
Sertifioinnin ylläpitäjä

Opetus-, kasvatus- ja 
koulutusalojen säätiö 

– OKKA-säätiö

Suunnitteluryhmä

Tukijat ja yhteistyökumppanit



Kansallinen kestävän kehityksen strategia sekä 

keke-toimikunnan koulutusjaoston strategia:

Kaikkiin koulutusorganisaatioihin laaditaan oma 
kestävän kehityksen toimintaohjelma vuoteen 2010 
mennessä. Sen tulisi olla osa toiminta- ja 
taloussuunnitelmaa ja laadunhallintaa. 

Tavoitteena on, että 15 prosenttia päiväkodeista, 
kouluista ja oppilaitoksista on saanut ulkoisen 
tunnuksen tai sertifikaatin kestävän kehityksen 
toiminnastaan vuoteen 2014 mennessä.

Kestävän kehityksen toimintaohjelma 
kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin



Auditoijaverkosto

• Ulkoiset auditoinnit
• Käytäntöjen levittäminen
• Sertifioinnin kehittäminen

Tukimateriaali

• Arviointityökalut
• Esimerkit ja taustat
• Palvelu www-sivuilla

Opettajien koulutus

• Kestävän kehityksen 
ohjelmien rakentaminen

• Itsearviointi ja auditointi

Koulut ja oppilaitokset

• Kestävän kehityksen yhdistäminen 
opetukseen ja toimintakulttuuriin

• Henkilöstön ja oppilaiden 
hyvinvoinnin edistäminen

• Jatkuva parantaminen 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Oppilaitosten kestävän 
kehityksen kriteerit

• Kehittämisen työkalu
• Sertifikaatin myöntämisen perusta



Kestävän 
kehityksen 
kriteerien 
rakenne

• Jatkuvan parantamisen 
kehä

• Kestävän kehityksen 
teemat

• Kestävän kehityksen 
kasvatuksen malli



1. Keke sisältyy oppilaitoksen arvoihin.

2. Oppilaitos tuntee keke-asioihin liittyvät lakisääteiset vaatimukset. 

3. Oppilaitoksella on keke-asioihin liittyvät kartoitukset, ohjelmat ja 
suunnitelmat.

4. Oppilaitoksella on keke-ryhmä.

5. Keke-työllä on määritellyt vastuut, resurssit ja johdon tuki.

6. Henkilöstöllä on riittävä keke-osaaminen.

7. Oppilaitoksella on keke-ohjelma.

8. Keke yhdistetään opetukseen, työssäoppimiseen ja 
ammattiosaamisen näyttöihin.

9. Keke on otettu huomioon ammatillisten oppimisympäristöjen 
työkäytännöissä.

10.Opetuksen tukena on käytössä ajantasaista 
keke-oppimateriaalia. 

11. Keke-asioiden opetuksessa tehdään 
yhteistyötä ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Kriteerien osa 1 Suunnittelu, ydinkohdat



24. Keke-ohjelman tavoitteiden toteutumisen, keke-opetuksen ja 
ammattiosaamisen sekä toimintakulttuurin seuranta ja arviointi

25. Henkilöstön ja opiskelijoiden osallistuminen arviointitiedon käsittelyyn, 
tiedon hyödyntäminen opetuksen ja toimintakulttuurin kehittämisessä, 
raportointi sidosryhmille

Kriteerien osa 3 Seuranta, arviointi ja 
kehittäminen, ydinkohdat



Kriteerien osa 2 Opetuksen toteutus

Kestävän kehityksen 
kasvatuksen malli



Opetuksen arviointi – ammatilliset oppilaitokset



KEKE-OHJELMA: Oppilaitos valitsee vuosittain taulukosta yhden tai useamman 
teeman, joihin liittyen se suunnittelee kestävän kehityksen ohjelman tavoitteet ja 
toimenpiteet. 

SERTIFIOINTI: arviointi yhteensä viiden teeman osalta, vähintään kaksi 
ekologisen ja taloudellisen kestävyyden teemaa ja kaksi sosiaalisen ja 
kulttuurisen kestävyyden teemaa, yksi teema voi olla oma teema. 

Kestävän kehityksen teemat



12. Vuosittaiset teemat ja keke-ohjelman toimenpiteet toteutuvat 
opetuksessa ja toimintakulttuurissa, henkilöstö ja opiskelijat 
osallistuvat toimintaan.

13. Oppilaitos on vakiinnuttanut valitsemiinsa kestävän kehityksen 
teemoihin liittyviä vaikuttavia toimintatapoja pysyväksi osaksi opetusta 
tai toimintakulttuuria.

