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Hyvä tulevaisuus tehdään yhdessä
Kestävän tulevaisuuden tekeminen on valinta, jonka tulee koskettaa meitä kaikkia. Antamamme ympäristölupaus velvoittaa meitä 

aktiivisuuteen ja kumppanuuteen. Haastamme itsemme oman toiminnan jatkuvaan kehittämiseen, toimiin Pohjois-Savon 

kehittämiseksi sekä aktiiviseen toimintaan kansallisesti sekä kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. Ympäristötyömme on 

tavoitteellista, johon osoitamme resursseja, seuraamme tuloksia ja rakennamme toimintaa jatkuvasti parantaen. 

Koulutus on tärkein keinomme tavoitteisiin pääsemiseksi. Olemme antaneet kaikilla aloilla ympäristövastuullisuuden 

osaamislupaukset. Koulutuksen kautta vaikutamme laajasti työelämään. Osaaminen kulkeutuu työpaikoille ja edistää siten tuhansien 

työpaikkojen uusiutumismahdollisuuksia. Koulutusta tuemme aktiivisella kehittämistoiminnalla, joissa huomioimme nämä 

vastuullisuuden teemat.

Kehitämme osaamistamme sekä omaa toimintaamme. Oman henkilöstön koulutus ja toimintatapojemme uudistaminen 

hankinnoista oppilaitoskampustemme ja päivittäisiin ravintolapalveluiden toimintoihin saakka ovat toimia, joilla sisäistämme 

kestävän kehityksen ja ympäristövastuullisuuden kaikessa toiminnassamme.  

Toiminnalle haemme tavoitteellisesti ulkoisia laadun arviointeja ja sertifiointeja. Olemme saaneet ympäristötyöstä myös kiitosta

mm. vastaanotimme vuonna 2021 Viksu Kuopio –tunnuksen.

Haluan kiittää henkilöstöä ja opiskelijoita hyvästä työstä ympäriasioiden edistämiseksi. 

Yhdessä olemme kestävän tulevaisuuden tekijöitä!

Heikki Helve

kuntayhtymän johtaja

Henkilöstöä

753

Opiskelijoita

17 000

Olemme vahva 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 2021

Ympäristöraportissa esittelemme kestävän kehityksen ja ympäristövastuullisuuden keskeisiä 
tuloksiamme ja kerromme niihin liittyvistä toimenpiteistä.

Ympäristötyömme tukee Kestävän tulevaisuuden tekijä-visiomme ja strategiamme 
toteutumista.  



Kestävän tulevaisuuden tekijä -visio

Tulevaisuus muuttuu tämän päivän teoilla. 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.



Ympäristölupaus

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.

(Yhtymähallituksen hyväksymä 2021)

Kestävän tulevaisuuden tekeminen kuuluu kaikille työyhteisössämme!



Edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

YK:n jäsenmaat tekivät syyskuussa 2015 sopimuksen kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, Agenda 2030. Universaalien 

tavoitteiden on määrä ohjata kestävän kehityksen maailmanlaajuista työtä vuoteen 2030 saakka.

Edistämme erityisesti seuraavia tavoitteita:

Hyvää koulutusta
• Varmistamalla, että kaikki oppijat saavat kestävän

kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
• Parantamalla resurssitehokkuutta kulutuksessa ja

tuotannossa
• Edistämällä kestävää talouskasvua ja työllistymistä

Vastuullista kuluttamista
• Edistämällä luonnonvarojen kestävää ja tehokasta käyttöä
• Vähentämällä jätteiden syntymistä
• Edistämällä kestäviä hankintakäytäntöjä
• Lisäämällä tietoa kestävästä kehityksestä ja luontoa suosivista

elämäntavoista
• Varmistamalla ympäristön kannalta kestävä kemikaalien ja jätteiden

käsittely

Ilmastotekoja
• Tarjoamalla ilmastonmuutoksen hidastamiseen, sopeutumiseen ja 

vaikutusten lievittämiseen liittyvää koulutusta
• Lisäämällä tietoa ilmastonmuutoksesta

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

Syksyllä 2021 tehtiin video, jossa Sakkyn henkilöstö kertoo siitä, miten he toteuttavat työssään näitä tavoitteita. 

Katso video verkkosivuiltamme https://sakky.fi/fi/kuntayhtyma/kestava-kehitys



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

vaikutuksia ja vahvistamaan myönteisiä vaikutuksia. Haitallisista ympäristövaikutuksista käytetään 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

Vahvistamme ympäristökädenjälkeämme

• Koulutamme ympäristöosaavia ammattilaisia

• Olemme tehneet ympäristövastuullisuuden osaamislupaukset kaikille 
koulutusaloille sekä Varkauden lukiolle

