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Ympäristökasvatuksella kohti kestävää tulevaisuutta.  

 

1. Yleistä 

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi toimii ympäristökasvatuksen kattojärjestönä 

Suomessa. Tarjoamme Vihreä lippu -ohjelmalla tukea ja työkaluja opetus- ja 

kasvatusalalle. Vaikutamme yhdessä alan järjestöjen ja toimijoiden kanssa ja kerromme 

päättäjille ympäristökasvatuksen tilasta ja tarpeista. Koulutamme opettajia ja 

kasvattajia ympäristökasvatuksen ajankohtaisista teemoista yhteistyössä muiden 

toimijoiden kanssa. Viestimme ympäristökasvatuksen tärkeimmistä ajankohtaisista 

asioista.  

FEE Suomi on osa Foundation for Environmental Education -verkostoa, joka on 

maailman suurin ympäristökasvatusjärjestöjen verkosto. FEE Suomi on FEE:n 

täysjäsen. Kansainvälisen FEE :n strategian v. 2021–2030 painopisteet ovat: Empower 

Climate Action, Protect Global Biodiversity, Reduce Environmental Pollution. 

FEE Suomi ja sen 100 % omistama osakeyhtiö Going Green Oy toteuttivat vuonna 

2022 kolmea FEE:n kansainvälistä ohjelmaa. FEE Suomi koordinoi Eco-Schools -

ohjelmaa (Vihreä lippu). Going Green Oy vastaa puolestaan hotelli- ja majoitusalan 

Green Key -ohjelmasta, ja rantojen ja vierasvenesatamien Blue Flag -ohjelmasta. Lisäksi 

Going Green Oy koordinoi omaa luontoyrittäjien Green Activities -ympäristöohjelmaa. 

FEE Suomen strategia vuosille 2020–2024 

Arvoperusta: Luonnon ja elämän itseisarvo 

Arvot: Osallisuus, yhteistyö, luotettavuus, oppimisen ilo 

Visio: FEE Suomi on tunnettu ja arvostettu alan asiantuntijajärjestö, joka vaikuttaa 

yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ympäristökasvatuksen laatuun ja asemaan 

Suomessa. 

Missio: FEE Suomi edistää, kehittää ja tukee ympäristökasvatusta Suomessa. 
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Ympäristökasvatuksella kohti kestävää tulevaisuutta.  

 

STRATEGISET TAVOITTEET 

1. Tuki varhaiskasvatuksen, koulujen ja muiden oppilaitosten 

ympäristökasvatustyölle voimistuu. 

2. Ympäristökasvatuksen asema paranee yhteiskunnassa ja poliittisessa 

päätöksenteossa. 

3. Ympäristökasvatuksen osaaminen kasvaa ja laatu paranee. 

4. Ympäristökasvatuksen viestintä vahvistuu. 

Poimintoja onnistumisista vuonna 2022: 

• Vihreä lippu -kehittämisprojektin toimeenpanovaihe käynnistyi ja uudistusten 

suunnittelu edistyi. Vihreä lippu -ohjelman osallistujamäärä kasvoi ja mukana oli 

vuoden 2022 lopussa ennätykselliset 371 osallistujatahoa. Vihreän lipun 

esittely- ja perehdytystilaisuudet etätoteutuksella juurtuivat osaksi toimintaa ja 

löysivät yleisönsä saavuttaen yli 200 osallistujaa. 

• Osana Vihreän lipun kehittämisprojektia käynnistyi Vaikuttavimmat 

ympäristöteot -listaprojekti erillisellä rahoituksella. 

• Saimme vietyä maaliin ensimmäisen oman Opetushallituksen rahoittaman 

koulutushankkeemme Toisille – myötätuntopedagogiikka ympäristökasvatuksessa 

yhdessä alan tutkijoiden kanssa haastavasta vuodesta huolimatta (korona, 

kunta-alan lakko keväällä 2022). 

• Kestävä koulu -vaikuttamistyössä laadittiin keväällä 2022 ohjelmapaperi 

eduskuntavaalityöhön. Vuoden mittaan tavattiin keskeisiä henkilöitä kattavasti 

eri puolueista. Opetushallituksen kestävyyskasvatuksen kehittämishankkeen 

kanssa tehtiin vuoden aikana tiivistä yhteistyötä. 

• Työskentelimme tärkeissä prosesseissa tuoden ympäristökasvatuksen 

asiantuntemusta Kansalliseen biodiversiteettistrategiaan 2022–2030 ja 

Kansallisen kestävän kehityksen strategiaan 2022–2030. 

• Lähdimme yhteistyökumppaniksi kolmeen uuteen Opetushallituksen 

rahoittamaan koulutushankkeeseen, jotka saivat rahoituksen ja käynnistyivät 

syksyllä 2022. 
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2. Tuki varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten 
ympäristökasvatustyölle voimistuu 
 
Tavoitteen kuvaus: FEE Suomi tarjoaa varhaiskasvatukseen, kouluille ja muille oppilaitoksille laadukkaan ja 
innostavan Vihreä lippu -ympäristökasvatusohjelman. Vihreä lippu -ohjelmassa korostuu toivo ja yhdessä 
tekeminen. Kehitämme Vihreä lippu -ohjelman toimintamallia, materiaaleja ja -palveluja vastaamaan entistä 
paremmin osallistujien, oppimisympäristöjen ja muuttuvan maailman tarpeisiin. Tuotamme ajankohtaista ja 
monipuolista tukimateriaalia opetuksen ja kasvatuksen tueksi myös muille kuin Vihreä lippu -osallistujille. 

Vihreä lippu on Suomen suurin kestävän kehityksen ohjelma ja ympäristösertifikaatti 

kasvatusalalle, joka edistää opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden 

toteuttamista. Vihreässä lipussa keskiössä ovat kestävien elämäntapojen opettelu, 

osallisuus ja vaikuttamiseen kasvattaminen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 

mukaisesti. Vihreä lippu tarjoaa valmiit työkalut innostavaan ja osallistavaan kestävän 

kehityksen kasvatukseen innostamalla lapset ja nuoret oppimaan kestävän 

tulevaisuuden tiedot ja taidot tekojen kautta. Vihreän lipun toimintamalli ohjaa myös 

ympäristökuormituksen pitkäjänteiseen vähentämiseen sekä kestävän kehityksen 

mukaisten arvojen ja asenteiden sisäistämiseen. Vihreä lippu on osa FEE:n 

kansainvälistä Eco-Schools-ohjelmaa, joka toimi vuonna 2022 yhteensä 72 maassa 

ympäri maailman. 

2.1. Vihreä lippu -ohjelman osallistujat 

Ohjelman osallistujat ovat varhaiskasvatusyksiköitä (182), peruskouluja (140), lukioita 

(34), ammatillisia oppilaitoksia (4) sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaa 

järjestäviä tahoja (11). Vuoden 2022 lopulla ohjelmassa oli 371 osallistujatahoa, ja 

ohjelma tavoitti päivittäin noin 105 000 suomalaista lasta ja nuorta sekä noin 11 000 

opettajaa ja kasvattajaa. Osallistujayksiköistä 44 oli ruotsinkielisiä. Osallistujamäärä 

kasvaa jatkuvasti mutta maltillisesti – vuoden 2022 aikana toiminnan aloitti 32 ja lopetti 

19 yksikköä. 

Vuoden 2022 lopussa Vihreä lippu -sertifiointi oli voimassa yhteensä 314 osallistujalla 

(85 % kaikista osallistujista).  

Kolme Vihreä lippu -projektia läpikäytyään osallistuja voi anoa siirtymistä Kestävälle 

Vihreä lippu -tasolle tunnustuksena pitkäjänteisestä ja tuloksekkaasta ympäristötyöstä. 
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Kestävälle Vihreä lippu -tasolle siirtyi vuoden 2022 aikana 10 uutta osallistujatahoa, ja 

vuoden 2022 päättyessä Kestävällä Vihreä lippu -tasolla oli 211 osallistujaa. 

Vihreä lippu -ohjelman osallistumismaksut olivat yksikön koosta riippuen 275 € (alle 

100 oppilaan yksiköt) tai 550 € (yli 100 oppilaan yksiköt). Kaikkien Kestävän tason 

osallistujien vuosimaksu oli 150 €. 

Vihreän lipun toimintasuunnitelmassa määritetyt painopisteet vuodelle 2022 olivat: 

• Toimintamallin kehittämisprojekti huipentuu (pääpainopiste) 

• Vihreän lipun osallistujamäärän kasvattamistyötä jatketaan 

• Kokemustenvaihtotapaamisten ja vierailujen toteuttaminen 

Painopisteet toteutuivat suunnitellusti. Toimintamallin kehittämisprojektista tehtiin 

päätökset keväällä 2022, joiden toimeenpano käynnistettiin. Osallistujamäärää 

kasvatettiin säännöllisten esittelytilaisuuksien avulla. Kokemustenvaihtotilaisuuksista 

saatiin hyviä ideoita jatkoon ja suunnitellut vierailut Vihreä lippu -toimijoiden luokse 

toteutuivat yhtä lukuun ottamatta, joka siirtyi joulukuulta alkuvuoteen 2023.  

