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Kiittää ja 
kannustaa. 
Huomaa 

vahvuudet 
ja kehittää. 

Hyvinkään kaupungin perusopetuksen 
ja varhaiskasvatuksen  

kestävän kehityksen tunnus 
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Kestävä kehitys on ihmisen 
ja ympäristön  hyvinvointia 

lisäävää ja ylläpitävää 
toimintaa: 

 
Ekologisesti kestävää 

 
Taloudellisesti 
vastuullista 

 
Sosiaalisesti 

oikeudenmukaista  
 

Kulttuurisesti 
monimuotoista 

Millaista on kestävää kehitystä edistävä toiminta? 
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Monialaiset 
oppimis- 

kokonaisuudet 

Ihmisenä 
kasvaminen =>  
Laaja- alainen 

osaaminen 

OPS perusteet:  
Kestävä kehitys opetussuunnitelman punaisena lankana 

Osallistava ja 
yhteisöllinen 

toimintakulttuuri 

Hyvinkään kaupungin pelikirja  ja sivistystoimen arvot  

Eri oppiaineiden 
opetus-

suunnitelmat 

LAADUKAS KASVATUS- JA OPETUSTYÖ JA 
EDISTYKSELLINEN TOIMINTAKULTTUURI OVAT  

YKSIKÖN KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ  
Esim. -yhteistyö  (koulussa, kouluista, kouluihin, yhteiskuntaan) 

        -vaikuttamisprojektit (vertaiskasvattajuus) 
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TOIMIEN  
SUUNNITELMALLLISUUS 

JA JATKUVUUS 

KOKO YHTEISÖN 
AKTIVOINTI 
toimintaan 

YHTEISTYÖ eri 
ammattiryhmien ja 

tahojen kanssa 

Yksikön toiminnassa 
KAIKKIEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN  
ULOTTUVUUKSIEN HUOMIOIMINEN  

(ekologinen kestävyys, taloudellinen vastuullisuus,  
sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kulttuurinen monimuotoisuus) 

KEHITYSKOHTEIDEN 
TIEDOSTAMINEN 

Mahdollisuus  
IDEOIDEN JA KÄYTÄNTEIDEN  

JAKAMISEEN TOISILLE 

HYVIS-TUNNUKSEN TAVOITTELU ei ole yksikölle ylimääräinen rasite vaan 
MAHDOLLISUUS EHEYTTÄÄ TOIMINTAA  mm. erilaisten tiimien,  
toimikuntien  ja hankkeiden sekä toimintaa ohjaavien suunnitelmien ristivedossa. 

TOIMINTA 
KESTÄVÄN 

KEHITYKSEN 
EDISTÄMISEKSI 
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Ilmoittautuminen ja 
OMIEN TAVOITTEIDEN 

ASETTAMINEN 

TOIMINTAVUOSI  

OMAN TOIMINNAN 
ESITTELY MUILLE 

PALAUTE YKSIKÖN 
TOIMINNASTA ja 
MAHDOLLISESTI 

TUNNUKSEN SAAMINEN 

Miten HYVIS- prosessi  
etenee yksikössä ?  
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MITÄ UUTTA TULEVALLA KAUDELLA? 

Suunnittelussa ja toiminnassa 
huomioitavat asiat: 

 
 PAINOTETTAVAT TEEMAT 
KAUDELLA 2017- 2018 

 
-kestävä liikkuminen / 

liikennekasvatus 
 

-monipuolinen ulkoilu arjessa ja 
ulkona oppiminen  

KOLMATTA KERTAA 
MUKANA OLEVAT 
YKSIKÖT SAAVAT 

TUNNUKSEN 
NELJÄKSI VUODEKSI  

KERRALLAAN. 
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Ympäristö- 
näkökohta 

Lähtö-  
tilanne 

Tavoitteet  Toimen-
piteet 

Vastuut ja 
resurssit 

Aika- 
taulut 

Seuranta 
ja arviointi 

 
 
 
 
 

Suunnitelma on suunnitelma 
=> lisäyksiä ja muita 

muutoksia tulee  
matkan varrella ! 

=> ei ole vaarallista jos 
 kaikki ei toteudu! 

MITEN EDETÄ? 
 

-Esittele asia rehtorille ja johtoryhmälle sekä  
ympäristötiimille (tms.) 

 
-Puhukaa asiasta yhteisessä kokouksessa  

TÄSSÄ VAIHEESSA KANNATTAA OLLA JO ASIAA AVAAVAA 
SUUNNITELMAA HAHMOTELTUNA eli esimerkkejä 

tavoitteista 
 

- Ilmoittautukaa ja toimittakaa suunnitelma  17.2.2017 
eli hiihtolomaan (vk 8) mennessä  

Suurin pulma johon törmätään 
on pelko lisääntyvästä työstä. 

