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Alkusanat –
Kohti kestävää tulevaisuutta

Ammatillinen koulutus kehittää työelämää kestävämmäksi ensisijaisesti kouluttamalla ympäristövastuullisia 

ammattilaisia ja työntekijöitä. Savon koulutuskuntayhtymässä kestävä kehitys ja ympäristövastuullisuus ovat 

vahvasti mukana johtamisessa, opetuksessa ja arkikäytänteissä. Kestävän tulevaisuuden tekijä -visiomme 

mukaisesti haluamme teoillamme rakentaa niin ekologisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisesti 

kestävää tulevaisuutta. Oman toimintamme lisäksi edistämme ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuutta myös 

laajemmin työelämässä ja yhteiskunnassa.

Olemme edelläkävijä ympäristöystävällisessä oppilaitosrakentamisessa. Savon ammattiopiston Iisalmen kampus 

sai Joutsenmerkin ensimmäisenä oppilaitosrakennuksena Suomessa tammikuussa 2020. Toinen Joutsenmerkitty 

oppilaitos on Varkauden kampuksen uudisrakennuksemme sekä rakenteilla ovat Joutsenmerkkikriteerien 

mukaisesti Toivalan ja Savilahden kampukset.

Haluan kiittää henkilöstöä ja opiskelijoita hyvästä työstä ympäriasioiden edistämiseksi. Yhdessä olemme 

kestävän tulevaisuuden tekijöitä!

Heikki Helve

kuntayhtymän johtaja

Henkilöstöä

750

Opiskelijoita

17 000

Olemme vahvasti pohjoissavolainen toimija, joka katsoo 
laajasti myös maakunnan ja maan rajojen ulkopuolelle.

Savon koulutuskuntayhtymä hallinnoi Savon ammattiopistoa ja 
Varkauden lukiota. Meillä on kampuksia Kuopiossa, 
Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Varkaudessa.



Ympäristöraportti 2020

Ympäristöraportissa esittelemme Savon koulutuskuntayhtymän kestävän 
kehityksen ja ympäristövastuullisuuden keskeisiä tuloksia ja kerromme 
niihin liittyvistä toimenpiteistä.



Kestävän tulevaisuuden tekijä

Tulevaisuus muuttuu tämän päivän teoilla. Visiomme on olla kestävän tulevaisuuden tekijä ja haluamme teoillamme rakentaa niin
ekologisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisesti kestävää tulevaisuutta. Oman toimintamme lisäksi edistämme ympäristö- ja 
yhteiskuntavastuullisuutta myös laajemmin työelämässä ja yhteiskunnassa.

KESTÄVÄ

Rakennamme ekologisesti, kulttuurisesti, 
sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää

tulevaisuutta.

TULEVAISUUS

Tulevaisuus muuttuu tämän päivän teoilla. 
Toimintamme on uudistavaa. Meillä on 
rohkeutta olla edelläkävijä ja kykyä sopeutua
muutoksiin.

TEKIJÄ

Olemme avoin, aktiivinen ja 
aloitteellinen toimija, innovatiivinen
ja haluttu yhteistyökumppani sekä
osaamisen kehittäjä.



Ympäristösitoumuksemme

Kestävä kehitys ja ympäristövastuullisuus näkyvät johtamisessa, arjessa, opetuksessa ja työelämäpalveluissa. Kehitämme toimintaamme 
Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin (OKKA-säätiö) mukaisesti. Kestävän kehityksen mukainen toimintamme on organisoitua ja 
järjestelmällistä. Kehittämistyötä ohjaavat kehityspalvelut sekä toimipistekohtaiset kestävän kehityksen vastaavat ja -tiimit sekä 
poolien ympäristöasiantuntijat.

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään 
organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon 
ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa.

Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

"Toimimme kuntayhtymässä tavalla, joka edistää yksilön, työ- ja opiskeluyhteisömme, alueemme ja 
yhteiskuntamme hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Noudatamme kestävän kehityksen 
periaatteita ja vähennämme toimintamme ympäristövaikutuksia.

Kilpailutettaessa hankintoja ja hankintapäätöksissä otamme ympäristönäkökohdat huomioon.

Tuemme opiskelijoiden kasvua ympäristövastuullisiksi kansalaisiksi, jotka osaavat ottaa kestävän 
kehityksen mukaisen toiminnan huomioon sekä omassa työssään että arkielämässään. Opetuksen 
ja kestävän kehityksen mukaisten arkikäytänteiden myötä, vaikutamme opiskelijoiden kestävän 
kehityksen tietoihin, taitoihin ja asenteisiin.

Kestävä kehitys sisältyy kuntayhtymämme strategiaan, alakohtaisiin opetussuunnitelmiin, ammatillisiin 
näyttötutkintoihin sekä henkilöstön kehittämiseen. Meillä on ympäristövastuun ohjelma, 
jonka toteuttamiseen sitoudumme."