• Tuemme Pohjois-Savon organisaatioiden ja yritysten ympäristötyötä

• Kehitämme ja toteutamme työelämän ympäristövastuullisia toimintamalleja

Pienennämme ympäristöjalanjälkeämme

• Rakennamme Joutsenmerkki-kriteerien mukaisesti

• Parannamme kiinteistöjemme energiatehokkuutta

• Asetamme hankinnoille ympäristövastuullisuusvaatimuksia

• Mahdollistamme etäopiskelun ja -työskentelyn



Ympäristövastuullisuuden ohjelma vuosille 2021-2023 valmistui kevään aikana. Ohjelmaan kuvattiin 

keskeiset päämäärät ja tavoitteet kestävän kehityksen edistämiseksi sekä ympäristölupauksemme, 

jotka yhtymähallitus hyväksyi maaliskuussa. Päämäärät vuosille 2021-2023 ovat:

1. SAKKY on kestävän kehityksen sertifioitu oppilaitos 2023

• Itsearvioinnit toteutetaan osaamispooleittain vuosien 2021-2022 aikana.

• Itsearvioinnit tukevat kehittämistyötä ja auttava arvioimaan päämääriemme ja visiomme 

toteutumista.

• Ulkoinen auditointi tehdään Sakkylle vuoteen 2023 mennessä.

2. Varmistetaan henkilöstön riittävä ympäristöosaaminen

• Tavoitteelliset osaamistasot määritellään eri henkilöstöryhmille.

• Henkilöstön ympäristöosaamista kehitetään tavoitteiden mukaisesti.

3. Kaikille aloille on laadittu ympäristövastuullisuuden osaamislupaukset 2022

4. Sakkyn oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 50% 

vuoden 2019 tasosta vuoteen 2025 mennessä

Ympäristövastuun ohjelma

Ympäristövastuullisuuden päämäärät on otettu osaksi 

talousarvion tavoitteita ja olemme asettaneet niille myös 

käytännön toimenpiteet ja mittarit.



Kestävän kehityksen sertifiointi

Käynnistimme kestävän kehityksen sertifikaattimme päivittämisen kestävän tulevaisuuden 

indikaattoreiden avulla matkailun ja ravitsemisen-, liikenteen- ja yhteisten opintojen 

osaamispooleissa vuonna 2021. Toteutamme sertifioinnin edellyttämät itsearvioinnit 

osaamispooleittain ja arvioinnit jatkuvat vuoden 2022 aikana. 

Indikaattoreiden avulla arvioimme visiomme toteutumista. Itsearviointien yhteydessä 

tunnistetaan ja kootaan kehittämistarpeet, joiden pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelma. 

Sertifiointi edellyttää ulkoista auditointia, joka tullaan toteuttamaan Sakkyssa vuoteen 2023 

mennessä.

Olemme jo vuosia hyödyntäneet oman toiminnan kehittämisen ja arvioinnin työkaluna Opetus-, kasvatus-

ja koulutusalojen OKKA-säätiön Oppilaitosten kestävän kehityksen sertfioinnin järjestelmää. OKKA-säätiö on uudistanut 

sertifiointijärjestelmän ja ottanut käyttöön kestävän tulevaisuuden indikaattorit. Uudet indikaattorit ohjaavat oppilaitoksia

kohti yhteiskuntaa uudistavaa toimintaa. 



Ympäristövastuullisuuden 
osaamislupaukset

Koulutusalamme ovat tehneet ympäristövastuullisuuden osaamislupaukset, joissa avataan 

konkreettisesti opiskelijoille ja työelämälle alan vastuullisuusosaamista. Osaamislupaukset 

toteutettiin työpajoissa, joissa määriteltiin myös, missä ja miten ympäristöosaaminen 

opetetaan ja miten osaamista arvioidaan.

Ympäristövastuullisuuden osaamislupaukset laadittiin kaikille koulutusaloille ja lupauksista 

tehdään posterit, jotka esitellään verkkosivuillamme 

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

Palkitsemme

Palkitsemme vuosittain opiskelijoita ja henkilöstöä aktiivisesta kestävän kehityksen

mukaisesta toiminnasta.

Vuoden 2021 opiskelijan ympäristöstipendin sai Tanja Ruotsalainen logistiikka-alalta. 

Tanja oli kehittänyt työpaikan käytänteitä ympäristövastuullisemmaksi.  

Kuntayhtymän henkilöstön vuosijuhlassa palkittiin autoalan opettaja Petri Heiskanen 

vastuullisuus-kategoriassa. 



Hiilijalanjälki
Olemme arvioineet ilmastovaikutuksemme vuosilta 2019 ja 2020. 

Hiilijalanjälkemme vuonna 2020 oli noin 19 000 tCO2ekv.

Hankintojen osuus hiilijalanjäljestämme 2020 oli peräti 73%, mitä selittää 

erityisesti kampusrakentamiseen liittyvät hankinnat. Oman toimintamme 

hiilijalanjälki muodostuu pääasiassa kiinteistöjen lämmityksestä, 

sähkönkulutuksesta, jätehuollosta, matkustamisesta ja kuljetuksista.