2.2. Toimintamallin kehittämisprojekti huipentuu (pääpainopiste) 

Syksyllä 2020 alkanut Vihreä lippu –toimintamallin kehittämisprojekti huipentui 

keväällä 2022. Silloin työstettiin aktiivisesti erilaisia kehittämiskohteita ja 

ratkaisumalleja niihin, mm. alkukartoitus ja vaikuttavimmat ympäristöteot, alkuintro, 

raportointi, kestävä taso -malli sekä suosituksia koulun/päiväkodin johdolle. 

Ratkaisumallien työstämisessä konsultoimme esim. kahta tutkijaa, muutamaa Vihreä 

lippu -rehtoria ja päiväkodinjohtajaa, muutamia Vihreä lippu -päiväkotien ja koulujen 

työntekijöitä sekä FEE Suomen hallituksen jäseniä. FEE Suomen hallituksen ja Vihreä 

lippu -ohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja Marjo Pakkanen osallistui aktiivisesti 

ratkaisumallien työstämiseen. Kevään lopuksi FEE Suomen hallitus päätti Vihreä lippu 

-toimintamalliin tulevista uudistuksista.  

Uuden mallin lanseeraus päätettiin siirtää elokuulle 2023, jotta kaikki tarvittavat 

tukimateriaalit ehdittäisiin tuottaa ja lanseeraukseen valmistautua huolella, erityisesti 

henkilöstömuutosten keskellä. 
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Syksyllä 2022 työstettiin Vihreä lippu -toimintamalliin päätettyjä uudistuksia. 

Toimintasuunnitelma- ja raportointilomakkeen vaihtoehtoisia toteutusmalleja 

vertailtiin. Vihreä lippu uudistuksista, alkuintrosta sekä Vihreä lippu tapojen uusista 

ohjeista valmistuivat luonnokset, joiden viimeistely ja julkaisu tapahtuu vuonna 2023. 

Lokakuussa 2022 käynnistyi 4,5 kk kestävä Vaikuttavimmat ympäristöteot -projekti, 

jonka materiaaleja hyödynnetään myös raportointi- ja toimintasuunnitelmapohjan 

uudistamisessa sekä alku- ja loppukartoitusten uudistuksissa. Vaikuttavimmat 

ympäristöteot -projektia toteuttaa erillisrahoituksella palkattu projektisuunnittelija. 

Tarkemmin projektista luvussa 2.8. 

Vapaa-ajan toimijoiden mallin pilottia seurattiin loppukevääseen 2022 asti. Mallia 

pilotoi 10 vapaa-ajan toimijaa, joukossa mm. urheiluseuroja, partiolippukuntia, MLL:n 

paikallisryhmiä ja nuorisotiloja. Pilotoinnin pohjalta ehdotettavat uudistukset on 

suunnitelmissa ottaa käyttöön elokuussa 2023 samanaikaisesti muiden Vihreä lippu -

uudistusten kanssa.  

Myös Suomessa toimiville kansainvälisille kouluille suunnattu Vihreä lippu -pilotointi 

jatkui vuonna 2022. Kaksi koulua pilotoi parhaillaan uutta englanninkielistä 

toimintamallia, ja osana pilottia kokeilimme myös auditointia loppuraportoinnin sijaan. 

Keväällä 2022 Vihreä lippu -ohjelman kehittämisprojektiin osallistui ohjelmajohtajan 

ohjauksessa korkeakouluharjoittelija Jesse Sammalisto ajalla 7.2.-6.4.2022. 

Harjoittelun aikana hän mm. kartoitti Vihreä lippu -tapoihin liittyviä käytäntöjä 

oppilaitoksissa. Harjoittelija Jesse Sammalisto työstää Vihreä lippu –lukioihin liittyvää 

pro gradu- tutkielmaa osana kasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen opintoja Itä-

Suomen Yliopistossa.  

2.3. Vihreän lipun osallistujamäärän kasvattamistyötä jatkettiin 

Jatkoimme osallistujamäärän kasvattamistyötä järjestämällä 6 esittelytilaisuutta 

verkossa Vihreä lippu -ohjelmasta uusille kiinnostuneille toimijoille. 

Esittelytilaisuuksissa kerrottiin perustiedot ohjelmasta ja varattiin aikaa kysymyksille. 

Mainostimme esittelytilaisuuksia ensisijaisesti noin kymmenen suurimman kunnan 
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yhteyshenkilöiden kautta sekä Ajankohtaista ympäristökasvatuksessa -uutiskirjeessä ja 

Vihreä lippu -edistäjätahojen kautta. 

Lisäksi esittelimme Vihreä lippu -ohjelmaa ainakin 11 erilaisessa alan tilaisuudessa, 

jonne meidät pyydettiin puhumaan. 

Vuoden 2022 aikana saimme yhteensä 32 uutta Vihreä lippu -osallistujayksikköä 

mukaan ohjelmaan. Tavoitteemme vuodelle 2022 oli 20 uutta yksikköä, mikä ylittyi 

reippaasti, vaikka teimme kasvattamistyötä vähemmän kuin edellisvuosina 

kehittämisprojektin vaatimien aikaresurssien takia. Vihreä lippu -osallistujille 

järjestimme perehdytystilaisuuksia online-toteutuksina. 

Osallistujamäärät Vihreä lippu -tilaisuuksissa 2022 
 

Tilaisuus Ajankohta Kohderyhmä Tilaisuuksien 
määrä 

Osallistujia yht. 

Esittelytilaisuudet Kevät + 
syksy  

Uudet 
kiinnostuneet 

kevät 3kpl 
syksy 3 kpl 

keväällä noin 35 hlöä 
syksyllä 33 hlö 

Perehdytykset Kevät + 
syksy 

Osallistujat keväällä 2kpl 
syksyllä 7 kpl 

(keväällä 8 hlöä; 
kokeilimme uutta 
konseptia) 
Syksyllä 144. 

Työpaja kestävä 
taso -
kehittämisestä 

Kevät Osallistujat 1kpl 5 hlöä 

Kokemustenvaihto-
tilaisuudet 

Kevät Osallistujat 5kpl 24 hlöä 

 

2.4. Kokemustenvaihtotapaamisten ja vierailujen toteuttaminen 

Alkuvuodesta 2022 kokeilimme online-kokemustenvaihtotapaamisten järjestämistä 

Vihreä lippu -opettajille ja kasvattajille. Kehittämisprojektin alussa tehdyissä 

osallistujakyselyssä sekä pro gradu- tutkimuksessa oli käynyt ilmi, että Vihreä lippu -

opettajat ja kasvattajat toivovat säännöllisiä mahdollisuuksia vaihtaa kokemuksia 

muiden Vihreä lippu -opettajien kanssa. Kokeilemme näiden järjestämistä online-

tilaisuuksina voidaksemme tarjota tapaamisia päiväkodeille ja kouluille ympäri 

Suomea. 

Järjestimme yhteensä viisi kokemustenvaihtotilaisuutta: yhden varhaiskasvatuksen 

henkilökunnalle, yhden alakoulujen opettajille, yhden yläkoulu- ja toisen asteen 
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opettajille (toteutui jo marraskuussa 2021), yhden ruotsinkielisille osallistujille sekä 

osallistujien toiveesta yhden kokemustenvaihtotilaisuuden raatitoiminta-teemalla. 

Tilaisuuksien konsepti ja henki oli palautekyselyn mukaan hyvä. Osallistujamäärä jäi 

puolestaan aika pieneksi, mikä saattoi johtua samanaikaisesta hankalasta 

koronatilanteesta, joka vaikutti suuresti koulujen ja päiväkotien arkeen.  

Vuonna 2022 vierailimme lisäksi kolmessa (3) Vihreä lippu -koulussa ja päiväkodissa 

pitkän koronatauon jälkeen: päiväkoti Floorassa ja Helsingin Suomalaisessa 

Yhteiskoulussa (SYK) keväällä sekä päiväkoti Kamomillassa syksyllä. Neljäs suunniteltu 

vierailu Puistopolun peruskouluun siirtyi joulukuulta tammikuulle 2023. 

 

2.5. Kansainvälinen yhteistyö 

Osallistuimme kansainvälisen Eco-Schools-verkoston toimintaan. Kesällä 2022 

osallistuimme Viron Eco-Schoolsin järjestämään keskusteluun ja kuulumisten vaihtoon 

Euroopan Eco-Schools kollegoiden kanssa. FEE Suomen Vihreä lippu -ohjelmajohtaja 

kutsuttiin syksyllä 2022 FEE globalin Eco-Schools ohjelman edustajaksi HundrED 

Summit -tapahtumaan 26.–28.10. Helsingissä. FEE:n Eco-Schools-ohjelma valittiin 

vuoden 2022 HundrED Innovations Hall of Fame listaukseen, jolla nostetaan esiin 

useasti palkittuja vaikuttavia ja hyvin skaalautuvia kasvatusalan innovaatioita.  