(Yhtymähallitus 2006, 168§)

Olemme mukana rakentamassa 
hiilineutraalia Pohjois-Savoa

Ympäristölupauksemme

Kestävän kehityksen edistäminen kuuluu kaikille työyhteisömme jäsenille!



Agenda 2030 – YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n jäsenmaat tekivät syyskuussa 2015 sopimuksen kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, Agenda 2030. Tavoitteiden on 
määrä ohjata kestävän kehityksen maailmanlaajuista työtä vuoteen 2030 saakka. Tavoitteet ovat universaaleja; ne koskevat ja sitovat kaikkia 
maailman maita. Me Savon koulutuskuntayhtymässä edistämme erityisesti seuraavia Agenda 2030 -tavoitteita:

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
• Parantamalla asteittain maailmanlaajuista resurssite-

hokkuutta kulutuksessa ja tuotannossa
• Pyrkimällä erottamaan talouskasvu ja ympäristön

pilaantuminen toisistaan

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 hankintakäytäntöjä
• 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

Lue lisää https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet

Hyvää koulutusta
• Varmistamalla, että kaikki oppijat saavat kestävän

kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot



Ympäristövaikutuksemme
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

Ympäristökädenjälkemme

Kehitämme ympäristöosaamista, edistämme

kestävää työelämää ja vähähiilistä 

kiertotaloutta

Miten suurennamme ympäristökädenjälkeämme

• Olemme tehneet ympäristövastuullisuuden 
osaamislupaukset yhdeksälle koulutusalalle sekä Varkauden 
lukiolle.

• Tuemme Pohjois-Savon organisaatioiden ja yritysten 
ympäristötyötä.

• Olemme kehittäneet ja toteuttaneet työelämän 
ympäristövastuullisia toimintamalleja

Miten pienennämme ympäristöjalanjälkeämme

• Rakennamme Joutsenmerkki-kriteerien mukaisesti

• Parannamme kiinteistöjemme energiatehokkuutta

• Asetamme hankinnoille ympäristövastuullisuusvaatimuksia

• Mahdollistamme etäopiskelun ja -työskentelyn



Hiilijalanjälkemme

Osana ympäristövaikutusten arviointia selvitettiin hiilijalanjälkeä
vuosilta 2019 ja 2020. Lopulliset tulokset valmistuvat ja 
julkaistaan maaliskuun 2021 aikana.

Oman toimintamme hiilijalanjälki oli noin 5300 tonnia CO2ekv. 
Ohessa on kuvattu hiililijalanjäljen jakautumista vuoden 2020
tietojen perusteella (kuva 1).

Hankintojemme hiilijalanjälki selvitettiin osana Kestävien ja 
innovatiivisten hankintojen KEINO- valmennusta vuoden 2018 
osalta (kuva 2). Se oli noin 22 000 tonnia CO2ekv. Vuosien 2019 
ja 2020 hankintojen hiilijalanjälki saadaan selville maaliskuussa
2021.

Hiilijalanjälkiraportti kokonaisuudessaan on luettavissa
Sakkyn verkkosivuilta

https://sakky.fi/fi/kuntayhtyma/kestava-kehitys

Kuva 1. Sakkyn oman toiminnan hiilijalanjälki (2020).

Kuva 2. Sakkyn hankintojen hiilijalanjälki (2018).

https://sakky.fi/fi/kuntayhtyma/kestava-kehitys


Kestävän kehityksen sertifiointi uudistui

Vuonna 2020 OKKA-säätiö uudisti kestävän kehityksen sertifioinnin toimintamallin
sekä päivitti sertifioinnin kriteerit kestävän tulevaisuuden indikaattoreiksi. Tämän
vuoksi vuoden 2020 aikana emme päivittäneet sertifikaatteja vanhojen kriteerien
mukaisesti. 

Perehdyimme uuteen sertifiointimalliin Yhteiskuntaa uudistava ammattioppilaitos -
koulutuksessa syksyllä 2020. Koulutukseen osallistui oppilaitoksemme henkilöstöä, 
ja koulutuksen toteutti Suomen ympäristöopisto SYKLI osana Opetushallituksen
rahoittamaa täydennyskoulutushanketta.

Olemme jo vuosia hyödyntäneet oman toiminnan kehittämisen ja arvioinnin työkaluna Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen OKKA-
säätiön Oppilaitosten kestävän kehityksen sertfioinnin järjestelmää. Tunnustuksena pitkäjänteisestä ympäristötyöstä kampuksemme ovat
saaneet kestävän kehityksen sertifikaatit, joita päivitetään kolmen vuoden välein.

