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Osallistujat
• ASH/RES: Meri Löyttyniemi (pj)
• ACRE, Aalto Campus and Real Estate: Satu Kankaala (etä),
Tuomo Uusitalo
• ITS: Margareta Björksten
• LES: Noora Jaakkola
• HR: Elisa Autti
• LSS: Kirsi Eulenberger-Karvetti
• COS: Noora Stapleton
Muita osallistujia
Emma Sairanen, ASH harjoittelija
Aino Saarelainen, AaltoSDG-mobiiliapplikaatio

Este
• HR: Minttu Moisio
• ITS: Juha Juvonen
• COS: Anu Salmi-Savilampi
• LSS: Raili Pönni
• AYY: Rosa Väisänen
• ADCO: Mirella Lähteenmäki
• ITS: Elena Pirinen
• LES: Johanna Söderholm, Matti Raatikainen
• Turvallisuus- ja aulapalvelut: Seija PiiponniemiLahti
• FIS, matkapalvelut: Tiina Vuosku
• ADCO: Ville Krannila
• IES: Mikko Särelä TEK:iin, pyydetty nimeämään
uusi edustaja

Mikko Särelälle (IES) ja Ellen Heikkilälle (AYY hallitus 2019) kiitokset yhteistyöstä.
Tua Videman (AYY hallitus 2020) kutsuttu uudeksi jäseneksi.

ASH Team Feb 2020
N.N. / Developing
teaching &
research

RES, recruitment
process on-going

Meri Löyttyniemi

Emma Sairanen

Senior advisor, Sustainability
Research Services, 100%

ASH trainee, until June 2020
(80%)

Aino Saarelainen
ITS, 40% #AaltoSDG
February – June

Cvijeta Miljak
Graphic design,
www (part-time)

Board aalto.fi/en/sustainability/aalto-sustainability-hub-steering-board

3. Edellisen kokouksen 6-2019 muistio,
10.12.19
Muistio ok.
Työryhmän materiaalit ja muistiot:
wiki.aalto.fi/display/sustainability/Sustainability+Home

4. Palveluyksikön vuositavoitteet 1/2
Todettiin lyhyesti että palveluyksikkökohtaisia tavoitteita on hyvä asettaa.
-

Satu Kankaala, ACRE:
Energiansäästötavoite: 10,5% vuodesta 2015
Monitilatoimistojen kehittäminen
-

Tilojen käyttöasteen seuraaminen (markkinakartoitus käynnissä sopivan yhteistyökumppanin löytämiseksi)

-

Energiaratkaisujen kehittäminen (erityisesti Aaltoworks)
Kampuksen luontopääoman ja viherverkostojen kehittäminen tehdyn selvityksen perusteella.
Hiilineutraalisuustavoitteen määritelty vähintään ACREn osalta.
Kirsi Eulenberger-Karvetti, LSS:
Tavoitteena vähentää turhaa “kokoussähläystä” (esim. Systemaattinen teamsin käyttö)
Kirsiltä toive ACRElle -> enemmän läpinäkyvyyttä esim. Policy paperien kautta.
-

-

toimintaa ohjaavia papereita on jo, mutta ne ovat tällä hetkellä heikosti löydettävissä ACREn sivuilta.

Noora Stapleton, COS:
-

-

Keskitytään strategian viestintään (tulossa mm. teemaviestintää kuukausittain)

Margareta Björksten, ITS:
-

Laitteiden elinkaaren analysointi ja prosessin parantaminen.
Konesaleja ollaan vähennetty + tuotettu lämpö tarkoitus ottaa talteen.
Aloite Aallon yhdistykselta kierrättää käytöstä poistuvia laitteita hyväntekeväisyyteen -> Tällä hetkellä aloite tyrmättiin
tietoturvasyistä.

4. Palveluyksikön vuositavoitteet 2/2
-

Noora Jaakkola, LES:
-

-

Osana opetussuunnitelma työtä kerätään tietoa miten kursseilla käsitellään kestävää kehitystä. Opettajat tarvitsisivat
enemmän tukea.
Opiskelijoille ilmastoahdistus-ryhmiä
Isoille kandikursseille edelleen tavoitteena saada kestävän kehityksen teemoja.
Opettajille (ARTS) järjestetty työpaja liittyen SDG:iden liittämiseen opetukseen.
Tällä hetkellä keskeinen kysymys, miten strategian kestävyys tavoitetta aletaan koulutuksessa edistämään.

