olosuhteissa. Yhteinen maapallo -teemassa käsitellään globaalia 

oikeudenmukaisuutta. 

Yhteinen maapallo 

 

2. Ei nälkää 

Vihreä lippu -ohjelman Terve elämä -teema opettaa kestävästä 

ruoantuotannosta ja ravitsemuksesta. Lähiympäristö-teemassa 

kannustetaan koulupuutarhan hoitoon. Yhteinen maapallo  

-teemassa tarkastellaan ruoantuotannon kansainvälisiä yhteyksiä. 

Terve elämä 

Lähiympäristö 

Yhteinen maapallo 

 

3. Terveyttä ja hyvinvointia 

Terve elämä -teemassa käsitellään terveyttä ja hyvinvointia 

edistäviä valintoja, sekä niiden yhteyksiä ympäristön hyvinvointiin: 

millaiset valinnat mm. ruokailussa ja liikkumisessa ovat hyväksi 

sekä ihmisen hyvinvoinnille että maapallollemme? 

Terve elämä 

 

4. Hyvä koulutus 

Vihreä lippu -ohjelma edistää laadukasta kestävän kehityksen 

tietojen ja taitojen opetusta kaikessa opetuksessa ja kaikilla 

kouluasteilla. Lisäksi Eco-Schools-ohjelma edistää näitä 

tavoitteita maailmanlaajuisesti eri ohjelmamaissa. 

KAIKKI TEEMAT 

 

5. Sukupuolten tasa-arvo 

Vihreä lippu -toiminta edistää sukupuolten tasa-arvoa: kaikki 

oppilaat pääsevät yhtäläisesti osallistumaan toiminnan 

suunnitteluun ja toteutukseen. Tasa-arvoasioita voidaan käsitellä 

myös mm. Terve elämä ja Yhteinen maapallo -teemoissa. 

Terve elämä 

Yhteinen maapallo 

 

6. Puhdas vesi ja sanitaatio 

Vihreä lippu -ohjelman Vesi-teemassa opitaan vedestä ja sen 

kestävästä käytöstä sekä opitaan seuraamaan ja vähentämään 

veden kulutusta. Myös Yhteinen maapallo ja Kestävä kulutus -

teemoissa voidaan käsitellä piiloveden kulutusta. 

Vesi 

Yhteinen maapallo 

Kestävä kulutus 

 

7. Edullista ja puhdasta energiaa 

Vihreä lippu -ohjelman Energia-teema kannustaa säästämään 

energiaa ja seuraamaan sen kulutusta sekä lisäämään energia-

tehokkuutta. Lisäksi opitaan energiantuotannon päästöistä ja 

niiden vähentämisestä. 

Energia 

Ilmastonmuutos 

 

8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua 

Maailmankaupan oikeudenmukaisuutta sekä talouskasvun 

suhdetta ekologiseen jalanjälkeen ja luonnonvarojen kulutukseen 

pohditaan mm. Vihreän lipun Kestävä kulutus ja Yhteinen 

maapallo -teemoissa. 

Kestävä kulutus 

Yhteinen maapallo 



 

9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja 

Vihreä lippu -ohjelma opettaa monia tärkeitä tulevaisuustaitoja: 

mm. aktiivista kansalaisuutta sekä kestävän kehityksen tietoja ja 

taitoja, joista on yhä enemmän hyötyä työelämässä alalla kuin 

alalla uusien, kestävämpien toimintatapojen kehittämisessä. 

KAIKKI TEEMAT 

 

10. Eriarvoisuuden vähentäminen 

Eriarvoisuuden kytkökset kestävään kehitykseen ja 

maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin ovat esillä Yhteinen 

maapallo -teemassa. Aihetta käsitellään vastuullisten 

kulutusvalintojen kautta myös Kestävä kulutus -teemassa. 

Yhteinen maapallo 

Kestävä kulutus 

 

11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt 

Vihreän lipun Lähiympäristö-teemassa harjoitellaan omaan 

lähiympäristöön vaikuttamista. Kaiken kaikkiaan Vihreä lippu  

-toiminta edistää ympäristökuormituksen vähentämistä ja 

kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja omassa koulussa, 

kerhossa tai päiväkodissa sekä kodeissa ja lähiympäristössä. 

KAIKKI TEEMAT 

Lähiympäristö 

 

12. Vastuullista kuluttamista 

Vihreän lipun kestävä kulutus -teemassa keskitytään kulutuksen 

ympäristölle haitallisiin vaikutuksiin sekä niiden vähentämiseen. 

Yhteinen maapallo -teemassa tarkastellaan kulutuksen maailman-

laajuisia yhteyksiä, ja Jätteiden vähentäminen -teemassa 

perehdytään kierrätykseen ja kiertotalouteen. 

Kestävä kulutus 

Jätteiden 

vähentäminen 

Yhteinen maapallo 

 

13. Ilmastotekoja 

Vihreän lipun Energia ja Ilmastonmuutos -teemat kannustavat 

vaikuttaviin ilmastokuormitusta hillitseviin tekoihin koulun tai muun 

toimipaikan arjessa – sekä ympäröivään yhteiskuntaan 

vaikuttamiseen. Yhteinen maapallo -teemassa pohditaan myös 

ilmastonmuutoksen yhteyksiä kansainväliseen eriarvoisuuteen. 

Ilmastonmuutos 

Energia 

Yhteinen maapallo 

 

14. Vedenalainen elämä 

Vihreän lipun Vesi-teema kannustaa lähivesistöjen tutkimiseen. 

Merten ja rantojen roskaantumista tarkastellaan Jätteiden 

vähentäminen ja Yhteinen maapallo -teemoissa. Ekosysteemien 

monimuotoisuus ja siihen vaikuttaminen ovat keskiössä vuonna 

2020 tulossa olevassa Luonnon monimuotoisuus -teemassa. 

Vesi, Jätteiden 

vähentäminen 

Luonnon  

monimuotoisuus  

(tulossa 2020) 

 

15. Maanpäällinen elämä 

Luonnon monimuotoisuus on keskiössä vuonna 2020 

julkaistavassa uudessa Vihreä lippu -teemassa. 

Ekosysteemipalvelut ja ekosysteemien monimuotoisuus ovat 

esillä myös Lähiympäristö ja Yhteinen maapallo -teemoissa. 

Luonnon  

monimuotoisuus 

(tulossa 2020) 

Lähiympäristö 

Yhteinen maapallo 

 

16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto 

Oikeudenmukaisuus ja kaikkien yhtäläinen osallistuminen ovat 

Vihreä lippu -ohjelman keskeisiä elementtejä. Oppilaat oppivat 

ympäristöraatitoiminnassa demokraattista päätöksentekoa ja koko 

yhteisön mielipiteiden huomioimista. Yhteinen maapallo -teemaan 

kuuluvat keskeisesti myös rauhan- ja ihmisoikeuskasvatus. 

Yhteinen maapallo 

 

17. Yhteistyö ja kumppanuus 

Vihreä lippu on osa Eco-Schools-ohjelmaa, maailman laajinta 

kestävän kehityksen kouluverkostoa, jolla on merkittävät 

maailmanlaajuiset vaikutukset! Verkosto tarjoaa ohjelman 

osallistujille myös mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön 

ja kokemustenvaihtoon kestävän kehityksen teemojen parissa. 

KAIKKI TEEMAT 

Yhteinen maapallo 

 