Vuoden 2020 aikana kehityspalvelut laativat alustavan suunnitelman Sakkyn kaikkien koulutusalojen itsearvioinneista ja
sertifioinneista. Itsearvioinnit käynnistyvät muutamien koulutusalojen kanssa kevään 2021 aikana. Tavoitteena on päivittää 
SAKKYn kestävän kehityksen sertifikaatit uuden mallin mukaisesti.



Joutsenmerkkirakentaminen 
– lupaus tulevaisuudelle

Turvallisuus, terveellisyys ja kestävä tulevaisuus ovat avainsanoja uusissa ja vielä rakenteilla olevissa 
kampusrakennuksissamme. Haluamme tarjota opiskelijoillemme puhdasta sisäilmaa, runsaasti luonnonvaloa, 
toimivat ja nykyaikaiset tilat ja kaikin puolin viihtyisän opiskeluympäristön.

Osoituksena sitoutumisesta rakennamme uudet kampusrakennuksemme ympäristömerkki Joutsenmerkin ehtoja 
noudattaen. Vaikka Joutsenmerkki myönnetään rakennuksille, meille Joutsenmerkki edustaa kestävien seinien 
lisäksi lupausta tulevaisuudelle.

Savon ammattiopiston Iisalmen kampus sai Joutsenmerkin ensimmäisenä oppilaitosrakennuksena Suomessa. 
Otimme myös selvän kaksoisvoiton, sillä toinen Joutsenmerkitty oppilaitos on Varkauden kampuksen 
uudisrakennuksemme. Toivalan kampus Siilinjärvellä on rakenteilla, ja toivomme pääsevämme 
juhlimaan Joutsenmerkkiä siellä syksyllä 2021.

Rakennamme myös Kuopion Savilahteen kampusaluetta, jossa kolmen Joutsenmerkki-kriteerein valmistetun 
koulurakennuksen kokonaisala on noin 29 000 m². Kampusalue on kokonaisuudessaan valmis vuonna 2022.

Joutsenmerkitty kampusrakennus tuo

Luonnonvaloa Puhdasta sisäilmaa Viihtyisiä tiloja Jäljitettävät materiaalit Tehokasta energiankäyttöä Kestävän elinkaaren



Ympäristövastuullisuuden kehittäminen 1

Savon koulutuskuntayhtymässä on ollut jo vuosia käynnissä eri toimialojen kehittämishankkeita, joiden tukemana olemme 
kehittäneet ympäristövastuullisuutta kuntayhtymän omassa toiminnassa, opetuksessa ja alueen työelämässä. Seuraavassa esitellään muutamia 
hankkeita ja myyntipalveluja, joissa on tehty sekä alueellista että valtakunnallista kehittämistyötä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen 
edistämiseksi.

Ympäristöosaamisesta alueellinen menestystekijä -hankkeen keskeisenä tavoitteena 
on vahvistaa Pohjois-Savon alueellista kilpailukykyä sekä vähähiilistä ja kestävää 
taloutta. Hankkeessa on edistetty vastuullisten tuotteiden ja palveluiden 
markkinoita edistämällä samanaikaisesti sekä tarjontaa että kysyntää.

Hankkeessa on tuettu julkisia organisaatioita jalkauttamaan vähähiilisyys-, 
resurssiviisaus-, kiertotalous- ym. vastuullisuustavoitteet käytäntöön ja 
toteuttamaan vastuullisia hankintoja. Samanaikaisesti paikallisia yrityksiä on 
tuettu ympäristövastuullisuuden parantamisessa. Tavoitteena on ollut aikaansaada 
ja vahvistaa yritysten välistä yhteistyötä sekä edistää markkinavuoropuhelun 
syntymistä alueen yritysten ja hankintayksiköiden välillä.

Hankkeessa on ollut mukana 17 pohjoissavolaista yritystä tai organisaatiota, joista 
kymmenen on pk-yrityksiä ja seitsemän on julkisia organisaatioita. Hankkeessa on 
edistetty myös Sakkyn hankintojen ympäristövastuullisuutta, rakennettu 
ravintolapalveluille Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä sekä 
kehitetty ympäristöviestintää. Kuntayhtymä on ollut myös mukana Kuntaliiton 
toteuttamassa Kestävien ja innovatiivisten hankintojen –valmennusohjelmassa, 
jossa kehitettiin hankintojen ympäristövastuullisuutta.

Hankeaika on 1.9.2018-31.8.2021.