Olemme asettaneet tavoitteeksi vähentää Sakkyn oman toiminnan 

kasvihuonekaasupäästöjä 50% vuoden 2019 tasosta vuoteen 2025 

mennessä. Vuoden 2021 hiilijalanjälkilaskennan tulokset julkaistaan

vuoden 2022 aikana.

Olemme mukana VASKI-hankkeessa, jossa kehitetään ammatillisille 

koulutuksen järjestäjille yhteistä mallia hiilijalanjäljen mittaamiseen, 

seurantaan ja raportointiin. Jatkossa hyödynnämme tätä yhteistä mallia 

myös meillä Sakkyssa.

Kuva: Sakkyn hiilijalanjälki 2020 oli n. 19 000 tCO2ekv
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Ympäristövastuulliset hankinnat
Osana Ympäristöosaamisesta alueellinen menestystekijä (YMOSA) –hanketta Sakkyssa toteutettiin sisäinen valmennus vastuullisiin hankintoihin. 

Valmennuksen tavoitteena oli lisätä henkilöstön hankintaosaamista, kehittää hankintaprosessia ja vähentää hankintojemme haitallisia 

ympäristövaikutuksia. 

Kehittämistyöhön osallistui opetus- ja muuta henkilöstöämme ja valmennuksen aikana laadittiin vastuullisuusvaatimuksia hankintaryhmille, 

joiden hankintavolyymit ovat suuria ja ympäristövaikutukset merkittäviä. Hankintojen ympäristövaatimuksilla edistämme erityisesti vähähiilistä 

kiertotaloutta sekä luonnon monimuotoisuutta. 

Sisäisen hankintavalmennuksen eteneminen Sakkyssa



Joutsenmerkkirakentaminen

Turvallisuus, terveellisyys ja kestävä tulevaisuus ovat avainasemassa uusissa kampusrakennuksissamme. Olemme 

sitoutuneet rakentamaan kampusrakennuksemme ympäristömerkki Joutsenmerkin ehtoja noudattaen.

Savon ammattiopiston Iisalmen kampus sai Joutsenmerkin ensimmäisenä oppilaitosrakennuksena Suomessa. 

Toinen Joutsenmerkitty oppilaitos oli Varkauden kampuksen uudisrakennuksemme. Toivalan kampus on myös 

saamassa Joutsenmerkin. 

Rakenteilla on myös Kuopion Savilahden kampusalue, jossa kolmen Joutsenmerkki-kriteerien mukaisesti rakennetun 

koulurakennuksen kokonaisala on noin 29 000 m². Kampusalue valmistuu vuonna 2022.

Joutsenmerkitty kampusrakennus tuo

luonnonvaloa puhdasta sisäilmaa viihtyisiä tiloja jäljitettävät materiaalit tehokasta energiankäyttöä kestävän elinkaaren



Ympäristöuutisia ravintolapalveluista

Sakkyn ravintolapalvelut saivat Ekokompassi- ympäristösertifikaatin 2020. 

Sertifikaatti edellyttää ympäristötyön jatkuvaa kehittämistä ja parantamista. 

Ravintolapalveluilla on ympäristöohjelma, jota päivitetään vuosittain. Seuraavassa

muutamia ympäristötekoja vuodelta 2021.

• Aamuisin tarjoamme ravitsevaa luomupuuroa opiskelijoille ja henkilöstölle.

• Selvitämme hankinnoista ympäristövastuullisen vaihtoehdon.

• Elintarvikkeissa pyrimme valitsemaan palmuöljyttömiä vaihtoehtoja.

• Suunnittelemme ja muokkaamme kasvisruokareseptiikkaa ja olemme vähentäneet punaisen lihan käyttöä.

• Lisäämme luomutuotteita tarjontaamme.

• Huomioimme ruoanvalmistuksen määrän, ajoituksen ja jaksotuksen.

• Jätimme tarjottimet pois kaikista ravintoloistamme.

• Jätimme vitriinituotteista pois muovin ja otimme tilalle käyttöön paperitaskut.

• Seuraamme lajittelun onnistumista, erityisesti muovin ja biojätteen määrää.

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

huomiota puhdistusaineiden annosteluun ja oikeaan käyttöön.

• Viestimme ympäristövastuullisuuteen liittyvistä toimenpiteistä asiakkaillemme.

• Olimme mukana valtakunnallisessa hävikkiviikon tapahtumassa.

• Olemme mukana valtakunnallisessa Luomutetaan ruokapalvelut –kehityshankkeessa. 

. 

Ravintolapalvelumme huolehtivat
opiskelijoiden ja henkilöstön
hyvinvoinnista tarjoamalla
ravitsemuksellisesti täysipainoisia
ateriakokonaisuuksia ja kahvilapalveluita.



Hankkeet ympäristötyön tukena
Sakkyssa on ollut jo vuosia käynnissä eri toimialojen kehittämishankkeita, joiden tuella olemme edistäneet ympäristövastuullisuutta 

kuntayhtymän omassa toiminnassa. Vuoden 2021 aikana on toteutettu sisäistä Ympäristövastuullinen Sakky-hanketta sekä osallistuttu 

Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus (VASKI) -verkostohankkeen valmisteluun. 