Elisa Autti, HR:
-

-

-

Altisteita (kemikaaleja, säteilyä jne.) käsitteleville ihmisille säännölliset käynnit terveydenhuollossa. Aina uutta
työsopimusta tehdessä pitää kirjata onko altisteisessa työssä (workday). Tällä hetkellä tavoitetaan parhaiten uudet
työntekijät ja ne joilla uusitaan työsopimukset. Raportointia pitäisi parantaa tämän osalta.
Työturvallisuuden edellyttämistä ollaan ajamassa workdayihin. Esim. Ensiapu-, sähköturvallisuus-, työturvallisuus- ja
säteilyturvallisuuskorttien suorittaminen pyritään myös viemään workdayhin.
Vastuullinen monitilatyöskentely; yhteisten pelisääntöjen päivittäminen.
Ergonomiaan ja omaehtoiseen työhyvinvoinnin ylläpitoon kannustetaan (esim. tiloihin taukojumppavälineitä)
Cockoo-taukojumppasovellus käytössä maaliskuun loppuun asti. Sen jälkeen tulossa Unisportilta uusi ratkaisu.
Pakkausjätteen kierrätystä kehitetään.

Tiina Vuosku, FIS:
-

Finnairin mukaan käytämme isoista yrityksistä selvästi eniten Light-lippuja (rahallista säästöä & ympäristöystävällisyss).
Lisäksi Finnairin kompensaatio asiassa on mahdollista käyttää Plus-pisteitä lentojen kompensointiin -> ryhmässä
ehdotettiin pisteiden käyttämistä automaattisesti kompensointiin.

5. Sustainability-raportointi
vuodesta 2019
-

Tilannekatsaus (Meri)
-

Suunitellut luvut on kerätty ja OKM ja hallituksen vuosikertomuksen tekstit on lähetetty
Raportoinnissa mm: lennot, paperin kulutus, kalusteet, IT hankinnat, akateemiset luvut, SDGkurssimerkinnät
Ma 10.2. Meri (+ Tomi Pajunen Mitopro ja Tuomo Uusitalo ACRE) toimittaa tiedot graafikolle “käppyröiden”
piirtämiseksi

KESTÄVÄ KEHITYS / 2019, AUFB toimintakertomus / mlö luonnos 4.2.2020
Kestävä kehitys nousi vuoden 2019 aikana entistä keskeisempään rooliin Aalto-yliopiston seuraavan vuosikymmenen
painopisteitä määrittävän strategian valmistelussa. Yliopisto huomioi kestävän kehityksen ja vastuullisuuden opetuksessa,
tutkimuksessa ja kampuksella sekä sidosryhmäyhteistyössä.
Merkittäviä Suomen Akatemian rahoittamia kestävän kehityksen tutkimushankkeita käynnistyi vuoden 2019 aikana.
Poikkitieteellinen Finix-tutkimushanke edistää kestävää tekstiiliteollisuutta. Smartland luo edellytyksiä kestävämmille
kaupungeille. Ilmastonmuutos oli vahvasti esillä Milanon Triennalessa sekä Helsinki Design Week –tapahtumissa.
Yhteistyö osana kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja jatkui. Climate University –yhteisprojekti edistää ilmastonmuutoksen
opetusta suomalaisissa korkeakouluissa ja lukioissa. Kiertotaloudesta järjestettiin suosittu seminaarisarja, ja Aalto-yliopisto
osallistui mm. World Circular Economy Forumiin. Sustainability Science Days –konferenssi toteutettiin jälleen Helsingin
yliopiston Kestävyystieteen instituutin HELSUS:n kanssa.