YMOSA-hankkeen 
yrityskumppanit:

• Andritz Oy, Varkaus
• Clean Flame Oy, Varkaus
• Eväsmiehet Oy, Kuopio
• Insaco Oy, Kuopio
• Kiinteistö-KYS Oy, Kuopio
• Koivumäen kartano Oy, Kuopio
• Kuopion kaupunki, kaupunkiympäristön 

palvelualue
• Kuopion Vesi Oy, Kuopio
• Kuopion Woodi Oy, Kuopio
• Mestar Oy, Kuopio
• Normet Oy, Iisalmi
• Rautalammin kunta, sivistysosasto, 

Rautalampi
• Ravintolamestarit Oy, Kuopio
• Savon koulutuskuntayhtymän 

ravintolapalvelut ja hankinnat
• Tuoreverkko Oy, Kuopio
• Varkauden seurakunta, Varkaus
• Varkauden Taitotalo Oy, Varkaus

Ympäristöosaamisesta alueellinen 
menestystekijä -hanke (YMOSA)

Sisäisessä kehittämishankkeessamme Ympäristövastuullinen 
Sakky, keskitymme konkretisoimaan, miten edistämme 
erityisesti ekologisesti kestävämpää tulevaisuutta.

Hankkeessa avataan visiomme, Kestävän tulevaisuuden 
tekijä, tulosaluekohtaisiksi tavoitteiksi ympäristövastuun 
näkökulmasta sekä määritellään seurattavat mittarit osaksi 
laadunhallintaa, kehitetään henkilöstön 
ympäristövastuullisuuden osaamista, varmistetaan 
yhdenmukaiset ympäristövastuulliset käytännöt 
oppimisympäristöissä, edetään kestäviä ja vastuullisia 
hankintoja sekä vahvistetaan sisäistä ja ulkoista 
ympäristöviestintää.

Hankeaika on 1.10.2020-31.12.2022.

Ympäristövastuullinen
SAKKY



Ympäristövastuullisuuden kehittäminen 2
Savon koulutuskuntayhtymässä on ollut jo vuosia käynnissä eri toimialojen kehittämishankkeita, joiden tukemana olemme 
kehittäneet ympäristövastuullisuutta kuntayhtymän omassa toiminnassa, opetuksessa ja alueen työelämässä. Seuraavassa esitetään muutamia 
hankkeita ja myyntipalveluja, joissa on tehty sekä alueellista että valtakunnallista kehittämistyötä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen 
edistämiseksi.

Maatila 2030 -hanke

Hankkeen tavoitteena on edistää pohjoissavolaisten luonnonvara-alan toimijoiden 
osaamista ja jatkuvaa oppimista. Sakkyn roolina hankkeessa on kouluttaa viljelijöitä 
ilmastoviisaaseen hiiliviljelyyn ja maan kasvukunnon parantamiseen. Lisäksi 
Sakky vastaa Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän pilotoinnista maatiloilla.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulu, Ylä-Savon 
koulutuskuntayhtymä, Luonnonvarakeskus, Savon koulutuskuntayhtymä

Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen 
vahvaksi-hanke (MAHVA)

Tarjosimme tietoa ja osaamista maaseudun 
yrityksille ja hankintayksiköille julkisista 
hankinnoista. Toiminta keskittyi neljään 
maaseudun yritystoiminnan näkökulmasta 
keskeiseen teemaan: kuljetus, 
ympäristöpalvelut, energia ja ruoka. 
Asiantuntijatyöpajoissa ja 
verkostotapaamisissa työstimme sosiaalisia ja 
ympäristönäkökulmiin liittyviä kriteereitä. 
Hankeyhteistyökumppaneita ovat Helsingin 
yliopiston Ruralia-instituutti ja Turun 
yliopiston Brahea-keskus.

Portaat luomuun -ohjelma

Koordinoimme valtakunnallista Portaat 
luomuun -ohjelmaa, jossa oli vuonna 
2020 mukana 2391 ruokapalvelutoimijaa. 
Kuluneen vuoden aikana uudistimme 
ohjelman verkkosivuston ja 
ravintolahakupalvelun sekä 
aloitimme luomun käyttötietojen 
sähköisen järjestelmän rakentamisen.

www.luomuravintola.fi

Opas vastuullisiin ruokapalveluhankintoihin

Kesällä 2020 aloitimme tekemään 
valtakunnallista ruokapalveluiden 
hankintaopasta yhdessä eri puolilla Suomea 
toimivien alan asiantuntijoiden kanssa. Opasta 
kootaan työpajoissa ja se valmistuu syksyllä 
2021.

Ekokompasseja Tahkolle

Syksyn 2020 aikana käynnistyi Tahkon alueen 
16 yrityksessä Ekokompassi-
ympäristöjärjestelmien rakentaminen. 
Toimimme osan yrityksistä Ekokompassi-
neuvojina ja ohjasimme heidän 
ympäristötyötään.

Ekokompassit Pohjois-Savossa

Olemme tuoneet Ekokompassi-
ympäristöjärjestelmän Pohjois-Savoon 2016. 
Olemme ohjanneet ja tukeneet alueemme 
yritysten ja organisaatioiden Ekokompassien 
rakentamista.

www.ekokompassi.fi

http://www.luomuravintola.fi
http://www.ekokompassi.fi


Ekokompassi ravintolapalveluillemme
Savon koulutuskuntayhtymän ravintolapalvelut huolehtii opiskelijoiden ja henkilöstön päivittäisestä hyvinvoinnista tarjoamalla ravitsemuksellisesti
täysipainoisia ateriakokonaisuuksia ja kahvilapalveluita kestävän kehityksen mukaisesti.