Vihreä lippu -osallistujille välitettiin osallistujaviesteissä tietoa mahdollisuuksista 

kansainväliseen yhteistyöhön Eco-Schools verkoston sisällä sekä saatuja 

yhteistyöpyyntöjä sekä vinkkejä kansainväliseen teemapäivään ja kampanjaan 

osallistumisesta 

2.6. Tukipalvelut Vihreä lippu -ohjelman osallistujille 

Osallistujille kehitetty etätoteutuksena lukukausien alussa pidettävä Vihreä lippu -

perehdytystilaisuus on ollut toimiva tukipalvelu. Kokemäen kunnan lähtiessä mukaan 

Vihreä lippu -ohjelmaan syksyllä 2022 järjestettiin heille omat perehdytystilaisuudet 

neljä kertaa syksyn alussa.  Aiempien perehdytystilaisuuksien tallenne on Vihreä lippu 

-osallistujien saatavilla ja katsottavissa osallistujasivuilla. Lisäksi tarjosimme sekä uusille 

osallistujatahoille että ohjelmasta kiinnostuneille tahoille etävierailuja 

henkilöstökokouksiin, mm. opettajankokouksiin.  
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Palveluvalikoimamme kattoi myös vuonna 2022 seuraavat tärkeät palvelut osallistujille, 

suomeksi ja ruotsiksi:  

• neuvontapalvelut puhelimitse ja sähköpostitse 

• palautteet Vihreä lippu -toimintasuunnitelmiin ja raportteihin 

• Vihreä lippu -sertifioinnit 

• laajat sähköiset tukimateriaalit Vihreä lippu -toimintaan ja –teemoihin (yht. 9 

ympäristöteemaa) 

• osallistujatiedotus sähköpostilistan ja sähköisen uutiskirjeen välityksellä 

• osallistujavinkkien ja teemapäivävinkkien jakaminen Instagramissa  

2.7. Vihreän lipun toimikunta, alueelliset edistäjät ja ohjausryhmä. 

Valtakunnallinen, moniammatillinen Vihreä lippu -toimikunta myöntää ohjelman 

kriteerit täyttäville yksiköille niiden raportoinnin perusteella oikeuden käyttää Vihreä 

lippu -sertifikaattia. Toimikunta kokoontui vuoden 2022 aikana kahdesti, toukokuussa 

ja joulukuussa. Toimikunnan jäsenet käyvät ilmi liitteestä (ks. LIITTEET). 

Vihreä lippu -ohjelmalla on lisäksi 19 alueellista edistäjää (mm. luontokouluja), jotka 

edistävät ohjelman tunnettuutta ja tukevat ohjelman osallistujia eri puolilla maata oman 

toimintansa puitteissa. Alueelliset edistäjät järjestivät jonkun verran Vihreä lippu -

osallistujatapaamisia, koulutusta ja kokemustenvaihtotilaisuuksia, myös etä- ja 

hybriditekniikoita hyödyntäen.  

Vuonna 2022 jatkettiin yhteistyötä ja sen edistämisen suunnittelua yhdessä SYKLIn ja 

Ulko-opet ry:n kanssa. Vihreä lippu -tiimistä osallistuttiin Syklissä käynnissä olleen 

pilottihankkeen alueellisten verkostotapahtumien suunnitteluun, innovointiin ja 

pilotointiin sekä olemalla mukana verkostotapahtumassa Kirkkonummella keväällä 

2022. Yhteistyön jatkoa suunniteltiin syksyllä 2022 ja jatketaan vuonna 2023. 

Vihreä lippu -ohjelman työtä tukenut ohjausryhmä ei ole kokoontunut 

kehittämisprojektin aktiivisen suunnitteluvaiheen aikana vuonna 2022. Ohjausryhmän 

työtä kehitetään jatkossa.  
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2.8. Vaikuttavimmat ympäristöteot -projekti 

Vaikuttavimmat ympäristöteot -projekti käynnistyi 17.10.2022 projektisuunnittelijan 

toimesta. Projektissa laaditaan listat vaikuttavimmista ympäristöteoista jokaisen Vihreä 

lippu –teeman mukaisesti päiväkotien, koulujen ja vapaa-ajan toimijoiden 

hyödynnettäväksi. Listat tehdään Ympäristö- ja kuluttajapoliittisen yhdistyksen tuella. 

Projektin osana järjestettiin loppuvuodesta 2022 kaksi työpajaa, joissa kehitettiin, 

työstettiin ja kommentoitiin listoja yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kolmas työpajoista 

kalenteroitiin tammikuulle 2023. 

Projektisuunnittelijan työ jatkuu 28.02.2023 saakka, jonka jälkeen Vaikuttavimpien 

ympäristötekojen listoille tehdään visuaalinen ilme ja taitto. Listat on tarkoitus julkaista 

elokuussa 2023.  
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3. Ympäristökasvatuksen asema paranee yhteiskunnassa 
 
Tavoitteen kuvaus: FEE Suomi vahvistaa vaikuttamistyötään ja rooliaan ympäristökasvatuksen 
asiantuntijana. Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja teemme vaikuttamistyötä mm. 
valtakunnallisissa vaaleissa, opetussuunnitelmatyössä, opettajankoulutuksessa ja opetus- ja 
ympäristöhallinnon linjausten kehittämisessä. Koordinoimme ympäristökasvatuksen yhteistyöverkoston 
Pyöreän pöydän vaikuttamistyötä. 

 

3.1. Ympäristökasvatuksen verkosto Pyöreä pöytä 

FEE Suomi koordinoi ympäristökasvatuksen yhteistyöverkoston Pyöreän pöydän 

toimintaa. Pyöreässä pöydässä vaihdetaan ja jaetaan ajankohtaista 

ympäristökasvatukseen liittyvää tietoa sekä suunnitellaan yhteistä vaikuttamistyötä 

ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen edistämiseksi. Pyöreä pöytä kokoontui vuoden 

aikana kahdesti 3.2. ja 21.9.  

Pyöreässä pöydässä oli vuonna 2022 mukana 36 eri tahoa. FEE Suomen 

toiminnanjohtaja toimi Pyöreän pöydän kokoonkutsujana, asioiden valmistelijana sekä 

puheenjohtajana. Aktiivisia Pyöreän pöydän jäseniä olivat mm. Suomen luonto- ja 

ympäristökoulujen liitto, OAJ, Biologian ja maantieteen opettajien liitto, Natur och 

Miljö, WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen Latu ja Varhaiskasvatuksen opettajien liitto. 

Kokouksiin osallistuivat myös hallinnon edustajat Opetushallituksesta 

kestävyyskasvatuksen kehittämishankkeesta ja Keski-Suomen ELY-keskuksesta. 

Vuonna 2022 mukaan Pyöreän pöydän yhteistyöhön tuli uutena BirdLife Suomi ry ja 

yhteistyötä tehtiin myös Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itlan kanssa. 

3.2. Kestävä koulu -ohjelma 

Vuonna 2022 vaikuttamistyön keskiössä oli edellisvuosien tapaan Kestävä koulu -

ohjelma. Kestävä koulu on ympäristökasvatus- ja opetusalan järjestöjen esitys 

valtakunnalliseksi ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen ohjelmaksi. Kestävän koulun 

esikuvana on toiminut Liikkuva koulu -ohjelma. Ohjelmassa varhaiskasvatuksen, 

peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten oppijat saavat valmiuksia kestävän 

tulevaisuuden rakentamiseen. Kestävä koulu -ohjelma vastaa Sanna Marinin 

hallitusohjelman ympäristökasvatusta koskeviin kirjauksiin ”edistetään luonto- ja 

ympäristökasvatusta” ja ”otetaan huomioon kestävä kehitys ja ilmastokasvatus [--] 

läpileikkaavina teemoina eri koulutusasteilla”. 
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Kestävä koulu -ohjelmaa edisti ja vaikuttamistyötä suunnitteli Pyöreän pöydän tahoista 

koottu työryhmä. FEE Suomen toiminnanjohtaja toimi työryhmän vetäjänä. Työryhmän 

kokoonpano 2022 löytyy liitteestä (ks. LIITTEET). Työryhmä kokoontui vuoden aikana 

neljä kertaa, lisäksi tiiviimmin työskentelevä “alatyöryhmä” kokoontui kolme kertaa 

tekemään valmistelutyötä kokousten välillä. 

Kestävä koulu -vaikuttamistyössä laadittiin keväällä 2022 ohjelmapaperi, jolla 

aloitettiin valmistautumaan vuoden päästä koittaviin eduskuntavaaleihin. 

Ohjelmapaperi julkaistiin 30.3. Vuoden 2022 aikana työryhmän jäsenet informoivat ja 

tapasivat vaalivalmistelun kannalta keskeisiä henkilöitä kattavasti eri puolueista. 

Opetushallituksessa oli vuonna 2022 käynnissä kestävyyskasvatuksen 

kehittämishanke, jonka koordinaatioryhmässä oli mukana useita Kestävä koulu -

työryhmän jäseniä. Kehittämishankkeen kanssa tehtiin aktiivista tiedon- ja 

ajatustenvaihtoa ja kehittämishankkeen koordinaattori osallistui myös Kestävä koulu -

työryhmän kokouksiin. Kestävä koulu -työryhmän jäsenet osallistuivat 

Opetushallituksen järjestämiin kehittämistyöpajoihin keväällä 2022 ja 

Opetushallituksen Agenda2030-työryhmän kokoukseen syksyllä 2022 esitellen 

Kestävä koulu –ohjelmaa. 