6. Ajankohtaisia hankkeita
6. A #AaltoSDG-mobiiliapplikaatio
-

-

Lanseerattu 8.1.2020 Aalto10v-juhlissa Dipolissa
Uusi korkeakouluharjoittelija Aino Saarelainen AaltoSDG-projektissa
(helmi-kesäkuu, 40%)
Ladattavissa App Storesta ja Google Playsta
Haasteita Kestävät Palvelut -työryhmäläisiltä
Sovittiin, että jokainen palveluyksikkö sitoutuu tuottamaan yhden (tai muutaman) haasteen, jossa
voi tuoda esiin yksikön kestävän kehityksen toimintaa -> AaltoSDG ryhmä palaa asiaan
ohjeistuksen kanssa sähköpostilla.
Samalla äpin tunnetuksi tekeminen, esittely KePa-jäsenen toimesta palveluyksiköiden
viikko/kk/kehitys-tapaamisessa (tai myös Aino/Emma pyydettävissä)
Markkinointi Aallon instagramissa?
vain kampuskuvat menestyvät – mietitään viestintästrategian kannalta sopisiko esim.
instastooreihin.

www.aalto.fi/SDG
Palautetta: aaltosdg@aalto.fi

6. Ajankohtaisia hankkeita
6.B Opiskelija-asuminen, lajitteluopastus
Teekkarikylässä
- AYY:n kierrätyssivu: https://www.ayy.fi/fi/asuminen/kierratysja-jatehuolto
- Ryhmällä idea: kierrätystä voitaisiin tukea tuomalla asuntoihin
valmiiksi merkityt kierrätysastiat. Voisiko Rosa viedä aloitteen
Heikki Niemelle? (Emma laittanut aiheesta sähköpostia)

6. Ajankohtaisia hankkeita
6.C Muuta
Aalto-kymppi syyskuussa 2020
- teemaa, keräystä, kampanjaa…?
- Ei vielä kuulunut mitään HR:n puolelta.
Climate Challenge -kuvaukset
• Climate University seminaarissa tullaan kuvaamaan “climate challenge” haasteita. -> kaikki tervetulleita mukaan esittämään haasteita.
blogs.helsinki.fi/climateuniversity/2019/12/17/climatechallenge/

Ilmoittautuminen avoinna 12.2. saakka!
aalto.fi/en/events/innovations-and-creativity-in-climate-education

CLIMATE UNIVERSITY
goes Otaniemi
2-3 March 2020

Innovations and creativity
in climate education

blogs.helsinki.fi/climateuniversity/

sustainabilitysciencedays.fi

7. Muut asiat, tiedoksi
1. WWF Earth hour, 25.3.2020 klo 8.30-11 / ACRE Campus Sustainability team:
•
Ohjelmassa ainakin:
•
viime vuoden saavutukset
•
Spark Sustainability & AaltoSDG-app
•
Luontopääoma

2. Espoon piispantarkastus / Keskustetelutilaisuus ti 21.4.2020 klo 13-16 Oppimiskeskus, ”Ilmasto muuttuu
– millaisia ovat tulevaisuuden toivon näkökulmat?” (yhdessä ASH kanssa)
3. Labdoo ry / Aallon opiskelijoiden aloite tietokoneiden elinkaaren pidentämisestä ja käytöstä välitetty Aallon
IT:lle.

4. Kirsi:
•
Tällä hetkellä tarkastellaan viime vuoden tuloksia palveluista ja kouluista. Kouluilta on nyt myös kysytty
kestävän kehityksen toiminnasta (management review).
•
5.3. klo 8.30-10 Dipoli Kaleva / University review: yhteisötapahtuma (rehtorilta yleiskatsaus + sen jälkeen
tarkemmin) -> ilmoittautuminen käynnissä (aalto.fi/fi/tapahtumat/yliopiston-vuosikatselmus)
•
Uuden strategian pohjalta koulut ja yksiköt tekee strategiasuunnitelmat. Pohjat valmistelussa.
5. Antti Raikkeelta (ARTS, VÄRE) tullut aloite kertakäyttömukien vähentämiseen -> Laitettu ACRElle ja HR:n
kautta ravintolaryhmälle viestiä.

8. Seuraava kokous
Seuraava kokous 2-2020: 15.4. klo 13-14.30,
Dipolin Valstassa.