Ravintolapalvelumme rakensi vuonna 2019 Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän, ja sertifikaatin saimme elokuussa 2020. Ympäristöjärjestelmään kuuluu
ympäristövaikutusten tunnistaminen ja arviointi sekä niiden pohjalta laadittu ympäristöohjelma.

• Aamuisin tarjoamme ravitsevaa luomupuuroa opiskelijoille ja henkilöstölle.

• Kaikissa ravintolapalvelujen toimipisteissämme on käytössä yhtenäiset puhdistus- ja pesukemikaalit.

• Seuraamme lajittelun onnistumista, erityisesti muovin ja biojätteen määrää.

• Olemme tehneet lajittelupisteisiin selkeät infotaulut sekä keräysastioihin lajittelutarrat.

Lajitteluohjeistusta tehdään yhdessä mara - ja elintarvikealan opetuksen kanssa.

• Olemme jättäneet tarjottimet pois kaikista ravintoloistamme.

• Vähennämme tietoisesti veden kulutusta erityisesti astiahuollossa ja puhtaanapidossa.

• Suunnittelemme ja muokkaamme kasvisruokareseptiikkaa.

• Lisäämme mahdollisuuksien mukaan luomutuotteita tarjontaamme.

• Selvitämme hankinnoista ympäristövastuullisen vaihtoehdon.

• Elintarvikkeissa pyrimme valitsemaan palmuöljyttömiä vaihtoehtoja.

• Kerromme ympäristövastuullisuuteen liittyvistä toimenpiteistämme asiakkaillemme.

"Olemme kehittäneet 
toimintaamme jo useita vuosia 
ympäristövastuullisemmaksi. 
Ekokompassin avulla 
ympäristötyöstämme tuli 
järjestelmällisempää."

Maritta Pakkanen, 
ravintolapalvelupäällikkö



Kestävän tulevaisuuden tekijät -webinaarisarja käynnistyi

Osa

Webinaarisarjamme Kestävän tulevaisuuden tekijät, käynnistyi 2.12.2020. Ensimmäisessä 
webinaarissa käsittelimme yritysten ja julkisorganisaatioiden roolia kestävän tulevaisuuden 
tekijöinä. Webinaariin kutsuimme asiantuntijoiksi omien alojensa kestävän 
kehityksen edelläkävijöitä.

• Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen kertoi Euroopan Unionin ohjauskeinoista yritysten
ympäristövastuullisuuden lisäämiseksi.

• Valion vastuullisuusjohtaja Hanna Hiekkamies esitteli yrityksen Kohti hiilineutraalia maitoa
2035 -haastetta ja tapoja saavuttaa päämäärä.

• Toimitusjohtaja Siamäk Naghian taustoitti Pohjois-Savosta maailmalle ponnistaneen Genelecin
kestävän kehityksen askelia ja syitä, miksi ympäristövastuullisuus on heille kilpailuetu.

• Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve kertoi kestävän tulevaisuuden tekijät -
visiosta, jonka myötä ympäristöarvot ovat olennainen osa arkea opetuksesta
kampusrakentamiseen.

Sakkyn nettisivujen Valokeilassa-artikkelissa kerrotaan tarkemmin Valion ja Genelecin
ympäristötyöstä.
https://sakky.fi/fi/valokeilassa/2021/suomalaiset-kestavan-tulevaisuuden-edellakavijat

Kestävän tulevaisuuden tekijät -webinaarisarja toteutetaan osana Ympäristöosaamisesta 
alueellinen menestystekijä -hanketta vuosien 2020-2021 aikana.

Kestävän tulevaisuuden tekijät -webinaarit vuonna 2021:
• Kuljetusten päästöjen vähentäminen 27.1.2021
• Ympäristöasiat haltuun 23.3.2021
• Alihankintaketjun vastuullisuus 04/2021
• Julkiset hankinnat kestävyyden kirittäjinä 05/2021
• Ympäristövastuullisuudella kilpailuetua yritykselle ja lisäarvoa asiakkaille 

06/2021

https://sakky.fi/fi/valokeilassa/2021/suomalaiset-kestavan-tulevaisuuden-edellakavijat


Ympäristövastuullisuuden osaamislupaukset

Ympäristövastuullisuus näkyy koulutusalojen teoissa ja valinnoissa. Koulutusalamme ovat antaneet omien 

alojensa ympäristövastuullisuuden osaamislupauksia. Osaamislupauksissa avataan konkreettisesti sekä 

opiskelijoille että työelämälle alan vastuullisuusosaamista. Osaamislupaukset toteutettiin työpajoissa, 

joissa määriteltiin missä ja miten ympäristöosaaminen opetetaan ja miten osaaminen arvioidaan.