3.3. Muihin ajankohtaisiin prosesseihin vaikuttaminen 

FEE Suomi toimi ympäristöministeriön alaisen luonnon monimuotoisuuden 

viestintäryhmän jäsenenä (nimitys v. 2022). Viestintäryhmä suunnittelee luonnon 

monimuotoisuuteen liittyvää viestintää YM:n biodiversiteetin seurantaryhmän tukena. 

Vuoden aikana viestintäryhmä osallistui Kansallisen biodiversiteettistrategian 2022–

2030 työstämiseen, vuoden aikana kokoonnuttiin kesää lukuun ottamatta kerran 

kuukaudessa. Viestintäryhmä laati myös Luontobarometrin 2022, jolla selvitettiin 

kolmatta kertaa suomalaisten näkemyksiä luonnosta, sen uhista ja suojelusta. 

FEE Suomi oli Suomen Kestävän kehityksen toimikunnassa varajäsenenä. Toimikunnan 

vuoden 2022 tärkein asia oli se, että Kansallinen kestävän kehityksen strategia vuosille 

2022–2030 saatiin valmiiksi ja julkistettiin huhtikuussa. Strategiaa työstettiin 

työpajoissa, tapaamisilla ja sähköisillä kommentointialustoilla. FEE Suomi osallistui 
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strategian laatimiseen ympäristökasvatuksen näkökulmasta. Kestävän kehityksen 

toimikunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. 

FEE Suomelta pyydettiin lausuntoa Ympäristöministeriön harkinnanvaraisista 

valtionavustuksista, joka toimitettiin eduskunnan asunto- ja ympäristöjaostolle 24.10. 

FEE Suomi totesi lausunnossaan, että ympäristökasvatukseen suunnattua 

valtionavustusta ei voi leikata vaan sitä olisi päinvastoin lisättävä sekä 

ympäristöjärjestöjen rahoitusta lisäämällä että ympäristökasvatuksen ja -valistuksen 

hankeavustusta kasvattamalla. Lausunnossa todettiin, että ympäristökasvatuksen tarve 

on viime vuosina ympäristökriisin konkretisoituessa tullut yhä suuremmaksi. 
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4. Ympäristökasvatuksen osaaminen kasvaa ja laatu paranee 
 
Tavoitteen kuvaus: FEE Suomi on mukana kehittämässä ympäristökasvatuksen koulutusta. Suunnittelemme 
ja toteutamme opettajille ja kasvattajille suunnattuja koulutuksia ja koulutushankkeita yhdessä 
yhteistyökumppaneiden ja alan tutkijoiden kanssa. 

 

4.1. Opetushallituksen rahoittamat koulutushankkeet 

FEE Suomen ensimmäinen oma Opetushallituksen rahoittama opetustoimen 

henkilöstökoulutushanke Toisille – myötätuntopedagogiikka ympäristökasvatuksessa 

2021–2022 vietiin päätökseen. Koulutushanke suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä 

alan tutkijoiden kanssa. Koulutuskokonaisuudessa osallistujat saivat uutta tietoa 

myötätunnosta, ympäristökasvatuksesta sekä myötätuntoprojektien toteuttamisesta. 

Koulutus oli suunnattu varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen opettajille ja 

kasvattajille. Se sisälsi kaksi koulutuspäivää sekä omassa työssä toteutettavan 

myötätuntoprojektin. 

Keväällä 2022 koulutukset järjestettiin Tampereella (19 osallistujaa) ja Oulussa (22 

osallistujaa) ja syksyllä Jyväskylässä (26 osallistujaa), Joensuussa (27 osallistujaa) ja 

Kouvolassa (30 osallistujaa). Koulutukset saatiin toteutettua ja osallistujia oli riittävästi, 

vaikka varsinkin kevät oli haasteellista aikaa koronan ja kunta-alan lakon vuoksi ja 

varhaiskasvatuksen henkilöstötilanne oli muutenkin haasteellinen.  Hankkeesta 

vastannut projektipäällikkö lopetti työnsä tammikuussa 2022, jonka jälkeen 

toiminnanjohtaja otti hoitaakseen projektipäällikön tehtävät. 

Vuoden 2022 alussa FEE Suomi oli mukana viimeistelemässä yhdessä 

yhteistyökumppaneiden kanssa avustushakemuksia uusiin Opetushallituksen 

rahoittamiin opetustoimen henkilöstökoulutushankkeisiin 2022–2023. WWF Suomen 

johdolla laadittiin laaja ympäristökasvatustoimijoiden hanke Kohti ympäristövastuullista 

oppimisyhteisöä. Fingon johdolla valmisteltiin laaja globaalikasvatusalan hanke 

Transformer2030 - Kestävyysosaajat. FEE Suomi oli tiiviisti mukana hankkeiden 

suunnittelussa ja hakemusten tekemisessä. Kolmas hanke, johon FEE Suomi lähti 

mukaan, oli Suomen ympäristöopisto Syklin hanke Yhdessä ulkoluokkaan. Kaikki kolme 

hanketta saivat Opetushallitukselta rahoituksen, ja koulutusten suunnittelu ja viestintä 

käynnistyivät alkukesän ja -syksyn 2022 aikana. 
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4.2. Muu koulutustoiminta 

FEE Suomi oli 2020–2022 yhteistyökumppanina Mieli ry:n vetämässä 

Ympäristöahdistuksen mieli – hankkeessa. FEE Suomi koulutti vuonna 2022 kaksi 

etäkoulutusta hankkeessa aiheesta Eväitä ympäristöahdistuksen kohtaamiseen opettajille 

ja kasvattajille yhdessä Tunne ry:n kanssa. Keväällä koulutukseen osallistui 13 

osallistujaa ja syksyllä 9 osallistujaa. Loppukeväästä aloitettiin valmistelemaan 

jatkohanketta v. 2023 alkaen. FEE Suomesta oli hankkeen ohjausryhmässä mukana 

hallituksen puheenjohtaja Marjo Pakkanen sekä toiminnanjohtaja Sinikka Kunttu. 

Syksyllä 2022 toteutettiin Hämeenkyrössä yhden päivän mittainen Myötätunto ja 

ympäristökasvatus -tilauskoulutus kunnan vaka-, esi- ja alkuopettajille (osallistujia 21). 

4.3. Ympäristökasvatuksen tunnustuspalkinnon kehittäminen 

Ensimmäinen ympäristökasvatuksen tunnustuspalkinto jaettiin jo vuonna 1992. 

Vuodesta 2002 FEE Suomi on säännöllisesti vuosittain kiinnittänyt huomiota 

ympäristökasvatuksen laatuun jakamalla Ympäristökasvatuksen ruusu -

tunnustuspalkinnot ansiokkaasta ja uutta luovasta työstä ympäristökasvatuksessa. FEE 

Suomen hallitus on myöntänyt tunnustuspalkinnot alan toimijoiden antamien 

ehdotusten pohjalta. Tunnustuspalkinto on kaivannut kehittämistä niin kriteerien kuin 

nimenkin osalta, ja se oli merkitty toimenpiteeksi vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan. 

Ympäristökasvatuksen Ruusu –tunnustuspalkinnon kehittämistyö alkoi 5.2. 

henkilökunnan ja hallituksen yhteisessä kehittämispäivässä, jossa puheenjohtaja piti 

työpajan tunnustuspalkinnon kehittämisestä. Tämän jälkeen valmisteltiin kysely 

jäsenistölle ja seuraajille, johon vastattiin maaliskuussa. Kyselyn tulosten perusteella 

FEE Suomen hallitus päätti keväällä 2022, että Ympäristökasvatuksen Ruusu –

tunnustuspalkinnosta ja sen nimestä luovutaan nykymuodossaan. Uuden 

tunnustuspalkinnon nimen ja kriteerien kehittämisen oli määrä jatkua kyselyn tulosten 

pohjalta syksyllä 2022. Henkilöstövaihdoksien vuoksi prosessi viivästyi ja siirtyi 

vuodelle 2023. 
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FEE Suomen hallitus päätti, että kehittämistyöstä johtuen syksyllä 2022 ei myönnetä 

Ympäristökasvatuksen ruusu –tunnustuspalkintoa. Palkinnon kehittämistyöstä ja 

muutoksista tiedotettiin jäsenille ja seuraajille syyskuun uutiskirjeessä.  

5. Ympäristökasvatuksen viestintä vahvistuu 
 
Tavoitteen kuvaus: FEE Suomi viestii alan ajankohtaisia uutisia ja luotettavaa, tutkimukseen perustuvaa 
tietoa. Viestinnän tavoitteena on kasvattaa ympäristökasvatuksen tunnettuutta, laatua ja painoarvoa sekä 
tehdä ympäristökasvatuksen toteuttaminen mahdollisimman helpoksi ja innostavaksi opettajille ja 
kasvattajille. Vahvistamme viestintäämme ja sen resursseja. Teemme aktiivista verkkoviestintää, kehitämme 
Ympäristökasvatus-lehteä ja tapahtumanäkyvyyttämme. Lisäämme yhteistyötä ja keskustelua 
ympäristökasvatuksen muiden toimijoiden ja tutkijoiden kanssa. 