14. Oppilaitos tiedottaa teemoihin liittyvästä toiminnasta sidosryhmiään ja 
toteuttaa teemoihin liittyvää yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

Kriteerien osa 2 Teemojen toteutus, 
ydinkohdat



1. 
Vuosittaisten 

teemojen valinta

2. 
Nykytilanteen 

kartoitus teemoista

3. 
Kestävän kehityksen 

ohjelma

4. 
Ohjelman toteutus 
opetuksessa ja 

arjessa

5. 
Toiminnan arviointi 
ja kehittäminen

Keke-ohjelman rakentaminen kriteerien tuella

Henkilöstön, 
opiskelijoiden ja 
sidosryhmien 
osallistuminen



1. Nykytilan kartoitus

2. Kehittämistarpeiden 
tunnistaminen

3. Kestävän kehityksen ohjelma: 
tavoitteet ja toimenpiteet

4. Teeman toteutus opetuksessa ja 
arjessa

5. Toimintatapojen 
vakiinnuttaminen: 

• Jätehuoltosuunnitelman päivitys

• Ohjeet paperinkulutuksen vähentämisestä, 
lajitteluohjeet

• Perehdytyskäytännön päivitys 

• Kopio- ja jäteseurannan ohjeistus ja vastuutus, 
poikkeamakäytännöt 

6. Tavoitteiden toteutumisen 
arviointi ja uuden teeman valinta

• Opiskelijat toteuttavat kartoituksen 
ohjattuna osana opetusta

• Esim. kopiopaperin kulutuksen vähentäminen, 
lajittelun tehostaminen, jätekatoksen uusiminen

• Tavoitteet: paperinkulutuksen vähennys %, 
sekajätteen vähennys %

• Toimenpiteet: kopioseuranta ja kopiointikoulutus, 
lajittelukilpailu, kierrätystori, lajittelukäytännön 
uusiminen, ohjeistus ja perehdytys yhteistyössä 
jätehuoltoyhtiön kanssa, opetuskeittiön 
lajittelukoulutus kytketään ammatillisiin opintoihin 

Esimerkki: Jätteen synnyn ehkäisy ja 
kierrätys -teeman toteutus
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Esimerkki kriteerien käytön tukiaineistosta 
Kriteerien eri teemojen toteutuksesta on laadittu tukiaineisto, joka on 
saatavissa osoitteesta www.koulujaymparisto.fi -> teemojen valinta





Osoitteesta www.koulujaymparisto.fi -> itsearviointi on saatavissa esimerkkejä 
kriteerien eri teemoihin liittyvistä mittareista



Kriteerien arviointiperusteet

• Kriteerikohtaiset malliin perustuvat arviointiperusteet ja 
itsearvioinnin kysymyslistat mahdollistavat oppilaitoksen 
oman suoritustason arvioinnin.

• Arviointimalli on yhteensopiva laadunhallinnan 
työkalujen kanssa.

• Ulkoisen arvioijan todentama pisteytys antaa perusteet 
sertifikaatin myöntämiselle.



1. Arvioinnin suunnittelu

• Tavoitteet, aikataulu, arviointiryhmät, tulosten käsittely

2. Arvioinnin käynnistys

• Esim. henkilöstökokous tai koulutustilaisuus
• Arvioinnin tavoitteiden ja toteutuksen sekä kriteereiden ja 

työkalujen esittely
• Arviointiryhmistä sopiminen

3. Arvioinnin toteutus ja yhteenveto

• Arviointiryhmät kokoavat tiedot itsearvioinnin kysymyslistaan
• Yhteenveto vahvuuksista ja kehittämiskohteista

4. Tulosten käsittely ja johtopäätösten tekeminen

• Yhteinen tilaisuus (henkilöstö ja opiskelijat)
• Arviointiryhmät esittelevät yhteenvedon
• Tulosten käsittely ja keskustelu
• Ehdotukset kehittämiskohteista
• Tulosten hyödyntäminen: vuosisuunnittelu, keke-ohjelma, 

opetuksen kehittäminen

Itsearvioinnin vaiheet



Itsearvioinnin kysymyslista 
osat 1 ja 3: Suunnittelu, 
arviointi ja kehittäminen

Itsearvioinnin kysymyslista 
osa 2: Teemojen toteutus
- arvioidaan 5 oppilaitoksen 
valitsemaa teemaa

Itsearvioinnin kysymyslista 
osa 2: Opetuksen toteutus
-arviointi tutkinnoittain

Arviointi, kehittämistarpeet ja kriteereiden pisteytys koko 
oppilaitoksen toiminnan näkökulmasta

Arvioinnin yhteenvetotaulukko
- kaikkien kriteerien pisteytys
- yhteenveto kehittämistarpeista
- sertifikaatin pisterajojen 
täyttyminen