Ympäristövastuullinen SAKKY

Sisäisessä kehittämishankkeessamme keskityimme konkretisoimaan, miten edistämme 
erityisesti ekologisesti kestävämpää tulevaisuutta.

Vuoden aikana hankkeen tuella mm.:

• avattiin visiomme konkreettisiksi päämääriksi ekologisen kestävyyden näkökulmasta

• laadittiin ympäristövastuun ohjelma vuosille 2021-2023

• laskettiin Sakkyn hiilijalanjälki

• määriteltiin henkilöstön ympäristöosaamisen tasot ja aloitettiin henkilöstön perustason 
verkkokoulutuksen rakentaminen

• asetettiin vastuullisuusvaatimuksia mm. Savilahden kalustehankinnoille, kiinteistöjen 
ulkoalueiden huollolle, kone- ja laitehankinnoille, elintarvikkeille, puhtauspalveluille, 
markkinoinnin ja hankkeiden hankinnoille sekä laadittiin yleisiä vastuullisuusvaatimuksia 
tuote- ja palveluhankinnoille

• laadittiin yhdessä koulutusalojen kanssa ympäristövastuullisuuden osaamislupaukset

• laadittiin kaikille koulutusaloille ja kaikille toimipisteille jätehuoltosuunnitelmat ja –
lajitteluohjeet.

Hanke päättyy 31.12.2022

Vaski-hanke -Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Joulukuussa varmistui Opetushallituksen rahoitus Ammatillisen 
koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän 
siirtymän kehittämisohjelmasta. 

Mukana on 61 koulutuksenjärjestäjää Suomesta. Hankkeessa tuotetaan 
ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta, joka tukee kestävän 
kädenjäljen vahvistamista ja kokonaisvaltaista vihreää siirtymää. 

Sakkyn tavoitteena hankkeessa on

1) vahvistaa osaamisen johtamista sekä koko yhteisön osaamisen 
kehittämistä, 

2) vahvistaa ennakointiosaamista ja ennakointitiedon hyödyntämistä, 

3) kehittää toimintatapoja vastuullisuustaitojen oppimiseen teo-jaksoilla 
sekä 

4) kehittää oppilaitosten yhtenäinen päästölaskentamalli hiilijalanjäljen 
laskemiseen sekä edistää ympäristöviestintää hiilijalanjäljen 
pienentämisestä.

Hanketta koordinoi Satakunnan koulutuskuntayhtymä.



Sakky kestävän työelämän edistäjänä

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. Hanketta koordinoi Savonia 
ammattikorkeakoulu.

Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen 
vahvaksi-hanke (MAHVA)

Tarjoamme tietoa ja osaamista maaseudun 
yrityksille ja hankintayksiköille julkisista 
hankinnoista. Toiminta keskittyy neljään 
keskeiseen teemaan: kuljetus, 
ympäristöpalvelut, energia ja ruoka. 
Hankkeessa työstämme sosiaalisia ja 
ympäristönäkökulmiin liittyviä kriteereitä. 
Hanketta hallinnoi Turun yliopiston Brahea-
keskus.

https://maaseudunhankinnat.fi/

Portaat luomuun -ohjelma

Koordinoimme valtakunnallista Portaat luomuun -ohjelmaa, jossa oli 
vuonna 2021 mukana noin 2200 ruokapalvelutoimijaa.  
www.luomuravintola.fi

Ekokompassit Pohjois-Savossa

Olemme tuoneet Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän Pohjois-Savoon 
2016. Olemme ohjanneet ja tukeneet alueemme yritysten ja 
organisaatioiden Ekokompassien rakentamista. Toimimme järjestelmän 
neuvojina ja auditoijina. www.ekokompassi.fi

Kiertotalousosaamista konepajoille

Hankkeessa kehitettiin konepajateollisuuden alihankkijoina toimiville pk-
yrityksille malli ympäristövaikutusten seurantaan ja raportoitiin, työkalu 
resurssitehokkaiden käytäntöjen arviointiin ja kehittämiseen sekä 
järjestettiin konepajoille koulutusta.

Sakky toteuttaa hanketta yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun 
kanssa. Hankkeen tuloksia hyödynnetään myös Savon ammattiopiston 
kone- ja tuotantotekniikan opetuksessa.

Sitran rahoittaman hankkeen toteutusaika on 5/2021-3/2022.

Vastuulliset ruokapalvelut –kehitysohjelma –
Varuke

Hankkeessa laadimme ja toteutamme julkisia 
ruokapalveluita tuottaville toimijoille 
valtakunnallisen vastuullisten ruokapalveluiden 
kehitysohjelman. 

https://sakky.fi/fi/ekocentria/ekocentria/vastuu
lliset-ruokapalvelut

Alla esimerkkejä vuoden 2021 aikana toteutetuista hankkeista ja työelämäpalveluista, joiden avulla edistämme kestävää työelämää 

alueellisesti ja valtakunnallisesti.  