Ympäristöosaaminen on kilpailuvaltti työmarkkinoilla. 
Tehtävämme on kouluttaa työelämään ammattilaisia, jotka 
osaavat toimia ympäristövastuullisesti

Palkitsemme

Palkitsemme vuosittain opiskelijoita aktiivisesta kestävän kehityksen
mukaisesta toiminnasta.

Vuoden 2020 ympäristöstipendin sai Sanna Ruotsalainen Rautalammilta. 
Hän opiskelee puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkintoa. 

Ympäristövastuullisuuden osaamislupaukset laadittiin yhdeksälle koulutusalalle ja lupauksista tehtiin aloille 
posterit:
auto | hyvinvointi | liiketalous | logistiikka | luonto ja matkailu | matkailu | metsä | puhtaus | ravintola ja 
catering | Varkauden lukio



Kestävän kehityksen 
kyselyjen tulokset

Arvioimme kestävän kehityksen toteutumista myös kyselyjen avulla. 

Kehityspalvelut toteuttavat vuosittain kevätlukukauden aikana kyselyn henkilöstölle, 
jossa selvitetään kestävän kehityksen toteutumista kuntayhtymän johtamisessa, 
arkikäytänteissä sekä opetuksessa. Vuoden 2020 kyselyssä oli 302 vastaajaa.

Opiskelijat arvioivat Amispalaute-kyselyssä kestävän kehityksen toteutumista 
opetuksessa ja käytännön työssä.

Henkilöstön kestävän kehityksen kyselyn 2020 tuloksia 
(n=302)

Opiskelijoiden Amispalaute 2020

Väittämä: Sain valmiuksia toimia ammattialallani kestävän kehityksen mukaisesti.

Vuosi SAKKY
keskiarvo

SAKKY 
keskihajonta

Valtakunnallinen 
keskiarvo

Valtakunnallinen 
keskihajonta

Vastaajamäärät Sakky/
valtakunnallinen

2020 4,16 0,89 4,0 1,0
2045 /
39 200

2019 4,12 0,92 4,0 0,98
1416 /
41 815

Väittämä
Keskiarvo Keskihajonta

Kestävä kehitys näkyy kuntayhtymän kehittämisessä 3,71 0,74

Kestävä kehitys näkyy esimiestyöskentelyssä 3,43 0,87

Pyrin vähentämään jätteen määrää 4,48 0,54

Luokissa ja toimistotiloissa toimitaan energiatehokkaasti 3,52 0,85

Lajittelen jätteeni 4,52 0,60

Työsaleissa/opetuskeittiöissä toimitaan energiatehokkaasti 3,39 0,74

Olen vähentänyt paperinkulutusta ja kopiointia 4,27 0,80

Otan vedensäästön huomioon työssäni 3,92 0,87

Kuntayhtymässä toimitaan materiaalitehokkaasti 3,38 0,89

Käytän kimppakyytejä mahdollisuuksien mukaan 3,42 1,24

Hankinnat toteutetaan ympäristövastuullisesti 3,39 0,76

Kestävä kehitys toteutuu opetuskeskusteluissa 3,82 0,73

Kestävä kehitys toteutuu työmenetelmissä 3,74 0,75

Kestävä kehitys toteutuu materiaalivalinnoissa 3,63 0,75

Kestävä kehitys toteutuu oppimisympäristöissä 3,60 0,81

Kestävä kehitys toteutuu työssäoppimisen arvioinnissa 3,49 0,78

Kestävä kehitys toteutuu näyttötilanteissa 3,52 0,76

Yhteisömme on suvaitsevainen 3,83 0,89

Yhteisömme on tasa-arvoinen 3,56 1,04

Kestävän kehityksen ohjelmaa toteutetaan yksikössämme 3,66 0,81

Tunnen pelastussuunnitelman 4,00 0,83



Kestävän tulevaisuuden tekijä-visiomme vaatii avaamista konkreettisiksi päämääriksi ja tavoitteiksi myös ekologisen kestävyyden näkökulmasta. 

Vuoden 2020 aikana tunnistimme keskeiset ympäristövaikutuksemme, joiden pohjalta asetetaan ympäristövastuullisuuden päämäärät kevään 

2021 aikana. Päämäärien saavuttamiseksi asetetaan tulosaluekohtaiset tavoitteet ja mittarit talousarvioon. Tarvittavat kehittämistoimenpiteet 

suunnitellaan toimialueittain. Kestävän kehityksen sertifioinnin edellyttämät koulutusalakohtaiset itsearvioinnit tukevat kehittämistyötä 

ja auttavat arvioimaan visiomme toteutumista. 