FEE Suomen viestinnän tavoitteena on kasvattaa ympäristökasvatuksen tunnettuutta 

ja painoarvoa Suomessa sekä tarjota opettajille ja kasvattajille tukea, tietoa ja ideoita.  

Viestinnällistä kokonaisuutta suunniteltiin kerran kuussa pidettävissä koko tiimin 

viestintäpalavereissa, jossa mietittiin viestinnän painopisteitä tulevalle kuukaudelle.  

Viestinnän teemoissa 2022 painottuivat erityisesti Luonnonkirjo-materiaali sekä Ihme 

ja kumma –videosarja sekä Toisille - myötätuntopedagogiikka ympäristökasvatuksessa 

-koulutushanke. Vaikuttamisviestinnän teemoissa näkyi eniten Kestävä koulu -ohjelma. 

Järjestön asioista viestittiin kevät- ja syyskokousten yhteydessä ja Vihreästä lipusta 

esimerkiksi uusien lippujen myöntämistä koskevien verkkouutisten avulla. 

5.1. Uutiskirje ja verkkosivut 

Kehitimme ja kasvatimme Ajankohtaista ympäristökasvatuksessa -uutiskirjettämme, joka 

on tarkoitettu kaikille ympäristökasvatusalalla työskenteleville ja aiheesta 

kiinnostuneille. Kokoamme kuukausittaiseen uutiskirjeeseen alan toimijoiden 

kiinnostavimmat kuulumiset, kuten uudet materiaalit, koulutukset, tapahtumat ja 

tutkimusuutiset. Uutiskirjeen tilaajien määrä kasvoi vuonna 2022 noin 2517 tilaajasta 

2661 tilaajaan. Syksyllä laadittiin uutiskirjeen tilaajille kysely uutiskirjeen kehittämistä 

varten. 

Vihreän lipun oma uutiskirje Uutislippunen lakkautettiin, eikä sitä ole ilmestynyt enää 

vuonna 2022. Uutislippusen on korvannut Vihreä lippu –osallistujille lähetettävä suora 

sähköposti, joka lähetetään noin kerran kuukaudessa. “Osallistujakirje” pidetään 
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mahdollisimman tiiviinä, siihen kootaan Vihreän lipun kannalta olennaiset ja keskeiset 

asiat (tärkeät deadlinet, tilaisuudet jne). Kaikki Vihreän lipun osallistujat saavat myös 

Ajankohtaista ympäristökasvatuksessa -uutiskirjeen. 

FEE Suomen verkkosivuilla (www.feesuomi.fi) oli vuonna 2022 yhteensä noin 1 231 

kävijää kuukaudessa (vuonna 2021 kuukausittaisia kävijöitä oli noin 1 722) ja Vihreän 

lipun verkkosivuilla (www.vihrealippu.fi) noin 1 330 kävijää kuukaudessa (vuonna 2021 

kuukausittaisia kävijöitä oli noin 1 971). Eniten FEE Suomen verkkosivuilla oli kävijöitä 

elokuussa 2022 (1567 kävijää) ja Vihreän lipun verkkosivuilla toukokuussa 2022 (2170 

kävijää). Vähiten kävijöitä molemmilla sivustoilla oli kesä-heinäkuussa. Vuoden 2022 

aikana FEE Suomen verkkosivuilla julkaistiin 17 verkkosivu-uutista, ja Vihreän lipun 

verkkosivuilla 9 verkkouutista. Seitsemän Vihreän lipun verkkouutisista käännettiin 

myös ruotsin kielelle.  

5.2. Sosiaalinen media 

FEE Suomen ja Vihreän lipun seuraajamäärät kasvoivat sosiaalisessa mediassa vuonna 

2022 hieman. FEE Suomen ja Vihreän lipun yhdistetyllä Facebook-sivulla oli 

loppuvuodesta 2 913 seuraajaa (vuoden 2021 lopussa 2 901 seuraajaa) ja Twitter-tilillä 

oli 1092 seuraajaa (vuoden 2021 lopussa 1081 seuraajaa). Vihreän lipun Instagram-

tilillä 1259 seuraajaa (vuoden 2021 lopussa seuraajia oli 1089). 

Keväällä mainostettiin somessa erityisesti Toisille - myötätuntopedagogiikka 

ympäristökasvatuksessa -koulutushanketta. Muita mainoksia on ollut esimerkiksi 

Ympäristökasvatuksen ruusu -tunnustuspalkinnon kehittämisestä (kysely), Ihme ja 

kumma –videosarjasta, Vuoden Vihreä lippu –toimijoista sekä keväällä myönnetyistä 

vihreistä lipuista. Myös Vihreä lippu osallistujien omia postauksia on nostettu 

säännöllisesti esille Instagramissa. Lisäksi on pyritty aktiiviseen vuorovaikutukseen 

seuraajien kanssa. 

Vihreän lipun Facebookin päivittäminen lopetettiin ja se yhdistettiin onnistuneesti FEE 

Suomen Facebook-sivuun. Instagram pysyi Vihreän lipun omana kanavana ja Twitter 

puolestaan FEE Suomen kanavana. Vihreän lipun Instagramissa on koetettu kehittää 

yhtenäistä visuaalisuutta luomalla useita somepohjia jatkuvaan käyttöön. Näitä ovat 
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esimerkiksi teemakuukausien, osallistujavinkkien ja tärkeiden päivämäärien 

karusellipohjat. Myös Myötätunto-hankkeelle luotiin omat karusellipohjat. Lisäksi 

tehtiin FEE:n visuaalisen ohjeistuksen mukaiset värilliset pohjat joka somekanavan 

koossa, joita voi jatkossa hyödyntää someviestinnän koostamisessa. 

5.3. Ympäristökasvatus-lehti 

FEE Suomi julkaisee Ympäristökasvatus-lehteä, joka on ympäristökasvatusalan 

merkittävin julkaisu Suomessa. Lehti nostaa esiin ympäristökasvatuksen ajankohtaisia 

teemoja sekä tarjoaa opettajille ja kasvattajille tietoa, näkökulmia ja välineitä 

kasvatustyöhön. Ympäristökasvatus-lehti ilmestyy kerran vuodessa printtilehtenä, 

jossa on valittu teema. Lisäksi lehti ilmestyy verkkolehtenä, jota vuonna 2022 aloitettiin 

julkaisemaan virtaavasti siten, että artikkeleja julkaistaan sitä mukaan kuin niitä tulee 

toimitukseen (ei enää erillisiä verkkolehden numeroita). 

Vuonna 2022 Ympäristökasvatus Teema -printtilehden aiheena oli Muovi. Lehden 

sivumäärä oli 48 sivua. Lehti julkaistiin syyskuun alussa ja siitä otettiin 2400 kpl:n 

painos. Printtilehden taittajana toimi Riina Pippuri. Ilmoitusmyynnistä vastasi 

viestintäsuunnittelija Sanjaana Gavalas. Teema-lehti lähetettiin tänä vuonna myös 

ensimmäistä kertaa yleisiin kirjastoihin.  

Vuonna 2022 Ympäristökasvatus-verkkolehden uudistus toteutettiin siten, että 

artikkeleja julkaistiin sitä mukaa, kun niitä tuli toimitukseen ja toimitettiin. Uusista 

artikkeleista kerrottiin uutiskirjeessä ja nostettiin esiin sosiaalisessa mediassa.  

Ympäristökasvatus-lehden toimituskunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. 

Talvella 4.1. kokoonnuttiin ideoimaan uudistuneen verkkolehden sisältöä ja sopimaan 

uusista käytännöistä. Lisäksi jatkettiin Teema-lehden suunnittelua: vuoden 2022 

teemaksi päätettiin muovi. 23.3. kokoonnuttiin käymään läpi kokemuksia siitä, miltä 

joustavasti ilmestyvä verkkolehti oli vaikuttanut ja ideoitiin juttuja/kirjoittajia tälle 

vuodelle. 22.9. kokoonnuttiin käymään läpi syyskuun alussa ilmestynyttä Teema-lehteä 

ja suunnittelemaan verkkolehden syksyn sisältöjä. Monet toimituskuntalaiset 

kirjoittivat myös lehteen artikkeleita. 14.12. aloitettiin vuoden 2023 Teema -

printtilehden suunnittelu ja valittiin sen aiheeksi puutarha. 
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Toimituskuntaan kuuluivat päätoimittaja Sinikka Kunttu (1-9/2022) ja Leena Koivula-

Tenho (10-12/2022), toimitussihteeri Marjo Soulanto, Essi Aarnio-Linnanvuori, Niina 

Mykrä, Kati Vähä-Jaakkola, Emma Kurenlahti, Mikko Kurenlahti, Riitta Salasto, Milla 

Tuormaa, Johanna Sunikka, Panu Pihkala, Satu Jovero ja viestintäsuunnittelijat 

Sanjaana Gavalas (1-8/2022) ja Pinja Silvonen (9-12/2022).  

5.4. Tapahtumat 

Esittelimme vuoden 2022 aikana ympäristökasvatusta ja Vihreää lippua useissa 

tapahtumissa. 