Ympäristöosaamisesta alueellinen menestystekijä (YMOSA)

YMOSA -hankkeessa edistettiin kestävien ja ympäristövastuullisten 
tuotteiden ja palveluiden markkinoita Pohjois-Savossa vaikuttamalla 
samanaikaisesti sekä kysyntään että tarjontaan. Hankkeessa tuettiin 
yrityksiä ja julkisia organisaatioita toteuttamaan kestäviä hankintoja ja 
saattamaan vastuullisuus- ja kestävän kehityksen strategiat ja tavoitteet 
käytäntöön. Hankkeessa oli mukana 17 pohjoissavolaista yritystä tai 
organisaatiota, joista kymmenen oli pk-yrityksiä ja seitsemän julkista 
organisaatioita. 

Hankkeessa toteutettiin mm. markkinavuoropuheluita sekä laadittiin 
vastuullisuusvaatimuksia hankinnoille. Lisäksi kehitettiin 
ympäristöosaamista ja –johtamista sekä rakennettiin 
ympäristöjärjestelmiä. Hankkeessa tuettiin yritysten 
ympäristöviestintää, edistettiin alueen kestävää rakentamista sekä 
laadittiin alueellinen ympäristöosaamisen palveluhakemisto. Hankkeen 
kumppaniyrityksissä henkilöstön ympäristöosaaminen vahvistui, 
uusiutuvan energian käyttö lisääntyi, kestävien hankintojen määrä 
kasvoi sekä jätteiden lajittelu tehostui. Hankkeella tuettiin myös Sakkyn
vastuullisia hankintoja, rakennettiin ravintolapalveluille Ekokompassi-
ympäristöjärjestelmä sekä kehitettiin ympäristöviestintää. Pohjois-Savon 
liiton rahoittama hanke käynnistyi 2018 ja päättyi 08/2021.

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


Kestävän tulevaisuuden tekijät -webinaarisarja

Osa

Kestävän tulevaisuuden tekijät -webinaarisarja toteutettiin osana Ympäristöosaamisesta alueellinen menestystekijä –hanketta. Toteutimme
vuoden 2021 aikana seuraavat webinaarit: 

Kuljetusten päästöjen vähentäminen – tavoitteet ja keinot 
Webinaarissa esiteltiin Suomen tavoitteita liikenteen päästövähennyksille ja pohdittiin asiantuntijoiden avulla, miten päästövähennystavoitteisiin päästään. Lisäksi 
esiteltiin yritysten keinoja vähentää kuljetustensa päästöjä. 

Yrityksen ympäristöasiat haltuun
Webinaarissa esiteltiin keinoja, miten yritys voi ottaa ympäristöasiat hallintaan. Kuultiin, mitä käytännön toimenpiteitä yrityksissä on tehty ja millaisia haasteita ja 
mahdollisuuksia ympäristötyössä on kohdattu. Yritysesimerkkeinä olivat Varkauden taitotalo Oy/Navitas Kehitys, Rautalammin kunta, Varkauden seurakunta ja Kuopion 
Woodi Oy. 

Keinoja alihankintaketjun ympäristövastuullisuuden vahvistamiseen
Webinaarissa esiteltiin konkreettisia keinoja alihankintojen ympäristövastuullisuuden vahvistamiseen ja kuultiin kahden yrityksen käytännön esimerkkejä; Mestar Kuopio 
Oy ja Tuoreverkko Oy. 

Ympäristövastuullisuutta julkisiin hankintoihin 
Webinaarissa esiteltiin Sakkyn sisäistä hankintavalmennusta, jossa laadittiin hankinnoille vastuullisuusvaatimuksia. Vaatimuksilla edistetään vähähiilisyyttä, kiertotaloutta 
ja luonnon monimuotoisuutta.

Ympäristöosaamisesta Pohjois-Savon menestystekijä
Tilaisuudessa esiteltiin yritysten ympäristötyön tuloksia sekä pohdittiin ympäristötyön merkitystä alueen menestystekijänä. Tilaisuuden puhujina olivat edustajat Sitrasta, 
Mestar Kuopio Oy:stä, Pohjois-Savon liitosta, Kiinteistö-KYS Oy:stä sekä Sakkysta. 

Kaikki webinaarien materiaalit, tallenteet ja yrityskohtaiset videot löytyvät verkkosivuiltamme 
https://sakky.fi/fi/kestavan-tyoelaman-edistajat

https://sakky.fi/fi/kestavan-tyoelaman-edistajat


Ympäristövastuullisuuden materiaaleja

Olemme kehittäneet ja tuottaneet materiaaleja yritysten ja julkisten organisaatioiden käyttöön 

vuoden 2021 aikana. Oppaita hyödynnetään myös ammatillisessa opetuksessa. 

• Oppaat PK-yrityksille

➢ jätehuolto-opas 

➢ kemikaaliopas

• Vastuullisten ruokapalveluiden hankintaopas 

➢ Laadimme yhdessä valtakunnallisen ruokapalveluiden hankintaoppaan eri puolilla Suomea 

toimivien alan asiantuntijoiden kanssa. 