Visiosta konkretiaksi

Savon koulutuskuntayhtymä – kestävän tulevaisuuden tekijä

Sakkyn ympäristö-
vaikutusten arviointi

Ympäristövastuullisuuden
päämäärät

Johtoryhmä määrittää
Hallitus hyväksyy

Tulosaluekohtaiset tavoitteet
ja mittarit talousarvioon

Konkreettiset toimenpiteet
toimialueittain

Kestävän kehityksen
sertifioinnin edellyttämät
itsearvioinnit 2021-2023

Kestävän kehityksen
sertifioinnin mukaiset ulkoiset

auditoinnit



Seuraavat askeleemme

Tulevien vuosien kehittämisessä on vahvasti tukena Ympäristövastuullinen SAKKY -hanke, jossa mm. edistetään 
henkilöstön ympäristöosaamista sekä kehitetään toimintakulttuuria ja arkikäytänteitä vastuullisemmaksi. Myös 
kestävän kehityksen sertifiointi-prosessi tukee ja ohjaa opetuksen kehittämistä.

Kestävän kehityksen 
sertifikaatit

Ammatillisten oppilaitosten kestävän 
kehityksen sertifiointijärjestelmä uudistui 
ja tulemme kehittämään johtamista, 
opetusta sekä arkitoimintaamme uusien 
kestävän tulevaisuuden indikaattorien 
avulla. Sertifikaatin saaminen edellyttää 
johdon ja alakohtaisten työryhmien 
itsearviointeja, perustason vaatimusten 
täyttymistä sekä ulkoista auditointia. 
Lisätietoja uudistuneesta kestävän 
kehityksen sertifioinnista 
www.koulujaymparisto.fi

Henkilöstön 
ympäristöosaaminen

Kehitämme henkilöstön 
ympäristövastuullisuuden osaamista mm. 
määrittelemällä tavoitteelliset 
osaamistasot eri henkilöstöryhmille. 
Varmistamme, että henkilöstöllä on 
riittävä perusosaaminen, jonka lisäksi on 
kehitettävä myös alojen ennakointi-
osaamista sekä syvällisempää tietoa ja 
osaamista toimialojen kestävistä 
ratkaisuista.

Kampusrakentaminen

Suuri osa oman toiminnan 
hiilidioksidipäästöistämme aiheutuu 
rakentamisesta ja kiinteistöjen 
ylläpitämisestä. Rakennamme uudet 
kampusrakennuksemme Pohjoismaisen 
ympäristömerkin eli Joutsenmerkin 
ehtoja noudattaen. Joutsenmerkki on 
saatu Iisalmen ja Varkauden 
uudisrakennuksille. Toivalan ja Savilahden 
kampuksia rakennetaan parhaillaan 
Joutsenmerkin kriteerien mukaisesti.

Kestävät hankinnat

Vuonna 2020 käynnistettiin SAKKYn
sisäinen valmennus kestäviin 
hankintoihin. Vuoden 2021 aikana 
laaditaan valittuihin neljään 
hankintaryhmään vastuullisuusvaati-
muksia. Myöhemmin kehittämistyötä 
jatketaan myös muissa tuote- ja 
palveluryhmissä.

http://www.koulujaymparisto.fi/


Ympäristötilinpäätös 2020

Ympäristötilinpäätös kertoo tilikauden toteutuneesta rahankäytöstä 
sellaisiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on tuottaa ympäristöhyötyjä 
tai ennaltaehkäistä, vähentää tai korjata ympäristöhaittoja, parantaa tulevaa 
ympäristönsuojelutasoa ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Tiedot on kerätty Sakkyn tilapalveluiden tilastoista, jäteyhtiöiden 
raporteista, kuntayhtymän tilinpäätöksestä sekä talousarvion käyttötalous-
ja investointiosasta.



Ympäristötuotot

Kuntayhtymän ympäristötuottojen kokonaissumma 
oli 323 915 €, mikä on noin 0,34 % kaikista 
kuntayhtymän toimintatuotoista. 

Ympäristötuotot koostuvat jätteiden myynnistä 
raaka-aineiksi sekä poistettavan/kierrätettävän 
kaluston myynnistä huutokaupalla. Myytäviä 
jätelajeja ovat mm. keräyspahvi, metalli ja muovi 
(jatkojalostukseen).



Ympäristökulut

Ympäristötoimintakulujen kokonaissumma oli 
174 955€, mikä on noin 0,18 % kaikista 
kuntayhtymän toimintakuluista. 

Jätemaksuista aiheutui kustannuksia 
yhteensä 84 916€. Ympäristötilinpäätös sisältää 
Jätekukko Oy, Fortum Waste Solutionsin, Keski-
Savon- ja Ylä-Savon jätehuollon laskuttamat 
jätemaksut. Taulukossa kustannukset 
jätelajeittain.

Jätevesien ja hulevesien käsittelymaksut 
kuntayhtymän osalta olivat 90 039 €.