Vihreä lippu -ohjelmaa esittelimme seuraavissa tilaisuuksissa: 

• Kokemäen sivistystoimen johtoryhmälle 17.1. ja 11.4. 

• Vantaan Ekotukitoiminnan iltapäiväkahvit 17.2. 

• SYKEn ja Vihreän lipun yhdessä järjestämä CircTalk-webinaari 

ympäristökasvatuksesta 29.3. 

• Helsingin uusien Ekotukihenkilöiden valmennuspäivä 23.5.  

• Luontokunnat-verkoston aamukahvit 13.9. 

• Varsinais-Suomen kuntien ympäristökasvatustapaaminen 15.9.  

• Maailma koulussa -seminaari, työpajan osana 27.9. 

• Ympäristökasvatuksen monet menetelmät- koulutus Virroilla (työpajat ja 

esittelypiste) 4.-6.10.  

• Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Luontokoulupäivä, osana 

työpajoja 14.10. 

• Varhaiskasvatusmessut 28.10. 

FEE Suomi oli mukana järjestämässä ohjelmaa seuraavissa tapahtumissa: 

• Syklin Ympäristökasvatus NYT –webinaarin paneelikeskustelussa 7.4. 

• Suomen ympäristökeskuksen Tarinoita kestävyysmurroksesta -

päätöstilaisuudessa 26.9. (suunnittelussa, ei paikalla henkilöstövaihdosten 

vuoksi) 
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6. Hallinto ja talous 
 

6.1. Jäsenet 

FEE Suomella oli vuoden 2022 lopussa yhteensä 733 jäsentä, joista 335 oli 

henkilöjäseniä ja 398 yhteisöjäseniä. Jäsenmäärässä ei tapahtunut merkittäviä 

muutoksia vuoden 2022 aikana.  

Jäsenmaksut vuonna 2022 olivat: 30 € henkilöjäsenet, 15 € opiskelijat ja työttömät ja 

95 € yhteisöt. Henkilöjäsenistä 253 olivat normaalihintaista henkilöjäsentä ja 92 

alennushintaisia ilmais-, opiskelija- tai eläkeläisjäsentä.  Yhteisöjäseniä oli yhteensä 398 

(yhteisöt 26 ja VL-osallistujat 372). 

6.2. Hallitus ja edustukset 

Hallitus 

Marjo Pakkanen (pj), Tiina Halttunen (vpj), Riitta Salasto, Marianne Aalto, Johnny 

Kronqvist ja Riitta Nykänen.  

Vuoden aikana järjestettiin 10 hallituksen kokousta. Kaikki kokoukset järjestettiin 

etäyhteydellä. Hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksettiin vuoden 

lopussa palkkiot. 

FEE Suomella nimettyjä edustuksia seuraavissa työryhmissä tai verkostoissa: 

• Ympäristöministeriön luonnon monimuotoisuuden viestintäryhmä (2022): 

Sinikka Kunttu (1-9/2022), Leena Koivula-Tenho (10-12/2022) 

• Kestävän kehityksen toimikunta (varajäsenyys): Sinikka Kunttu (1-9/2022), 

Leena Koivula-Tenho (10-12/2022) 

• Ympäristökasvatuksen toimijoiden Pyöreä pöytä: Sinikka Kunttu (1-9/2022), 

Leena Koivula-Tenho (10-12/2022) 

• Siemenpuusäätiön valtuuskunta (kausi 2022–2023): Marjo Pakkanen (vars.) ja 

Johnny Kronqvist (vara) 

• MIELI ry:n Ympäristöahdistuksen mieli – hankkeen ohjausryhmä (2020–2022): 

Sinikka Kunttu, Marjo Pakkanen 
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• Varhaiskasvatuksen ilmasto-oppaan ohjausryhmä: Marjo Pakkanen 

• LYKE-verkoston ohjausryhmä: Marjo Pakkanen 

6.3. Järjestön kokoukset 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin perjantaina 25.3.2022 Helsingissä, FEE 

Suomen toimistossa (Lintulahdenkatu 10, Helsinki).  Koronatilanteen vuoksi 

kokoukseen osallistuttiin Teams-etäyhteyden avulla. Kokouksessa vahvistettiin 

vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021. Ennen kokousta Anna Lehtonen esitteli 

väitöstutkimustaan “Drama as an interconnecting approach for climate change 

education” ja kertoi draaman mahdollisuuksista vastata ilmastokasvatuksen haasteisiin. 

Järjestön syyskokous pidettiin torstaina 24.11.2022. Kokoukseen oli mahdollisuus 

osallistua Helsingissä FEE Suomen toimistossa (Lintulahdenkatu 10, Helsinki) sekä 

Teams-etäyhteydellä. Lähes kaikki osallistujat halusivat hyödyntää Teams-etäyhteyttä 

ja osallistuivat sen kautta. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio 

vuodelle 2023 sekä valittiin uusi hallituksen jäsen vuodelle 2023. Muutoin hallitus säilyi 

entisellään. Ennen kokousta Vihreä lippu -ohjelmajohtaja Anniina Puurtinen piti 

työpajan etätoteutuksena aiheesta ”Ihmeellinen luonto –tietoa ja toimintavinkkejä 

luonnonkirjosta”.  

6.4. Henkilöstö 

FEE Suomen toiminnanjohtajana työskentelivät Sinikka Kunttu (80–100 % työaika) 

1.1.-30.9.2022 ja Leena Koivula-Tenho 7.10. alkaen (100 % työaika). Vihreä lippu -

ohjelmajohtaja Monika Salmivalli (100 %) jäi äitiys- ja vanhempainvapaalle 5.6.2022. 

Hänen sijaisenaan työskenteli Anniina Puurtinen (100 % työaika) alkaen 1.6. 

Hallintopäällikkönä työskenteli Petra Tallberg (100 %) 1.1.-14.11.2022. 11.11 alkaen 

tehtävässä aloitti Mira Mattila (80 %).  Määräaikaisena viestintäsuunnittelijana (pääosin 

80 % työaika) työskenteli Sanjaana Gavalas 1.1.-12.8.2022. Sanjaanan lopetettua 

tehtävässään viestintäsuunnittelijana aloitti Pinja Silvonen 5.9. (60 % työaika). Paula 

Ahola aloitti määräaikaisena projektisuunnittelijana (50 % työaika) 17.10. 

Vaikuttavimmat ympäristöteot -projektissa. 
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Emma Kurenlahti työskenteli projektipäällikkönä (tuntiperusteisesti) Toisille - 

myötätuntopedagogiikka ympäristökasvatuksessa -koulutushankkeessa 26.1.2022 

saakka, jonka jälkeen toiminnanjohtaja Sinikka Kunttu otti hankkeen tehtävät 

hoitaakseen. Lopetettuaan toiminnanjohtajan työnsä, Sinikka Kunttu jatkoi 

koulutushankkeen projektipäällikkönä 1.10.-31.12.2022 (tuntiperusteisesti). Myös 

Emma Kurenlahti, Linda Nurhonen, Jaakko Hilppö toimivat hankkeen kouluttajina. 

Lisäksi urakkaluonteisissa Vihreä lippu -projektitöissä arviointivastaavina toimivat 

Jenni Sademies, Chantal Arokanto, Sanjaana Gavalas, Laura Vänskä, Annakristiina 

Salonen ja Saga Peltonen. Jesse Sammalisto oli työharjoittelussa 7.2.-6.4.2022 ja Ella 

Gavalas kesäsetelityöntekijänä kesäkuussa. 

Toimitilat 

FEE Suomen toimitilat sijaitsevat Helsingin Sörnäisissä osoitteessa Lintulahdenkatu 10.  

6.5. Talous 

Yhdistyksen toiminnan tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut käyvät ilmi 

tilinpäätöksestä.  

FEE Suomen talouden merkittävän perustan muodostivat vuonna 2022 julkiset 

avustukset, joita järjestö sai Ympäristöministeriöltä (harkinnanvarainen valtionavustus 

valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille) ja Opetushallitukselta 

(valtionavustukset järjestöille).  

Tärkeimpiä muita tulonlähteitä olivat vuonna 2022 Vihreä lippu -ohjelman 

osallistumismaksut, hankerahoitus projektille Toisille – myötätuntopedagogiikka 

ympäristökasvatuksessa (OPH), jäsenmaksut ja muut pienemmät apurahat. Pienempiä 

tulonlähteitä olivat myös mm. Ympäristökasvatus-lehden ilmoitusmyyntitulot ja muut 

koulutustuotot. 

Talouden merkittävimmän menoerän muodostivat henkilöstökulut.  
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Talous oli vuonna 2022 edellisvuoden tapaan vakaalla pohjalla, mistä kertovat 

seuraavat tilinpäätöksen tunnusluvut: 

 

 

Kirjanpito ja tilintarkastus 

Kirjanpidosta ja palkanlaskennasta vastasi Satakerta Rödl & Partner Oy. 

Tilintarkastajana toimi HT-tilintarkastaja Kristian Seemer ja varatilintarkastajana HT-

tilintarkastaja Matti J. Mäkinen. Toiminnantarkastajana toimi Laura Manninen ja 

varatoiminnantarkastajana Silja Sarkkinen. 