• Alueellinen ympäristöosaamisen palveluhakemisto

➢ Kokosimme alueemme ympäristöpalveluiden tarjoajista palveluhakemiston, joka julkaistaan     

Sakkyn verkkosivuilla vuoden 2022 aikana. 

Oppaat saatavilla Sakkyn verkkosivuilla https://sakky.fi/fi/kestavan-tyoelaman-edistajat



Kyselyjen tuloksia

Kyselyt ovat yksi keino arvioida kestävän kehityksen toteutumista. Toteutamme vuosittain 

kevätlukukauden aikana kyselyn henkilöstölle, jossa selvitetään kestävän kehityksen toteutumista 

kuntayhtymän johtamisessa, arkikäytänteissä sekä opetuksessa. Vuoden 2021 kyselyssä oli 324 

vastaajaa. Vastaukset Likertin asteikolla (1=täysin eri mieltä, 5= täysin samaa mieltä). Vastaajien 

määrä on lisääntynyt vuosi vuodelta ja tulosten keskiarvot ovat pysyneet lähes samoina. 

Opiskelijat arvioivat Amispalaute-kyselyssä kestävän kehityksen toteutumista opetuksessa ja 

käytännön työssä väittämän ”Sain valmiuksia toimia ammattialallani kestävän kehityksen 

mukaisesti” perusteella. Sakkyn opiskelijoiden antama palaute on valtakunnallista keskiarvoa 

parempi. 

Henkilöstön kestävän kehityksen kyselyn 2021 tuloksia 
(n=324)

Opiskelijoiden Amispalaute 2021

Väittämä: Sain valmiuksia toimia ammattialallani kestävän kehityksen mukaisesti.

Vuosi SAKKY
keskiarvo

SAKKY 
keskihajonta

Valtakunnallinen 
keskiarvo

Valtakunnallinen 
keskihajonta

Vastaajamäärät 
SAKKY/

valtakunnallinen

2021 4,05 0,96 4,0 1,0 985/
28 599

2020

2019

4,16

4,11

0,89

0,98

4,0

4,05

1,0

0,99

2045 /
39 200

1416 /
41815

Väittämä
Keskiarvo Keskihajonta

Kestävä kehitys näkyy kuntayhtymän kehittämisessä 3,66 0,81

Kestävä kehitys näkyy esimiestyöskentelyssä 3,46 0,84

Pyrin vähentämään jätteen määrää 4,41 0,60

Luokissa ja toimistotiloissa toimitaan energiatehokkaasti 3,51 0,79

Lajittelen jätteeni 4,51 0,62

Työsaleissa/opetuskeittiöissä toimitaan energiatehokkaasti 3,43 0,75

Olen vähentänyt paperinkulutusta ja kopiointia 4,27 0,84

Otan vedensäästön huomioon työssäni 3,96 0,81

Kuntayhtymässä toimitaan materiaalitehokkaasti 3,54 0,85

Käytän kimppakyytejä mahdollisuuksien mukaan 3,39 1,21

Hankinnat toteutetaan ympäristövastuullisesti 3,51 0,79

Kestävä kehitys toteutuu opetuskeskusteluissa 3,74 0,76

Kestävä kehitys toteutuu työmenetelmissä 3,77 0,73

Kestävä kehitys toteutuu materiaalivalinnoissa 3,68 0,72

Kestävä kehitys toteutuu oppimisympäristöissä 3,59 0,81

Kestävä kehitys toteutuu työssäoppimisen arvioinnissa 3,49 0,79

Kestävä kehitys toteutuu näyttötilanteissa 3,59 0,74

Yhteisömme on suvaitsevainen 3,75 0,92

Yhteisömme on tasa-arvoinen 3,61 1,01

Opiskelijat ovat ympäristötietoisia 3,33 0,84

Tunnen pelastussuunnitelman 4,02 0,83



Saimme Kuopion kaupungin Viksu Kuopio -tunnuksen vuonna 2021 osoituksena 
ansiokkaasta, vaikuttavasta ja näkyvästä työstä resurssiviisauden ja 
kiertotalouden edistämiseksi.

Tunnus myönnetään organisaatiolle, joka omilla teoillaan parantanut 
ympäristövastuullisuuttaan ottamalla resurssiviisauden osaksi arkea ja 
valitsemalla kehittämistoimenpiteensä kestävämmän tulevaisuuden puolesta. 

Viksu Kuopio -tunnustukset jakaa Kuopion resurssiviisausohjelman 
ohjausryhmä. Vuoden 2021 tunnukset saivat Savon koulutuskuntayhtymän 
lisäksi Kuopion kansalaisopisto, Kuopion Opiskelija-asunnot Oy ja Mestar
Kuopio Oy.

Tunnustusta ympäristötyöstä

Sakky on yhdessä muiden pohjoissavolaisten organisaatioiden kanssa 
rakentamassa hiilineutraalia Pohjois-Savoa. 

