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7. Seuraavan kokouksen ajankohta

Osallistujat (päivitetään)
Paikalla tummenetut
RIS: Annukka Jyrämä, Aalto Sustainability Hub
RIS/tutkimus: Mari Pietikäinen
LES/Opetus: Johanna Söderholm
HR: Elisa Autti
Talous, hankinnat: Emma Kaukonen
LSS, laatujohtaminen: Kirsi Eulenberger-Karvetti
LSS, laatujohtaminen: Raili Pönni
COS/Viestintä: Laura Siira
COS/Viestintä: Anu Salmi-Savilampi
IT: Juha Juvonen
LES/oppimiskeskuksen palvelupisteet: Matti
Raatikainen
Turvallisuus- ja aulapalvelut: Seija Piiponniemi-Lahti
Talous, sijoitukset: Kati Eriksson
(Lisäksi: Tomi Pajunen, Mitopro Oy, raportoinnin
yhteistyökumppani)

Este
Pj, koordinointi: Meri Löyttyniemi, RIS/Aalto Sust.Hub
HR: Minttu Moisio
Kampuskehitys: Satu Kankaala (Aalto-yliopistokiinteistöt)

3. Ed. kokouksen muistio, 1.2.2018
Muistio lähetetty sähköpostilla työryhmän jäsenille 1.2., ja täydennetty 15.2.2018.
Työryhmän materiaalit ja muistiot:
wiki.aalto.fi/display/sustainability/Sustainability+Home
Muistioon ei tullut mutuutoksia

4. Vuoden 2017 kestävän kehityksen raportointi
- Kestävän kehityksen raportit julkaistu suomeksi ja englanniksi 21.3.2018, osana Aallon vuosiraportointia
- Suomeksi ja englanniksi myös avaingraafit www-sivuilla, eng: aalto.fi/en/about/sustainability/raportit/

- Kestävän kehityksen tietoja toimitettu myös:
- AUFB eli Aallon hallituksen toimintakertomukseen
- Aallon OKM-raporttiin
- Graafeista jätettiin pois kampuskohtainen tarkastelu kun toiminta Arabiassa ja Töölössä supistumassa

• Englanninkielinen raportti on toimitettu ja julkaistu ISCN:n sivulla, missä myös aikaisemmat raportit:
international-sustainable-campus-network.org/membership-directory/229-aalto-university/281-aalto-university

• Raportin julkaisusta viestitty myös FB ja Hubin sähköpostilista
• Raportoinnin kehittämiseksi vireillä prosessi, 17.4. tilaisuus oppimiskeskuksessa
• Sen jatkona työpaja raportoinnin avaintoimijoiden kesken
• Syksyllä 2018 valmistautuminen tulevaan

Raportoinnin kehityskohteita
Käytiin keskustelua helmikuun kokouksessa seuraavasta kahdesta kohdasta:
•
raportoinnin vaikuttavuuden ja sustainability-toiminnan vahvistaminen
•
Työmatkaliikkuminen*, hiilidioksidi-päästöt CO2
•
•

•
•
•

ACREn käyttäjätyytyväisyyskyselyn yhteyteen?
HR henkilökuntakyselyn yhteyteen?

Julkaisutaulukko – tulisiko näkökulmaa laajentaa?*
Raportoida myös jätemäärät? *
Palvelyksiköiden sustainability tavoitteet – nostoina*

Muihin kehityskohteisiin palataan vuoden 2018 kuluessa, tässä aiheita 1.2. pidetystä
kokouksesta:
•
Kampuksen biodiversiteetti, viheralueet (huom myös greenmetrics raportointi^*
•
SDG:t (YK:n Sustainable Development Goals), tilaisuus 17.4. ym*.
•
vertailu muiden suomalaisten yliopistojen kanssa (ISCN-jäseniä muita vain LUT, lisäksi
benchmarking mahdollisesti muihin suomalaisiin yliopistoihin)
•
vuokrausastelaskennan tarkoituksenmukaisuus?
* 9.4.2018 kokouksessa