Jätelaji 2020 2019 2018

Energiajäte 47 205 € 56 946 € 56 946 €

Biojäte 5 117 € 9 433 € 9 433 €

Ongelmajäte 20 165 € 12 746 € 12 746 €

Tiili- ja betonijäte 5 580 € 1 735 € 1 735 €

Pahvi ja kartonki 2 174 € 4 677 € 4 677 €

Metalli 343 € 335 € 335 €

SER-jäte 4332 € 4 015 € 4 015 €

Yhteensä 84 916 € 89 887 € 89 887 €

Taulukko: Jätekustannusten jakautuminen jätelajeittain vuosilta 2018-2020.



Ympäristöinvestoinnit

Ympäristöinvestointeja kirjattiin vuonna 2020 yhteensä 10 622 000 €, joka on n. 42%
kaikista kuntayhtymän investoinneista. Suurimmat investoinnit olivat mm. Toivalan ja
Savilahden uudisrakennukset, joita rakennetaan Pohjoismaisen ympäristömerkin
(Joutsenmerkki) kriteerien mukaisesti. Rakentamisen keskeisinä painopisteinä ovat
ympäristöön, sekä kestävään kehitykseen liittyvät ratkaisut ja kohteille tullaan myös
hakemaan Joutsenmerkkiä. Savilahteen ja Toivalaan tehtiin myös päivänvalolaskelmat,
hiilijalanjälkilaskelmat, piha-alueen valaistussuunnittelu, akustiikkasuunnittelu ja
energiasuunnittelu Joutsenmerkkiä varten. Myös Varkauteen tehtiin
ympäristöinvestointeja.

Savon koulutuskuntayhtymällä on käynnissä koko kuntayhtymän kiinteistökantaa
koskeva investointiohjelma. Vuoden 2020 aikana valmistui Varkauden toimipisteen
muutostyöt. Vuonna 2018, kun investointiohjelma käynnistyi, toimitilojen
kokonaismäärä oli n. 120 000 m2, mutta kun kaikki muutokset on saatu toteutettua,
tilojen määrä tulee olemaan n. 65 000 m2. Tämän muutoksen myötä on arvioitu, että
tilojen ylläpitokustannukset tulevat lähes puolittumaan.

Vuonna 2020 Iisalmen kampus vastaanotti ensimmäisenä ja Varkauden toimipisteen
uudisrakennus sai SAKKYn toisena kampuksena Ympäristömerkintä Oy:n
myöntämät Joutsenmerkki-sertifikaatit. Joutsenmerkin kriteerejä tullaan käyttämään
kaikissa Savon koulutuskuntayhtymän uudisrakennuskohteissa.



Ympäristövastuut

Ympäristövastuulla tarkoitetaan ympäristöön liittyvää 
olemassa olevaa velvoitetta, jolla on todennäköisesti 
tulevaisuudessa menoja lisäävä vaikutus. 
Koulutuskuntayhtymän tiedossa ei ole ympäristövastuun 
velvoitetta tulevaisuudessa.



Ympäristötilinpäätös taulukkona

Käyttötalousosa

Ympäristötuotot 2020 2019

Jätehuolto ja roskaantumisen ehkäisy 323 915 € 200 099 €

Tuotot yhteensä 323 915 € 200 099 €

Ympäristökulut

Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely 90 039 € 51 108 €

Jätehuolto ja roskaantumisen ehkäisy 84 916 € 78 654 €

Kulut yhteensä 174 955 € 129 762 €

Investointiosa

Ympäristöinvestoinnit

Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu 10 622 000 € 8 194 448 €

Investoinnit yhteensä 10 622 000 € 8 194 448 €



Ota yhteyttä!

KOULUTUSYKSIKÖT

IISALMI
Asevelikatu 4, 74100 Iisalmi

KUOPIO
Presidentinkatu 1, 70100 Kuopio 
Presidentinkatu 3, 70100 Kuopio
Sammakkolammentie 2, 70200 Kuopio 
Kolmisopentie 7, 70780 Kuopio
Sahakatu 2, 70800 Kuopio 
Microkatu 1 T, 70600 Kuopio 

SIILINJÄRVI
Siltasalmentie 450, 70900 Toivala
Haapamäentie 1, 70900 Toivala

VARKAUS
Osmajoentie 75, 78210 Varkaus

VARKAUDEN LUKIO
Osmajoentie 75, 78210 Varkaus

Savon koulutuskuntayhtymä
PL 87
70101 KUOPIO

Vaihde, p. 017 214 3000

etunimi.sukunimi@sakky.fi

Yhteyshenkilöt

Anu Salo
projektipäällikkö, kestävän kehityksen koordinaattori
p. 044 785 4019

Anu Kähkönen
markkinointikoordinaattori
p. 044 785 3057

etunimi.sukunimi@sakky.fi

mailto:Anu.kahkonen@sakky.fi