”Mukana yhteisellä polulla” on yhteisötunnus, joka myönnetään organisaatioille, 
jotka osallistuvat Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmisteluun ja 
toteuttamiseen. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.



Ympäristövastaavan koulutus 
käynnistyy
Sakkyn ympäristöala tarjoaa yrityksille Ympäristövastaavan koulutusta

edelläkävijänä Suomessa. Koulutus on suunniteltu yhdessä kehityspalvelujen

kanssa ja sitä tarjotaan yrityksille koko Suomessa toimialasta riippumatta.

Ympäristövastaavan koulutuksessa voi työn ohella kouluttautua työpaikan

ympäristövastaavaksi. Noin vuoden kestävä koulutus antaa valmiudet rakentaa

tai ylläpitää ja kehittää olemassa olevaa ympäristöjärjestelmää työpaikoilla. 

Koulutuksessa hankittavaa pätevyyttä ja osaamista voi hyödyntää millä tahansa

toimialalla erilaisissa yrityksissä ja työpaikoissa.

Koulutus toteutetaan pääosin verkko- ja etäopintoina. Verkko-opetusta

järjestetään noin kerran kuukaudessa ja koulutuspäivien välillä tehdään ohjatusti

kehittämistehtäviä omalle työpaikalle.

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena ja se on opiskelijalle maksuton. 

Koulutuksen aikana suoritetaan Ympäristövastaavana toimiminen –tutkinnon osa

(50 osp) ympäristöalan ammattitutkinnosta. Koulutukseen on jatkuva haku.



Seuraavat askeleet
Tulevina vuosina jatkamme kestävän kehityksen työtä sekä oman toiminnan että työelämän vastuullisuuden edistämiseksi. Työn tukena ovat myös 

useat kehittämishankkeet. Valmistaudumme kevään 2022 aikana hakemaan laatupalkintoa, jonka teemana on kestävä kehitys. Myös Taitaja 2024-

kisojen suunnittelussa ja toteutuksessa painopisteenä on kestävä tulevaisuus. 

Kestävän kehityksen sertifikaatit

Aloitimme kestävän kehityksen itsearvioinnit, 

joiden tavoitteena on päivittää olemassa 

olevat kestävän kehityksen sertifikaatit.  

Toteutamme itsearvioinnit osaamispooleittain 

vuosien 2021-2022 aikana. Tulosten pohjalta 

laaditaan Sakkyn kehittämissuunnitelma. 

Ulkoinen auditointi toteutetaan Sakkyssa

vuoteen 2023 mennessä.

Henkilöstön ympäristöosaaminen

Kehitämme henkilöstön 

ympäristövastuullisuuden osaamista 

asettamiemme tavoitteiden mukaisesti.  

Varmistamme, että henkilöstöllä on riittävä 

perusosaaminen. Lisäksi kehitämme 

opetushenkilöstön syvällisempää osaamista 

toimialojen kestävistä ratkaisuista sekä alojen 

ennakointi-osaamista. Vuoden 2022 

painopisteenä on ilmasto-osaaminen. 

Kestävä kampusrakentaminen

Rakennamme uudet kampusrakennuksemme 

Pohjoismaisen ympäristömerkin eli 

Joutsenmerkin ehtoja noudattaen. Tärkeää on 

varmistaa uusille kampuksille siirryttäessä, 

että arkikäytänteet ja toimintatavat ovat 

vastuullisia ja tukevat kestävän tulevaisuuden 

tekijät visiomme toteutumista.  

Kestävät hankinnat

Vuonna 2020 -2021 toteutimme sisäisen 

valmennuksen kestäviin hankintoihin, jossa 

laadimme viiteen hankintaryhmään 

ympäristövastuullisuuden vaatimuksia. 

Tavoitteena on laatia vaatimuksia myös muille 

tuote- ja palveluryhmille, lisätä 

markkinavuoropuhelua toimittajien kanssa 

sekä jalkauttaa vaatimuksia osaksi hankintoja.



Ympäristötilinpäätös 2021

Ympäristötilinpäätöksemme kertoo tilikauden toteutuneesta rahankäytöstämme toimenpiteisiin, joiden 
tarkoituksena on tuottaa ympäristöhyötyjä tai ennaltaehkäistä, vähentää tai korjata ympäristöhaittoja, 
parantaa tulevaa ympäristönsuojelun tasoa sekä edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.

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



Ympäristötuotot

Kuntayhtymän ympäristötuottojen kokonaissumma 

oli 172 140 €, mikä on noin 0,18 % kaikista 

kuntayhtymän toimintatuotoista.

Ympäristötuotot koostuvat jätteiden myynnistä 

raaka-aineiksi sekä käytöstä poistettavan 

ja kierrätettävän kaluston myynnistä. Myytäviä 

jätelajeja oli metalli. 



Ympäristökulut

Ympäristötoimintakulujen kokonaissumma oli 

128 889 €, mikä on noin 0,14 % kaikista 

kuntayhtymän toimintakuluista. 