5. Palveluyksiköiden oma kestävän
kehityksen vuositavoite 2018
COS Viestintä: Varmistetaan sustainability-teemojen näkyvyys viestintäkanavien digiuudistuksessa (esim. uutisten filtteröintiä,
tekstien otsikointia sekä navigaatioita uusilla kanavilla). Tämä on tiiviisti yhteydessä siihen, miten saamme ylipäätään tutkimuksen
avainalueiden teemoille entistä selkeämpää näkyvyyttä jatkossa uusilla sivuilla.
Sijoitustoiminta:
•
To finalize the endowment public equity portfolio review (analyzing if systematic deviations from market cap can improve portfolio
risk and return characteristics). Review includes analyzing ESG factor integration for risk management. Conclusions and IC/AUFB
discussion by the end of 2018.
•
To continue investing in line with AUF Endowment Strategy incl. Policy for Responsible Investing
LSS, Leadership Support Services:
Kehitämme kokousjärjestelmiä ja -käytänteitä niin, että ne tukevat:
- Osallistumista työskentelyyn verkossa (yhteiset työalustat, jolloin vähemmän tarvetta kokouksille)
- Selkeät agendat ja roolit kokouksissa (paikalla vain ne, joita asia suoraan koskee, tarvittaessa osallistumismahdollisuus etänä)
ACRE:
• TETS-tavoite 2025 eli 10,5% energiansäästö
• monitilatoimistojen kehittäminen
• Aalto Works/K-korttelin kehittäminen kokonaisvaltaisesti myös sustainability-näkökulmasta
Turvallisuus- ja aulapalvelut. Kts. seuraava sivu työsuojelu.
FIS/Hankinnat: Selkiyttää ja mallintaa sekä tiedottaa miten hankinnoissa voi ottaa huomioon kestävän kehyksen tavoitteet
LES katso erillinen sivu

…jatkuu / Palveluyksiköiden oma kestävän
kehityksen tavoite 2018
ITS kestävän kehityksen tavoite 2018 (+ osin HR)
Juha Juvonen vastuuhenkilö, Hannes Päivänsalo vastaa ITS:n ”digitalization of workspace” -osuudesta.”Aalto ways of working”, yhteisponnistus HR:n
kanssa. Kts erillinen sivu
HR: Joustava työ keskusteltiin kokouksessa, HR+työsuojelu päätyivät yhteiseen tavoitteeseen:
HR ja työsuojelu, yhteinen tavoite vuodelle 2018
Aallon yleinen työturvallisuusperehdytyksen luominen:
•
periaatteet päätetään
•
pilotoidaan (työsuojelu katsoo sopivan yksikön pilotointia varten)
•
jatkosuunnitelma tehdään
RIS palvelut Mari Petikäinen: Viestiä ertyosesti kestävää kehitykstä ediustävistä rahoitushaiutsa (n 10 kpl) ja lisätä tietoisuuttaa omassa yksikössä
UN SDG 2030 tavoitteista
Opetus ja LES : kts erillinen kalvo
Tutkimus kts erillinen kalvo

Learning and
Education Aims 2018

Aims for
Learning Services 2018

Sustainability as cross-cutting theme to
integrate responsibility and sustainable
development into all teaching and learning.

Sustainability as cross-cutting theme to integrate
responsibility and sustainable development into
all teaching and learning.

Action plan for Education and Learning 2018:
• Arrange workshops and discussion event for
teachers to
Ø create awareness for UN sustainable
development goals (SDGs),
Ø identify key courses on BSc level for further
development,
Ø improve follow up measurements on
sustainability goals in degree programs
• Create task force of facilitators to support
integration of all cross cutting Aalto themes
jointly through collaborative teaching. Pilot one
course in 2018.
• Develop joint activity in sustainability teaching
among Aalto University’s Nordic partners
• Side event in connection to ISCN
conference, 11-13 June 2018 in KTH, Sthlm

Action plan for LES:
• Support arrangement and take part of
workshops and discussion event for teachers
(e.a. School specific and join events such as
Programme Forum)
• Offer pedagogical support to task force of
facilitators to support integration of all cross
cutting Aalto themes jointly through
collaborative teaching.
• Offer study guidance and services to support
student´s wellbeing and study capability
• Support communication of sustainability goals
in education (curriculum design, learning
outcomes etc.) and student recruitment
(marketing material and actions)
• Support development of online learning
possibilities

ITS, Juha Juvonen
2017
Jos IT:n konesalien vähentämisestä halutaan
2017 julkaisuun jotain lause voisi olla esim.
“Aalto University lowered power consumption
of data centers by reducing 35% of data
centers in university. Also the power efficiency
was improved in main data centers.”
Tuo 35% muodostuu seuraavasti:
26 konesalia (ennen vuotta 2017) = ITS/3 +
CHEM/1 + ELEC/12 + SCI/10
17 konesalia (2017)= ITS/1 + CHEM/1 + ELEC/5
+ SCI/10
9 vähennetty, joka on noin 35 %.

