
Ympäristövastuun 
ohjelma 2021–2023



Savon koulutuskuntayhtymä on yksi 
ammatillisen koulutuksen kestävän 
kehityksen edelläkävijöistä. Sakkyn 
visio on olla kestävän tulevaisuuden 
tekijä. Päämääränä on edistää 
ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuutta 
kuntayhtymän omassa toiminnassa 
sekä työelämässä. Kestävä kehitys 
näkyy kuntayhtymän kaikessa 
toiminnassa: johtamisessa, 
opetuksessa, oppimisympäristöissä 
sekä toimintakulttuurissa. Tärkeimpiä 
tavoitteita ovat opiskelijoiden, 
henkilöstön sekä työelämän kestävän 
kehityksen osaamisen vahvistaminen. 

Kestävän kehityksen eri osa-alueita 
ovat ekologinen, sosiaalinen, 
taloudellinen ja kulttuurinen kestävyys. 
Ympäristövastuun ohjelma keskittyy 
ekologisen kestävyyden tavoitteisiin ja 
tuo esille, miten toimintaa edistetään ja 
miten jatkuvuus on varmistettu.  

Ympäristölupauksemme
Savon koulutuskuntayhtymä 
on kestävän tulevaisuuden 
tekijä. Merkittävin myönteinen 
ympäristövaikutuksemme 
on osaamisen ja työelämän 
kehittäminen, jonka avulla 
edistämme vähähiilistä kiertotaloutta 
ja luonnon monimuotoisuutta. 
Tuemme opiskelijoiden 
kasvua ympäristövastuullisiksi 
ammattilaisiksi ja kansalaisiksi.

Haluamme olla aktiivinen 
muutoksentekijä ja rakentaa 
kestävää tulevaisuutta yhdessä 
kumppaneidemme kanssa.

Sitoudumme vähentämään 
toimintamme haitallisia 
ympäristövaikutuksia.  

Viestimme henkilöstölle, opiskelijoille 
ja sidosryhmille ympäristötyön 
tavoitteista ja tuloksista.



Ympäristövastuullisuuden 
päämäärät
Olemme tunnistaneet keskeiset ympäristövaikutuksemme ja asettaneet niiden 
pohjalta ympäristövastuullisuuden päämäärät.

1. SAKKY on kestävän kehityksen 
sertifioitu oppilaitos 2023

• Itsearviointien toteuttaminen pooleittain vuosien 
2021-2022 aikana.

• Ulkoinen auditointi tehdään Sakkyyn vuoteen 2023 
mennessä.

2. Henkilöstön riittävä 
ympäristöosaaminen varmistetaan 

• Määritellään tavoitteelliset osaamistasot eri 
henkilöstöryhmille

• Kehitetään henkilöstön ympäristöosaamista 
tavoitteiden mukaiseksi 

3. Kaikille aloille on laadittu 
ympäristövastuullisuuden 
osaamislupaukset 2022

4. Sakkyn oman toiminnan 
kasvihuonekaasupäästöjä 
vähennetään 50% vuoden 2019 tasosta 
vuoteen 2025 mennessä

Näille päämäärille asetamme tulos-
aluekohtaiset tavoitteet, käytännön toimen-
piteet ja mittarit. Kestävän kehityksen 
sertifioinnin edellyttämät itsearvioinnit 
tukevat kehittämistyötä ja auttavat 
arvioimaan visiomme toteutumista.  
 

 Lisäksi yhtymähallitus päätti, että 
• osallistumme ammatillisen koulutuksen 

laatupalkinnon hakemiseen vuonna 2022, jolloin 
teemana on kestävä kehitys. 

• Taitaja2024-finaalin yhtenä teemana on kestävän 
tulevaisuuden tekijät.



Organisoituminen
Kestävän kehityksen edistäminen kuuluu kaikille työyhteisömme jäsenille. 
Kuntayhtymän kestävän kehityksen mukainen toiminta on organisoitua ja 
järjestelmällistä. Kehittämistyötä ohjaavat tukipalveluiden hallinto (strategian tuki) 
sekä toimipistekohtaiset kestävän kehityksen vastaavat ja –tiimit sekä poolien 
ympäristöasiantuntijat. 