Opetuksen arvioinnin 
yhteenvetolomake
Yhteenveto kestävän kehityksen 
toteutumisesta koko tutkinnon 
opetuksessa

Arviointiryhmät:
- eri tutkinnon osien opettajat

Arviointi, kehittämis-
tarpeet ja kriteereiden 
pisteytys koko tutkinnon 
opetuksen näkökulmasta

Itsearviointi keke-kriteerien mukaan
- kattava arviointi kaikilta kriteerien osa-alueilta
- voidaan toteuttaa vaiheittain
- kehittämiskohteiden tunnistaminen
- sertifikaatin hakeminen

Arviointiryhmä: johto, 
kestävän kehityksen ryhmä, 
opiskelijoiden edustajat

Arviointiryhmä: keke-ryhmä tai teema-
kohtaiset arviointiryhmät, opettajat, muu 
henkilöstö ja opiskelijat mukana

Arviointi ja kehittämistarpeet eri 
tutkinnon osien näkökulmasta

Itsearvioinnin 
toteutus ja 
työkalut



4. 
Korjaavat 

toimenpiteet

Kestävän kehityksen sertifikaatin hakeminen

2. 
Ulkoinen arviointi 
oppilaitoksessa

1. 
Oppilaitoksen 
itsearviointi

3. 
Auditoijan palaute 

kriteerien 
täyttymisestä

5. Sertifikaatin 
hakeminen OKKA-

säätiöltä





• Vihreä lippu on kestävän kehityksen ohjelma päiväkodeille, 
kouluille ja oppilaitoksille.

• Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools –ohjelmaa, ja 
siitä vastaa Suomen Ympäristökasvatuksen Seura (Sykse).

• Suomen Vihreässä lipussa on mukana lähes 210 päiväkotia, 
koulua tai oppilaitosta, joista 160 on saanut vihreän lipun 
käyttöoikeuden (2009). 



• Sertifikaatti myönnetään kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan.

• Ulkoinen arviointi toistetaan joka kolmas 
vuosi.

• Välivuosina oppilaitos tekee kevyen 
itsearvioinnin, painotetaan kestävän 
kehityksen ohjelman toteutumista ja 
seuraavan vuoden toiminnan suunnittelua. 

Sertifikaatin voimassaolo



Auditoijan korvaus ammatillisessa oppilaitoksessa 
ensimmäisessä auditoinnissa keskimäärin 1000 €, 
päivitysauditoinnit 3 v välein edullisempia. Korvaus perustuu 
auditoijan ja oppilaitoksen väliseen sopimukseen. 
Suositushinnat annettu osoitteessa www.koulujaymparisto.fi.

Vastineeksi: Arviointi oppilaitoksessa, auditoijan antama 
palaute ja säännöllinen tuki. Sertifioinnin internetmateriaali ja 
OKKA-säätiön neuvontapalvelu on maksutonta, opettajien 
täydennyskoulutusta toteutetaan OPH:n rahoituksella.

Sertifiointi on maksutonta = ei korvausta OKKA-säätiölle. 
Sertifiointia rahoittavat vuonna 2010 OKKA-säätiö, OPM ja 
Ålandsbanken.

Sertifioinnin kustannukset

HUOM: Kestävän kehityksen kriteereitä, arviointityökaluja ja koulutuksia voi 
hyödyntää oman toiminnan kehittämiseen myös täysin ilman 
sertifiointitavoitetta!



Sertifioinnin tukimateriaali: www.koulujaymparisto.fi

Kestävän kehityksen 
kriteerit

Itsearvioinnin 
kysymyslistat

1. Suunnittelu, seuranta, 
arviointi ja kehittäminen

2. Teemojen toteutus

3. Opetuksen toteutus

Esimerkit  keke-teemojen 
toteutuksesta

Kestävän kehityksen 
ohjelman rakentaminen

Neliportaiset kriteerikohtaiset arviointi-
perusteet jokaisen kriteerin arviointiin

Tulossa:
• Web-työkalu itsearviointiin
• Esimerkkipankki sertifioitujen oppilaitosten käytännöistä
• Auditoijien oma foorumi

ARVIOINTI-
TYÖKALUT

OHJEET

Itsearviointi

Sertifikaatin hakeminen

Auditoijan ohjeet

Jatkuva parantaminen

Taustatieto: kriteerien 
keke-kasvatuksen malli



Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Erkka Laininen

OKKA-säätiö

Rautatieläisenkatu 6 A

00520 Helsinki

erkka.laininen@okka-saatio.com

puh. 050 3729 195

www.koulujaymparisto.fi

Yhteystiedot