2018
IT:n 2018 tavoite on ”Aalto ways of
working”, joka on yhteinen HR:n kanssa
Hannes Päivänsalo ITS:tä on pääkontakti
tässä. Hän vastaa IT:n ”digitalization of
workspaces osuudesta”.
IT:n näkökulmasta tässä olisi esim.:
Koneiden ja puhelimien uusiminen
(energiatehokkaammat työvälineet)
Etätyöskentely ja –opiskelu:
virtualisointi/kollaborointityökalut/O360/Pa
nopto yms. (kaikki mikä vähentää
liikkumista ja elektroniikan määrää)
Työkulut ja tulostaminen (paperien
vähentäminen)

Sustainability in research –aims 2018

to integrate responsibility and sustainability to research: content and practices
• Build researcher community around transdisciplinary (multidisciplinary) sustainability research
and catalyse multidisciplinary research –continue with Aalto Sustainability research seminars,
once a month
• Identify current topics and future trends within Aalto on sustainability and promote
collaboration, seed funding and thematic seminars (ASH)
• Build understanding on UN SDG goals among researchers – workshop(s)
• Visibility and internal and external awareness; promote seminars and seed funding, match
making activities, Aalto Sustainability Day (incl academic tracks and doctoral student event)
• Create easy access for piloting - campus as living lab/test bed - Low tech playground –process

Aalto, Sustainable Development Goals ja raportointi -studia generalia
Ti 17.4.2018 klo 13:00-15:30, Oppimiskeskus (ex-kirjasto), alakerran ”Makers Space”

OHJELMA
13:20 Aalto SDG -kehitysohjelma ja sustainability-raportointi, kestävän kehityksen erityisasiantuntija Meri Löyttyniemi
13:20 Raportoinnin trendeistä, senior advisor Tomi Pajunen, Mitopro Oy
13:40 Keskustelua, kahvitauko
14:00 Näkökulmia SDG-tavoitteisiin ja niiden omaksumiseen, erikoistutkija Mika Kuisma, Aalto BIZ
Alustus keskittyy erityisesti yritysten SDG-raportointiin.
15:00 SDG kampuskehittämisessä, Head of workplaces and sustainability Satu Kankaala, Aalto Campus and Real Estate
15:10 Keskustelua
15:25 Mitä seuraavaksi raportoinnissa ja Aalto SDG -ohjelmassa, työryhmän jäsenet ja Meri Löyttyniemi
15:30 Tilaisuus päättyy
Tilaisuuden tavoitteena on
esitellä Aalto SDG –kehitysohjelman pääpiirteet ja esitellä Aallon vastuullisuusraportointia
tutustua raportoinnin trendeihin ja tulevaan kehitykseen
lisätä tietoisuutta SDG-tavoitteista ja tutustua niiden käyttöön yritysmaailman raportoinnissa
antaa tietoa SDG:eiden käytön tueksi Aallon raportoinnissa ja viestinnässä
synkronoida viestintäämme Aalto CRE:n (Aalto Campus and Real Estate) kanssa
Tapahtuma Aallon julkisessa tapahtumakalenterissa: aalto.fi/fi/current/events/2018-03-23-009/
Aalto-yliopisto on allekirjoittanut helmikuussa 2018 yliopistojen kansainvälisen SDG Accord -sitoumuksen.
Tiedote julkaistiin 26.3.2018 suomeksi ja englanniksi.

Tackling complex sustainability challenges by co-creating disruptive innovations
The event focuses on sustainability innovations as a response to complex ecological and social
challenges. The contents will highlight co-creation of systemic solutions by researchers, students and
practitioners, give an overview of latest research findings and showcase best practices.
The contents include keynote speeches and panel, 4 academic tracks, arts exhibition, students’ posters
and campus walks.
Bring your students and consider using Aalto Sustainability Day as a learning platform.
Aalto Sustainability Day is organized by Aalto Sustainability Hub and it is open to all our internal and
external stakeholders. There is no participation fee.
Detailed programme and registration now open:

aalto.fi/en/about/sustainability/mayday/
More information: Aalto Sustainability Hub, meri.loyttyniemi@aalto.fi, 050 313 7549

7. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous 4.6.2018
12.00-13.30
Dipoli, Poli

www.aalto.fi/sustainability
facebook.com/aaltouniversitysustainabilityhub/