Tukipalveluiden hallinnon 
(strategisen tuen) tehtävät
Strategisen tuen tehtävänä on 
suunnitella, ohjata, kehittää ja 
koordinoida kestävän kehityksen 
toimintaa mm.
• vastata kestävän 

kehityksen itsearviointi- ja 
sertifiointiprosesseista

• tiedottaa ja raportoida 
ajankohtaisista asioista ja tuloksista

• organisoida henkilöstön kestävän 
kehityksen koulutuksia

• seurata ja arvioida tuloksia 
• tuottaa vuosittainen 

ympäristöraportti
• edistää alueellista ja valtakunnallista 

kestävän kehityksen yhteistyötä
• toimia Ekokompassi-

ympäristöjärjestelmän neuvojana ja 
auditoijana Pohjois-Savon alueella.

Toimipistekohtaisten kestävän 
kehityksen vastaavien tehtävät  
Toimipistekohtaisten kestävän 
kehityksen vastaavien tehtävät 
keskittyvät pääasiassa yksikön 
työ- ja oppimisympäristöjen sekä 
arkikäytäntöjen kehittämiseen. Kestävän 
kehityksen vastaava mm. 
• toimii yksikössään kestävän 

kehityksen tiimin vetäjänä
• edistää kestävän kehityksen 

toteutumista yksikössä ja 
yhteistyötä alojen välillä

• tiedottaa ja viestii kestävän 
kehityksen asioista omassa 
yksikössä 



Toimipistekohtaisten kestävän 
kehityksen tiimien tehtävät
Kestävän kehityksen tiimi koostuu 
toimipisteen henkilöstön ja 
opiskelijoiden edustajista ja tiimin 
tehtävänä on mm. 
• edistää kestävän kehityksen 

toteutumista yksikössä ja 
yhteistyötä alojen välillä

• tiedottaa ajankohtaisista asioista
• järjestää tapahtumia ja teemapäiviä
• osallistuu kestävän kehityksen 

arviointeihin ja auditointeihin

Poolien ympäristöasian-
tuntijoiden tehtävät 
Pooleihin on nimetty ympäristöasian-
tuntijat, joiden tehtävät keskittyvät 
pääasiassa opetukseen ja henkilöstön 
osaamiseen. Asiantuntijat mm. 
• toimivat alan sisäisenä 

ympäristöasiantuntijana tarjoamalla 
esimerkiksi tukea alan opettajille 
ympäristö- ja kestävän kehityksen 
opetuksen kehittämisessä

• ennakoivat oman alansa 
toimintaympäristön muutoksia ja 
osaamistarpeita 

• toimivat alan yhteyshenkilönä 
mm. ympäristöteemaisissa 
kehittämishankkeissa sekä 
tiedottavat ja viestivät alalla

Alakohtaisten yhteys-
henkilöiden tehtävät
• koordinoivat mm. Oppilaitoksen 

kestävän kehityksen sertifiointiin 
liittyvää toimintaa aloilla 
organisoimalla itsearvioinnit ja 
auditoinnit.



Ympäristövaikutukset
Olemme tunnistaneet ja arvioineet toimintamme suorat 
ja välilliset ympäristövaikutukset. Pyrimme aktiivisesti 
vähentämään haitallisia vaikutuksia ja lisäämään myönteisiä 
vaikutuksia. 

Haitallisista ympäristövaikutuksista käytetään usein 
nimitystä ympäristöjalanjälki ja myönteisistä vaikutuksista 
ympäristökädenjälki. 

Ympäristöjalanjälkemme 
syntyy mm. 
• Rakentamisesta ja kiinteistöjen 

korjaamisesta.

• Kiinteistöjemme energian 
kulutuksesta.

