
Oppilaitoksen kestävän kehityksen arvioija 2010     11.11.2010      

Suomen ympäristöopisto SYKLI, OKKA-säätiö, Eco-One      

 

AUDITOINTISUUNNITELMA 
 
Auditoinnin kohde: Esimerkkikoulu      Auditoinnin rajaus: Kaikki kriteerien osa-alueet 
 
Auditoija: Aila Auditoija       Auditoinnin päivämäärä: 19.5.2011 

 
Aikautaulu Auditoitava kohde / 

toiminto 
Haastateltavat henkilöt Auditoitavat kohdat / asiat Todentaminen 

 
 
8.30 – 9.30 
 

Aloituskokous, 
auditointiohjelman tarkistus 
 
Koulun keke-työn suunnittelu ja 
johtaminen 

Rehtori 
Kestävän kehityksen 
työryhmä 

• Arvot ja strategia (krit. 1) 

• Lakisääteisten ohjelmien perehdytys (krit. 3) 

• Keke-työn resurssit ja organisointi (krit. 4 ja 5) 

• Keke-ohjelma (krit. 7) 

• Opetuksen suunnittelu (krit. 8) 

• Arviointi ja kehittäminen (krit. 23 ja 24) 

Haastattelu 
 
Dokumentit: strategia ja keke-
arvot, keke-ohjelma, keke-työn 
vastuut ja organisaatio 

 
9.30 – 10.15 
 

 
Opetuksen toteutus 

 
1-2 lk ja 3-4 lk opettajat 

• Kokonaisuuksien ymmärtäminen, kriittinen ajattelu ja 
tulevaisuusajattelu (krit. 15-17) 

• Oppimisympäristöjen hyvödyntäminen (krit. 18-19) 

• Oppilaiden osallistuminen (krit. 20)  

• Opettajien perehdytys keke-asioihin 

Haastattelu 
 
Opetussuunnitelma 
Vihreä lippu -raportit 

 
10.15 – 10.45 
 

 
Opetuksen toteutus 

 
5-6 lk opettajat 

• Kokonaisuuksien ymmärtäminen, kriittinen ajattelu ja 
tulevaisuusajattelu (krit. 15-17) 

• Oppimisympäristöjen hyvödyntäminen (krit. 18-19) 

• Oppilaiden osallistuminen (krit. 20) 

• Opettajien perehdytys keke-asioihin 

Haastattelu 
 
Opetussuunnitelma 
Vihreä lippu -raportit 

10.45 – 11.30 
 

Lounastauko 

 
11.30 – 12.00 
 

 
Teemojen arviointi 

 
Keke-ryhmä 

• Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 

• Energia ja vesi 

• Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys 

• Kriteerit 11-13 

Haastattelu 
 
Vihreä lippu -raportit 
Energiankulutus- ja jätetilastot 

 
12.00 – 12.45 
 

 
Teemojen arviointi 

Rehtori 
Verso-ohjaaja 
Oppilashuollon edustajat 

• Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy 

• Oppilashuolto ja muu oppimisen tuki 

• Kriteerit 11-13 

Haastattelu 
Vertaissovittelun ohjeet 
Oppilaskyselyiden tulokset 

 
12.45 – 13.30 
 

Oppilaiden näkemys koulun 
keke-työstä  

Vihreä-lippu raatilaiset 
Oppilaskunnan edustajat 

• Keke opetuksessa 

• Keke-teemojen toteutus koulun arjessa 

• Muiden oppilaiden ja opettajien asenteet 

Haastattelu 

 
12.45 – 13.30 

 
Kierros oppilaitoksen tiloissa 

 
Keke-vastaava opastaa 

• Keke-ohjeet ja käytännöt eri tiloissa (lajittelu, 
energian ja veden säästö, turvallisuus) 

Havainnointi 
 
 

 
13.30 – 14.15 

 
Auditoijan yhteenveto (oma rauhallinen tila) 
 

 
14.15 – 15.00 

 
Palautekeskustelu (opettajanhuone, myös oppilaiden edustajat mukaan) 
 

 