  

 2022 2021 2020 

Taseen loppusumma 133 936,89 € 156 978,55 € 113 037,35 € 

Yhdistyksen oma pääoma 55 559,06 € 58 677,64 € 49 651,17 € 

Tulos -3 118,58 € 9026,47 € 71,65 € 
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7. Going Green Oy (GoG) 

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry:llä on tytäryhtiö Going Green Oy, jonka 

osakekannasta yhdistys omistaa 100 %. Yhtiö on yhteiskunnallinen yritys. 

Yritys hallinnoi Green Key-, Green Activities ja Blue Flag -ohjelmia ja edistää kestävää 

matkailua. Yrityksen mahdollinen liikevoitto ohjataan yhtiökokouksen päätöksellä joko 

yrityksen toiminnan kehittämiseen tai osinkoina emoyhdistyksen 

ympäristökasvatuksen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Yhtiö jakoi osinkoa 

4000 € vuonna 2022.  

Going Green Oy:n hallituksessa toimivat vuonna 2022 edellisvuoden tapaan Riitta 

Salasto (pj.), Marianne Aalto ja Henna Junttila. Hallitus kokoontui seitsemän kertaa. 

Hallituksen kokouksissa oli läsnä yrityksen toimitusjohtaja Heidi Heinonen.  

GOING GREEN TIIMI 

Toimitus- ja ohjelmajohtajana toimi Heidi Heinonen, yhteyspäällikkönä Mari Mero ja 

toimisto- ja viestintäassistenttina Vilma Kalso.  

Harjoittelijoita Going Greenissä oli vuoden 2022 aikana kolme. Tan-Mei Cheung oli 

harjoittelussa 1.–28.1. osana suomen kielen opintojaan. Sini Sarén suoritti Savonia 

ammattikorkeakoulun Matkailu- ja ravitsemusalan koulutusohjelma restonomin AMK 

tutkinnon ammatillisen harjoittelun 4.4.–15.5. Lisäksi Dania Bhuyian Helsingin 

ranskalais-suomalaisesta koulusta oli kahden päivän TET-harjoittelussa 29.–30.11. 

GREEN KEY -TUOMARISTO 

Päätöksen sertifikaattien myöntämisestä hakijoille tekee ohjelman kansainvälisen 

toimintamallin mukaisesti ulkopuolisista, riippumattomista asiantuntijoista koostuva 

Green Key -tuomaristo, jonka puheenjohtajana toimii FEE Suomen edustaja. Vuonna 

2022 puheenjohtajana toimi 7/2022 saakka FEE Suomen jäsen, Leo Stranius ja 8/2022 

alkaen Riitta Rönn. Tuomariston jäseninä jatkoivat Virpi Aittokoski, Visit Finland; 

Minna-Maari Harmaala, Haaga-Helia; Antti Saukkonen, Suomen leirintäalueyhdistys; 

Mia Halmen Reilun Matkailun yhdistyksestä, Lotta Toivonen Sitrasta sekä Lapin 
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yliopiston lehtori José-Carlos Garcìa-Rosell. Tuomariston kokouksia pidettiin vuoden 

2022 aikana seitsemän.  

BLUE FLAG -TUOMARISTO 

Going Green Oy:n hallitus nimesi Blue Flag -tuomaristolle puheenjohtajaksi FEE 

Suomen edustajaksi Silja Sarkkisen, joka toimi jo entuudestaan tuomariston jäsenenä. 

Tuomariston muina jäseninä jatkoivat Virpi Aittokoski, Visit Finland; Antti Saukkonen, 

Suomen leirintäalueyhdistys; Markku Viitasalo, Suomen ympäristökeskus; Heli 

Laasonen, Valvira; Mirja Rosenberg-Kurki, Suomen Purjehdus- ja Veneilyliitto SPV sekä 

Anne Hiltunen, Suomen Uima- ja Hengenpelastusliitto SUH.  

ULKOPUOLISET AUDITOIJAT 

Yhteensä neljä auditoijaa toimi yhteistyössä Going Green Oy:n kanssa: Eeva Koivula, 

Noheeva, toimi Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan alueella, Päivi Suutari, Lemma 

Travel House Oy, lähinnä Etelä-Suomessa, Helsingin pohjois- ja itäpuolella, Päivi 

Pälvimäki, Kiara, Länsi-Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Mikko Äijälä Lapin 

yliopistosta aloitti Lapin seudun auditoijana 1.2.2022. 

OHJELMA- JA MUU TYÖ 

Tärkeä osa yrityksen kaikkea toimintaa oli vuonna 2022 ympäristötyön tuen 

tarjoaminen asiakkaille osana ohjelmatyötä koulutuksen, viestinnän ja neuvonnan 

muodossa. Koulutuswebinaareja järjestettiin yhteensä neljä, kaksi keväällä ja kaksi 

syksyllä. Aiheina olivat jäte, viestintä, ruokahävikki ja vastuullinen ruoka. 

Vuoden 2022 lopussa Green Key -ohjelmassa oli mukana 181 kohdetta Manner-

Suomessa.  Uusia kohteita vuoden 2022 aikana saatiin 23, edellisenä vuotena vastaava 

luku oli 39 ja vuonna 2020 uusia kohteita oli 41.   

Vuoden 2022 asiakaskohteista 55 oli mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland 

ohjelmassa, jonka ansiota saavutettu kasvu myös on osittain. Green Key oli vuoden 

2021 lopussa vastuullisen matkailun sertifioinnin markkinajohtaja Suomessa. 

Ahvenanmaalla Green Key - ohjelmaa hoitaa Visit Åland.  
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Ohjelmapalveluyrityksille suunnattu Green Activities –ohjelmaan tuli mukaan kaikkiaan 

14 uutta yritystä (8 vuonna 2021, ja 12 vuonna 2020). Syksyllä 2021 lanseeratun 

vetokoiraluvun rinnalle lanseerattiin yhdessä sidosryhmien kanssa kehitetty 

matkailuporojen hyvinvointiin keskittyvä luku.   

Kansainvälinen Blue Flag –ohjelma siirtyi emojärjestöltä kokonaisuudessaan Going 

Green Oy:n hallinnoimaksi vuoden 2022 aikana. Mukana ohjelmassa oli kaksi yritystä. 

Heidi Heinonen osallistui kansainväliseen Blue Flag opintomatkaan ja 35-

vuotisseminaariin Madeiralla lokakuussa 2022. 

Ohjelmatyön ohella jatkettiin ns. Hakualustan ideointia yhteistyössä Green Key 

Internationalin sekä Belgian, Alankomaiden, Slovenia ja Ruotsin maatoimistojen kanssa. 

Alustan kehittäjäorganisaatioksi valittiin lopulta tanskalainen Phases. Kehitystyö jatkuu 

vuoden 2023 puolelle.  

HANKKEET 

Vuonna 2020 käynnistynyt ELY-rahoitteinen kehittämishanke saatettiin loppuun 2022 

kevään aikana. Hankkeen tärkein tulos oli jo vuonna 2021 toteutunut viestinnän 

uudistus (ulkoasu ja sisältö, mm. uutiskirje, someviestintä) sekä uudet verkkosivut. 

Asiakaswebinaarien konsepti kehitettiin myös tässä hankkeessa.  Webinaareja 

järjestettiin vuoden 2022 aikana neljä. Uutiskirjeitä lähetettiin kuusi kertaa, ja 

tilaajamäärä nousi reilulla sadalla 530:een. 

Vuoden 2022 aikana saatiin rahoitusta kahdelle uudelle hankkeelle: 

Business Finlandin Matkailualan kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukevasta 

rahoitushausta saatiin rahoitus Matkailusertifioinnin digihankkeelle. Hankkeen 

pyrkimyksenä on selkiyttää matkailuyrityksen hakuprosessia Green Key -sertifikaattia 

ja Sustainable Travel Finland -merkkiä hakiessaan digitalisaation avulla kehittämällä ja 

testaamalla eri järjestelmien välisiä rajapintoja. Hanke käynnistyi 1.11.2022 ja jatkuu 

30.4.2024 saakka. 
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Lapin ELY-keskuksen Harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka, kalastus- ja 

metsästysmatkailun hankehausta saatiin rahoitus Datamatka -harvaan asuttujen 

alueiden matkailuyritysten polku kestävään, datapohjaiseen liiketoimintaan -

hankkeelle. Going Green toimii yhteistyökumppanina Tietoyhteiskunnan 

kehittämiskeskus Tieken kanssa ja tarjoaa vastuullisuusvalmennusta ja sertifiointia 

matkailuyrityksille. Hanke käynnistyi marraskuun 2022 aikana ja päättyy lokakuussa 

2023. 

Kahden matkailualaa koetelleen koronavuoden jälkeen matkailuala elpynyt.  

TOIMITILAT 

Going Green Oy:n toimitilat sijaitsevat toimistohotelli Reguksessa Fennia-talossa 

osoitteessa Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki. Työpisteitä on kahdelle, Mari Meron 

tehdessä työtä etänä. 