• Hankinnoista, esimerkiksi 
elintarvikkeista, koneista, 
laitteista ja materiaaleista.

• Liikkumisesta ja kuljetuksista.

Miten pienennämme  
ympäristöjalanjälkeämme
• Rakennamme Joutsenmerkki- 

kriteerien mukaisesti.

• Parannamme kiinteistöjemme 
energiatehokkuutta.

• Asetamme hankinnoille 
ympäristövastuullisuusvaatimuksia.

• Mahdollistamme etäopiskelun- ja 
työskentelyn.



Ympäristökädenjälkemme
Kehitämme ympäristöosaamista, edistämme 
kestävää työelämää ja vähähiilistä kiertotaloutta.

Miten suurennamme 
ympäristökädenjälkeämme
• Koulutamme ympäristöosaavia 

ammattilaisia

• Tuemme Pohjois-Savon 
organisaatioiden ja yritysten 
ympäristötyötä.

• Kehitämme ja toteutamme 
työelämän ympäristövastuullisia 
toimintamalleja.



Toiminnan kehittämistä 
kestävän tulevaisuuden 
indikaattorien avulla
Kuntayhtymä on asettanut tavoitteet oppilaitosten 
kestävän kehityksen sertifikaattien hakemiseen ja 
ylläpitoon. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen OKKA-säätiö on 
uudistanut sertifiointijärjestelmän ja ottanut käyttöön kestävän 
tulevaisuuden indikaattorit. Uudet indikaattorit ohjaavat 
oppilaitoksia kohti yhteiskuntaa uudistavaa toimintaa.
Siten indikaattorit ovat erinomainen työkalu visiomme 
toteutumisen arviointiin. 

Sakkyssa toteutetaan sertifioinnin edellyttämät itsearvioinnit 
pooleittain kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden avulla.  
Itsearviointien yhteydessä tunnistetaan ja kootaan 
kehittämistarpeet, joiden pohjalta laaditaan
kehittämissuunnitelma.

Sertifiointi edellyttää ulkoista auditointia, joka tullaan 
toteuttamaan Sakkyssa vuoteen 2023 mennessä.





Kestävän kehityksen tavoitteet
YK:n jäsenmaat tekivät syyskuussa 2015 sopimuksen kestävän kehityksen 
tavoitteista ja toimintaohjelmasta, Agenda 2030. Näiden tavoitteiden on määrä 
ohjata kestävän kehityksen maailmanlaajuista työtä vuoteen 2030 saakka.  
Tavoitteet ovat universaaleja, eli ne koskevat ja sitovat kaikkia maailman maita. 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, Agenda 2030 (United Nations 2016.)



Toteutamme toiminnallamme erityisesti seuraavia kestävän 
kehityksen Agenda 2030 tavoitteita:

Hyvää koulutusta
• Varmistamalla, että kaikki oppijat saavat kestävän kehityksen 

edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot.

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
• Parantamalla resurssitehokkuutta kulutuksessa ja tuotannossa.
• Pyrkimällä erottamaan talouskasvu ja ympäristön 

pilaantuminen toisistaaan.

Vastuullista kuluttamista
• Saavuttamalla luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö.
• Puolittamalla maailmanlaajuinen ruokajätteen määrä.
• Varmistamalla ympäristön kannalta kestävä kemikaalien ja jätteiden 

käsittely.
• Vähentämällä jätteiden syntymistä.
• Edistämällä kestäviä julkisia hankintakäyntäntöjä.
• Varmistamalla, että kestävästä kehityksestä ja luontoa suosivista 

elämäntavoista ollaan tietoisia kaikkialla.

Ilmastotekoja
• Parantamalla ilmastonmuutoksen hidastamiseen, sopeutumiseen, 

vaikutusten lievittämiseen ja ennakkovaroituksiin liittyvää koulutusta.
• Lisäämällä tietämystä sekä kansalaisten ja instituutioiden valmiuksia.

Yhdessä olemme kestävän 
tulevaisuuden tekijöitä!