Kyse on kuitenkin 
suunnitelmallisesta kokonaisuuden 
ymmärtämisestä ja hallinnasta.    
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AIKA TEHTÄVÄ 

Helmikuu 2017 Ilmoittautuminen  (17.2.2017 mennessä) ja  
yksikön tavoitteiden asettaminen 

Vuosi 2017 Toimintajakso 

Tammikuu 2018 Info raportoinnista ja auditoinneista 

Tammi- helmikuu 
2018 

Auditoinnit omissa yksiköissä 
 

Helmikuu 2018 
 

Raporttien palautus 
(Palautuspäivästä on mahdollisuus joustaa tarvittaessa, mutta siitä on 
sovittava viimeistään palautuspäivänä.) 

Huhtikuu 2018 
 

Koulutuspäivä ja tunnusten myöntäminen 
-oman toiminnan esittely 
-arvioinnin saaminen 
-tunnusten jakaminen 
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2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 

Puolimatkan 
koulu 

X X (x) (x) 
 

(x) 
 

Vehkojan koulu X X 

Martin koulu X X 

Martin- 
kulman koulu 

X X 

Nopon koulu X X 

Hakalanpolun 
koulu 

X 

Hyvinkään-
kylän koulu 

X 

Ridasjärven 
koulu 

X 

Hyviksessä mukana olleet koulut:  2017-2018      Susanna Jussila 

KOLMANNEN KERRAN 
JÄLKEEN TUNNUS NELJÄKSI 

VUODEKSI KERRALLAAN. 
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SEURAAVISSA DIOISSA ESITELLÄÄN LYHYESTI  

-auditointi 
-raportointi 

-raportin rakenne 
-esittely koulutuspäivässä 

 
 



 Ajankohta sovitaan yhteistyössä (klo 14 jälkeen). 

 Paikalla 1-3 auditoijaa ja yksiköstä keskeiset henkilöt 
kestävän kehityksen työssä  (myös johdon edustus 
toivottava/ oleellinen). 

 Tilaisuuden kesto noin 1,5- 2 h. 

 Käydään yhdessä keskustellen lävitse yksikön kestävän 
kehityksen toimet ja arkikäytänteet, asetettujen  
tavoitteiden toteutuminen  ja muut esiin tulevat asiat 
(keskustelun runkona raportin neljä pääkohtaa). 

 Tehdään pieni kierros yksikön tiloissa (erityisesti ensi kertaa 
auditoitavissa kohteissa). 

AUDITOINTITILAISUUS  
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• Sisältää tekstiä ja kuvia yksikön kestävän kehityksen toiminnasta. 
 esittelee yksikön keke- toimet ja niiden jatkuvuuden 
 arvioi asetettujen tavoitteiden toteutumista 
=>huomioiden myös Hyvis- kauden painopisteet 
 kuvaa kestävän kehityksen toiminnan organisoitumisen yksikössä 
 katsoo tulevaisuuteen ja tuleviin tavoitteisiin ”mitä seuraavaksi pitäisi 

tehdä” 
 
 Ensikertalaiset lisäksi kertovat hieman laajemmin kestävän kehityksen 

työnsä historiasta ja arkikäytänteistään 
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1. Johdanto 
 perustiedot yksiköstä (koko, sijainti, ympäristö jne.) 
 ympäristökasvatuksen  ”historia” yksikössä (kerrotaan tiiviisti toimista ennen tätä 

toimintajaksoa) 
 
2. Kestävän kehityksen jatkuvuus ja näkyvyys yksikössä  
 keke -työn organisoituminen yhteisössä 
 koko yhteisön osallistumisen kuvaaminen 
 ympäristöystävällinen arki yksikön toiminnassa (toimet, jotka näkyvät yksikössä, mutta 

jotka eivät varsinaisesti ole toimintakauden tavoitteissa esim. viime kauden toimien 
jatkuminen) 

 
3. Yksikön tavoitteet ja niiden toteutuminen 
  kuvataan asetetut tavoitteet ja niihin tähtäävät toimet  
 perusteltu arvio tavoitteiden saavuttamisesta (arvioinnissa tulee näkyä aikuisten arvioinnin 

ohella    lasten- ja nuorten mielipiteet) 
 
4. Kestävän kehityksen toimien tulevaisuus yksikössä 
 kuvataan tulevaisuuden suunnitelmia 

Otsikointi  Hyvis- raportissa  
=> neljä pääkohtaa, väliotsikointi vapaa 
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 Esittely yksikön keke- toiminnan ideasta ja innovaatioista  
 Vertaisarviointia ym. vuorovaikutusta 
 Tavoitteena 
 ytimekkyys ja selkeys 
 ideoiden ja hyvien käytäntöjen jakaminen 
  toiminnallisuus 
  lasten ja nuorten osallisuus 
 kuvamateriaali  

 
 Lyhyesti kerrotaan myös toimintaympäristö, oppilas/ope 

määrä ym. perustiedot 

ESITTELY  KOULUTUSPÄIVÄSSÄ 
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