
Koulujen ja päiväkotien 
ympäristövastuuhenkilöiden verkosto

Tukea kuntien ympäristötyöhön

Koulujen ja päiväkotien ympäristövastuuhenkilöiden verkosto vahvistaa kunnassa tehtävää 
ympäristötyötä. Verkostossa jaetaan tietoja, taitoja ja kokemuksia oman työyhteisön ym-
päristöasioiden kehittämisestä. Kunta vastaa ympäristövastuuhenkilöiden kouluttamisesta 
ja ylläpitää verkostoa.

Tämä malli on tehty 4V-hankkeessa yhteistyössä Helsingin kaupungin opetusviraston ja ekotuki-
toimintaa koordinoivan Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kanssa. Lisätietoja ekotuki-
toiminnasta osoitteessa www.eco-support.net.

4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin – yhteisöllisyys ja elinympäristö on hanke, joka kehittää 
mahdollisuuksia kestävään, viihtyisään ja vastuulliseen kaupunkiasumiseen yhdessä asukkaiden, 
asuinkiinteistöjen, koulujen, päiväkotien ja yhdistysten kanssa. 4V-hankkeen toteuttavat yh-
teistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy. 
Vuosina 2008–2011 hanke saa rahoitusta EU:lta Etelä-Suomen kilpailukykyä ja työllisyyttä tukevasta 
EAKR-ohjelmasta sekä kansallista rahoitusta Uudenmaan liitolta. Lisätietoja 4V-hankkeesta osoit-
teessa www.4v.! .

Verkoston koordinaattori sekä kunnan päättäjät, erilaiset asiantuntija-
tahot ja tukipalvelut luovat verkostolle toimintaedellytyksiä. Verkosto 
kokoontuu koulutuksissa ja tapaamisissa. Ympäristövastuuhenkilöillä 
on käytössään yhteinen internet-alusta sekä mahdollisuus saada tukea 
koordinaattorin ylläpitämältä tukiklinikalta. Verkoston toiminnasta vas-
taa esimerkiksi sivistystoimi tai ympäristötoimi.



Verkoston toimijat
Ympäristövastuuhenkilöt
• Ovat koulun tai päiväkodin työntekijöitä.
• Kannustavat ja opastavat työtovereitaan ympäristötyöhön omassa                     

toimipaikassaan.
• Toimivat vertaistukiverkostossa tarjoten oman osaamisensa ja innostuksensa   

muiden käyttöön.

Työyhteisö
• Opetuksesta tai varhaiskasvatuksesta vastaava toimiala sitoutuu tukemaan ym-

päristövastuuhenkilöiden työtä sekä määrittelee toimenkuvan ja resurssit (sijais-
järjestelyt, tilat, tarjoilut, mahdolliset kouluttajien palkkiot).

• Rehtori tai päiväkodinjohtaja varaa työaikaa ja mahdollisia muita 
resursseja ympäristövastuuhenkilölle verkostossa toimimiseen sekä 
ympäristötyöhön omassa toimipaikassa.

• Koulu- tai päiväkotiyhteisön jäsenet vastaavat sovitusti ympäristö-
asioiden edistämisestä koulussa tai päiväkodissa.

Koordinaattori
• On esimerkiksi sivistys- tai ympäristötoimen työntekijä tai työntekijöi-

den tiimi.
• Vastaa verkoston toiminnasta, tilaisuuksien järjestämisestä ja tuesta 

verkostolle.
• Edistää verkoston toimintaedellytyksiä toimialalla ja tiedottaa toimin-

nasta.
• Koordinaattorin apuna voi toimia esimerkiksi aktiivisia ja asian-

tuntevia kasvattajia, jotka esimerkiksi ylläpitävät tukiklinikkaa tai 
järjestävät alueellisia tapaamisia ja koulutuksia. 

Kunnan päättäjät
• Toimialajohtajat, lautakunnat sekä kunnanvaltuusto ja -hallitus 

velvoittavat ja motivoivat ympäristötyöhön ja resursoivat verkoston 
toimintaa.

Asiantuntijat
• Asiantuntijoina voivat toimia kunnan eri toimialojen virkamiehet sekä 

esimerkiksi tutkijat ja luonto- ja ympäristökoulujen, järjestöjen sekä 
yritysten edustajat.

• Jakavat osaamistaan verkostolle esimerkiksi koulutuksissa.

Tukipalvelut
• Vastaavat koulujen ja päiväkotien kiinteistö-, siivous- ja ruokapalveluista.
• Jakavat osaamistaan verkostolle esimerkiksi koulutuksissa.
• Kehittävät palveluitaan yhteistyössä verkoston kanssa ja ohjeistavat työn-           

tekijöitään ympäristöasioissa.

Verkoston toimintamuodot
Koulutukset
• Ympäristövastuuhenkilöille tarjotaan peruskoulutus sekä jatkokoulutuksia   

tarpeellisiksi katsotuista teemoista.
• Koulutusten teemat liittyvät esimerkiksi opetukseen ja kasvatukseen, koulun ja 

päiväkodin ympäristövastuullisiin arkitoimintoihin tai ympäristövastuuhenkilönä 
toimimiseen. 

• Koulutuksissa hyödynnetään kunnan sisäistä asiantuntijuutta eri toimialoilla sekä 
kouluissa ja päiväkodeissa. 

                          Tapaamiset
                          •      Ympäristövastuuhenkilöt tapaavat ryhmissä säännöllisin väli-

•      Tapaamisissa korostuu vertaistuki ja kokemusten jakaminen.
•      Tapaamisissa voi vierailla asiantuntijoita syventämässä yhdessä        

Internet-alusta
•      Toimii viestintäkanavana sekä tietopankkina (esim. ympäristö-

•      Mahdollistaa parhaimmillaan keskustelun ja yhteydenpidon ta-

Tukiklinikka
•     On esimerkiksi viikoittainen konsultaatiotunti, jolloin koordinaat-                         

•      Tarvittaessa koordinaattori tekee konsultointikäyntejä kouluihin ja 
                                                                                                                            

ajoin

sovittua teemaa tai tapaamiset voidaan järjestää tutustumis-       
käyntejä.

vastuuhenkilön toimenkuva, ajankohtaisia tietoja tapahtumista,
ympäristötyöhön liittyviä ohjeita ja tietoa.

paamisten välillä.

tori on tavoitettavissa kasvokkain, puhelimitse tai sähköpostin
välityksellä.

päiväkoteihin.

Kuvitus: Seppo Leinonen

Koulujen ja päiväkotien 
ympäristövastuuhenkilöiden verkosto