Jätemaksuista aiheutui kustannuksia 

yhteensä 68 379 €. 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 60 510 €.

Taulukko: Jätekustannusten jakautuminen jätelajeittain vuosilta 2019-2021.

Jätelaji 2021 2020 2019

Energiajäte 24 772 € 47 205 € 56 946 €

Biojäte 5 838 € 5 117 € 9 433 €

Muovi 1 205 €

Lasi 295 €

Ongelmajäte 5 242 € 20 165 € 12 746 €

Tiili- ja betonijäte 2 850 € 5 580 € 1 735 €

Pahvi ja kartonki 1 868 € 2 174 € 4 677 €

Metalli 285 € 343 € 335 €

SER-jäte 2 903 € 4332 € 4 015 €

Yhteensä 68 379 € 84 916 € 89 887 €



Ympäristöinvestoinnit

Rakentamisen keskeisinä painopisteinä olivat ympäristöön, 

sekä kestävään kehitykseen liittyvät ratkaisut ja kohteille

tullaan myös hakemaan Joutsenmerkkiä. Savilahteen ja 

Toivalaan tehtiin päivänvalolaskelmat, hiilijalanjälkilaskelmat, 

piha-alueen valaistussuunnittelu, akustiikkasuunnittelu ja 

energiasuunnittelu Joutsenmerkkiä varten. Joutsenmerkin

kriteerejä tullaan käyttämään kaikissa Sakkyn

uudisrakennuskohteissa.

Ympäristöinvestointeja kirjattiin vuonna 2021 yhteensä 11 635 808 €, 

jotka ovat n. 29 % kaikista kuntayhtymän investoinneista. Suurimmat

investoinnit olivat mm. Toivalan ja Savilahden uudisrakennukset, joita

rakennettiin Pohjoismaisen ympäristömerkin (Joutsenmerkki) kriteerien

mukaisesti.



Ympäristövastuut
Ympäristövastuulla tarkoitetaan ympäristöön liittyvää 
olemassa olevaa velvoitetta, jolla on todennäköisesti  
menoja lisäävä vaikutus tulevaisuudessa.

Tulevaisuudessa Sakkyn ympäristövastuita lisäävät mm. lainsäädännöstä tulevat velvoitteet, joihin on varauduttava:

1. Hallitusohjelman ”Hiilineutraali Suomi 2035” mukaisesti julkinen sektori näyttää esimerkkiä siirtymällä öljylämmityksestä kestävämpään lämmitykseen vuoteen 
2024 mennessä.

➢ Sakkyn kampusten lämmitysmuotojen muutostyöt ja resurssien varaaminen vuosittaisiin investointeihin.

2. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi, jonka mukaan saavutettava määritetyt energiansäästö-, päästövähennys- ja kustannussäästöpotentiaalit vuoteen 2030 
mennessä.

➢ Automaatiojärjestelmien yhdistäminen eri kampuksilla energiankäytön vähentämiseksi
➢ Tarkoitusvelvoitteiden täyttäminen

3. Ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen kriteerit otetaan käyttöön julkisissa rakennushankkeissa. Lainsäädännöllä ohjataan rakennuksen elinkaaren aikaista 
hiilijalanjälkeä 2025 mennessä.

➢ Vaikutus Sakkyn tuleviin rakennushankkeisiin.

4. Suomi on EU:n jäsenenä sitoutunut hyödyntämään 70 % rakennus- ja purkujätteestä vuoteen 2020 mennessä.
➢ Vaikutus Sakkyn tuleviin purkuhankkeisiin.

5. EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD), jolla parannetaan rakennusten energiatehokkuutta ja hillitään 
ilmastonmuutosta.

➢ Vaikutus Sakkyn tuleviin rakennushankkeisiin.

6. Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelman tavoitteena on ohjata organisaatio järjestelmälliseen 
energianhallintaan

➢ Energiatehokkuussuunnitelman teko ja sen päivittäminen kolmen vuoden välein.



Ympäristötilinpäätös taulukkona

Käyttötalousosa

Ympäristötuotot 2021 2020 2019

Jätehuolto ja roskaantumisen ehkäisy 172 140 € 323 915 € 200 099 €

Tuotot yhteensä 172 140 € 323 915 € 200 099 €

Ympäristökulut

Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely 60 510 € 90 039 € 51 108 €

Jätehuolto ja roskaantumisen ehkäisy 68 379 € 84 916 € 78 654 €

Kulut yhteensä 128 889 € 174 955 € 129 762 €

Investointiosa

Ympäristöinvestoinnit

Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu 11 635 808 € 10 622 000 € 8 194 448 €

Investoinnit yhteensä 11 635 808 € 10 622 000 € 8 194 448 €



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

Ympäristöraportin ja -tilinpäätöksen yhteyshenkilöt

Anu Salo
Projektipäällikkö, 
Tukipalveluiden hallinto, strategian tuki

Milla Lompola
Tilapalvelupäällikkö
Tukipalveluiden hallinto, tilapalvelut