YHTEISTYÖ FEE SUOMEN KANSSA 

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.4.2022. Yhteistyön tiivistämistä emojärjestön 

kanssa jatkettiin. Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry:n puheenjohtaja Marjo 

Pakkanen osallistui kokoukseen paikan päällä yhtiön toimistolla ja oli myös 

mahdollisuus keskustella laajemmin emojärjestön ja yhtiön yhteistyön kehittämisestä. 

Syksyllä 2022 Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry:n toiminnanjohtaja vaihtui, ja 

yhteistyö käynnistettiin lokakuussa aloittaneen Leena Koivula-Tenho kanssa.  
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Ympäristökasvatuksella kohti kestävää tulevaisuutta.  

 

LIITTEET 
 
 
Vihreän lipun toimikunta 2022 
 
Toimikunnan jäsen v.2022 Taustataho 

Tiina Halttunen, toimikunnan pj FEE Suomi, Vattuniemen ala-aste 

Riikka Paloniemi SYKE 

Kirsi Valta-Hulkkonen OPH 

Sari Laitinen VOL 

Karoliina Silander Päiväkoti Neulanen 

Aino Kaila Stadin ammattiopisto 

Hanniina Manner Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry 

Lauri Kurvonen  OAJ 

Jaana Itälä-Laine (kevät 2022) 
Miriam Séwon (syksy 2022 alkaen) 

VALONIA 

Tanja Tuulinen Keski-Suomen ELY-keskus 

Erkka Laininen OKKA-säätiö 

 
 
Kestävä koulu -työryhmä 2022 
 
Sinikka Kunttu, toiminnanjohtaja, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi (30.9 asti) 

Leena Koivula-Tenho, toiminnanjohtaja, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi (alkaen 

7.10) 

Johanna Sunikka, toiminnanjohtaja, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto  

Lauri Kurvonen, erityisasiantuntija, Opetusalan ammattijärjestö OAJ 

Kati Vähä-Jaakkola, toiminnanjohtaja, Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL 

Jonas Heikkilä, ympäristökasvatuspäällikkö, Natur och Miljö 

Niina Mykrä, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos 

Essi Aarnio-Linnanvuori, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden ja 

kulttuurin tdk 

Sari Sirniö, hallituksen jäsen, Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto 

Enni Keski-Saari, hallituksen jäsen, Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto 

Jussi Tomberg, kehittäjäopettaja, Oulun kaupunki 
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Ympäristökasvatuksella kohti kestävää tulevaisuutta.  

 

Hanna Seimola, ohjelmajohtaja, ympäristökasvatus, WWF Suomi 

Hanna Lämsä, toiminnanjohtaja, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura 

(30.5.2022 asti) 

Mari Parikka-Nihti, lasten luontotoiminnan asiantuntija, Suomen Latu 

Hannele Cantell, dosentti, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Kasvatustiet. tdk 

Anna-Maaria Nuutinen, koordinaattori/Main RCE Contact, YK:n yliopiston RCE 

(Regional Centres of Expertise on ESD) Helsinki Metropolitan verkosto 

Eija Pietilä, toiminnanjohtaja, Suomen nuorisokeskusyhdistys ry 
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TILINPÄÄTÖS 

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry 

 

 

Y-tunnus: 1057125-3 

 

01.01.2022 - 31.12.2022 

 

 

 

 

 

 

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2032 asti 
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Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2022 - 31.12.2022 

Sisällysluettelo

Tase .................................................................................................................................................................... 3 

Tuloslaskelma ..................................................................................................................................................... 5 

Tilinpäätöksen liitetiedot ..................................................................................................................................... 6 

Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä ............................................................................................... 7 

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista .................................................................................................................. 8

 

 

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.  

Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on 

päättynyt. 

Tilinpäätöksen laati: 

Auktorisoitu tilitoimisto 

Satakerta Rödl & Partner Oy 

Kalevankatu 6, 00100 Helsinki 

 

Osoite: Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki Y-tunnus:  1057125-3 

Kotipaikka: Helsinki 
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Tase 

 31.12.2022 31.12.2021 

VASTAAVAA   

Pysyvät vastaavat   

  Aineelliset hyödykkeet yhteensä 438,73 584,98 

  Sijoitukset yhteensä 2 584,09 2 584,09 

Pysyvät vastaavat yhteensä 3 022,82 3 169,07 

Vaihtuvat vastaavat   

  Saamiset   

   Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 4 555,65 5 728,33 

  Saamiset yhteensä 4 555,65 5 728,33 

  Rahat ja pankkisaamiset 126 358,42 148 081,15 

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 130 914,07 153 809,48 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 133 936,89 156 978,55 
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 31.12.2022 31.12.2021 

VASTATTAVAA   

Oma pääoma   

  Edellisten tilikausien voitto (tappio) 58 677,64 49 651,17 

  Tilikauden tulos -3 118,58 9 026,47 

  Oma pääoma yhteensä 55 559,06 58 677,64 

Vieras pääoma   

  Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 78 377,83 98 300,91 

Vieras pääoma yhteensä 78 377,83 98 300,91 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 133 936,89 156 978,55 
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Tuloslaskelma 

 01.01.2022 - 31.12.2022 01.01.2021 -31.12.2021 

  Varsinainen toiminta -115 834,52 -105 255,03 

   Varsinaisen toiminnan tuotot 162 586,96 156 664,58 

   Varsinaisen toiminnan kulut -278 421,48 -261 919,61 

    Henkilöstökulut -202 736,69 -176 473,61 

    Poistot -146,25 -194,99 

    Muut kulut -75 538,65 -85 250,92 

  -   

  Tuotto-/kulujäämä -115 834,52 -105 255,03 

  -   

  -   

  Varainhankinta 8 815,00 14 281,50 

   Varainhankinnan tuotot 8 815,00 14 281,50 

  -   

  Tuotto-/kulujäämä -107 019,52 -90 973,53 

  -   

  Sijoitus- ja rahoitustoiminta 3 900,94 0,00 

   Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 4 000,00 0,00 

   Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut -99,06 0,00 

  -   

  Tuotto-/kulujäämä -103 118,58 -90 973,53 

  -   

  Yleisavustukset 100 000,00 100 000,00 

  -   

  Tilikauden tulos -3 118,58 9 026,47 

  -   

  -   

  -   

  Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -3 118,58 9 026,47 
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Tilinpäätöksen liitetiedot 

Yhdistyksen rakenne 

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry:n tilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa yrityksen konttorista  

Yhdistys on kirjanpitolain mukainen pienyritys ja tilinpäätös on laadittu noudattaen PMA 2-3 luvun 

mikroyrityssäännöstöä. 

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 

Tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen 3 luvun 1 §:n 2 ja 3 

momentissa säädettyjä arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja –menetelmiä. 

Henkilöstö 

Henkilöstön määrä keskimäärin 

 2022 2021 

Vakituiset 5 3 

Määräaikaiset (tilapäiset) 11 7 
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Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä 

 

________________________________________________  

Paikkakunta, päiväys  

 

___________________________________________ ___________________________________________ 

Marjo Pakkanen, hallituksen puheenjohtaja  

 

Tiina Halttunen, hallituksen varapuheenjohtaja 

 

 
___________________________________________ ___________________________________________ 

Johnny Kronqvist, hallituksen jäsen Riitta Salasto, hallituksen jäsen 

  

___________________________________________ ___________________________________________ 

Marianne Aalto, hallituksen jäsen Riitta Nykänen, hallituksen jäsen 

 

___________________________________________ ___________________________________________ 

Virve Rinnola, hallituksen jäsen                        Leena Koivuta-Tenho, toiminnanjohtaja 

 

Tilinpäätösmerkintä 

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 

 

________________________________________________  

Paikkakunta, päiväys 

 

________________________________________________  

Matti J. Mäkinen, HT  
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Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista 

Päiväkirja  Sähköinen arkisto, Procountor 

Pääkirja Sähköinen arkisto, Procountor 

Tilinpäätös Sähköinen arksito, Procountor 

Tase-erittelyt  Sähköinen arkisto, Procountor 

 

Tositelajit ja säilyttämistapa 

Myyntilaskut Sähköinen arkisto 

Ostolaskut Sähköinen arkisto  

Verkkolaskut (ostolaskut)   Sähköinen arkisto 

Matka- ja kululaskut, muistiot Sähköinen arkisto 

Palkat Sähköinen arkisto 

Tiliotteet, maksutositteet Sähköinen arkisto 

ALV-laskelmat Sähköinen arkisto 

Kausiveroilmoitukset Sähköinen arkisto 

 

Alkuperäiset paperilla vastaanotetut ostolaskut säilytetään kirjanpitovelvollisen toimesta paperilla. Jos 

paperilla oleva lasku on skannattu, säilytetään lasku vain sähköisenä paperittomassa arkistossa. 

Matka- ja kululaskuihin liittyvät tositteen liitteenä olevat alkuperäistositteet säilytetään kirjanpitovelvollisen 

toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku tai sen liitteet ovat skannattu, säilytetään ne vain sähköisenä 

paperittomassa arkistossa. 
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This documents contains 43 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 43 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 43 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 43 sider før denne siden Dette dokument indeholder 43 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende
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