Vastuullisuus ja kestävän kehityksen organisointi
Aalto-yliopiston strategiassa kestävä kehityksen tuki ja kehitystyö on keskeinen alue.
Tavoitteena on tuoda kestävä kehitys -näkökulma yliopiston toimintaan tutkimuksessa ja
opetuksessa sekä kampuskehitystyössä, kuten tilat, laitteet, materiaalit ja palvelut.
Työryhmä koordinoi ja kehittää kestävän kehityksen toimintaa
Aalto-yliopistossa. Työryhmä raportoi Tutkimus- ja innovaatiot
työryhmälle. Työryhmä voi kutsua lisäksi asiantuntijoita tarpeen
mukaan. Ryhmän nimetään jaksolle 1.9.2015-31.12.2017
• Koordinointi (pj.): Annukka Jyrämä
• Tutkimus: Greger Linden, Mari Pietikäinen
• Opetus: Eija Zitting, Matti Raatikainen
• HR: Minttu Moisio, Elisa Autti
• Hankinnat, rahoitus: Antti Laakso, Kati Eriksson
• Kampuskehitys: Satu Kankaala, Tiina Sekki
(Aalto-yliopistokiinteistöt)
• Laatujohtaminen: Asko Niemenmaa (8-12/2015)/Kirsi
Eulenberger-Karvetti
• Viestintä: Anu Salmi-Savilampi/Laura Siira
• IT: Juha Juvonen.

Kestävä kehitystyö Aallossa kattaa mm seuraavia alueita:
• Raportointi ja viestintä Opetus ja kulttuuriministeriöön
sekä muille viiteryhmille.
• Tutkimustoiminta (julkaisut, tutkimusohjelmat ja
apurahat)
• Opetus (kurssit, opetusohjelmat, projektit)
• Henkilöstön näkökulma (tasa-arvo, työtilat,
kampusravintolat)
• Talous (hankinnat, investoinnit)
• Kampuskehitys (energia, jätehuolto, liikenne, CO2 päästöt,
sosiaalinen kestävyys)
• Laatujohtaminen
Kokoukset 8-10/vuosi

Tavoite; kestävä kehitys/vastuullisuus osana
kaikkea opetusta – toimenpiteet ja toteuma 2016
• Koulutusohjelmien tavoitteiden kartoitus
(2015), pyritään saamaan osaksi
koulutusohjelmien tavoitteita
• Osaksi YO PEDA koulutusta – esimerkkejä
miten tehty, työkaluja/ tietoa
• Materiaaleja opettajille (Sitran hanke, TEK
yhteistyö)
• Osaksi laadun seurantaa – kehittää
mittaristo (tavoitteissa, toteutuksessa,
sisällöissä)
• Erikoiskurssien tuki edellisvuosien tapaan;
esim. kurssitöiden tuki, aktiivinen rooli
mm ACRE

• Kartoitus toteutettu kandiohjelmien
kohdalla - vaatii vielä lisäanalyysiä
• YO PEDA – uusi lähestymistapa; osana
Nordic% yhteistyötä, kehitysprojekti
mahdollisesti syksystä 2016
• TEK materiaalit välitetty YO PEDA tiimille,
pohdinnassa mikä olisi hyvä tapa jakaa
• On mukana koulutusohjelma tavoitteissa,
joten osana laadunseurantaa
• Erikoiskurssit – edenneet itsenäisesti
• IDBM hanke Cafe Impact
maahanmuuttajayrittäjyydestä

Tavoite; kestävä kehitys/vastuullisuus osana
kaikkea opetusta – tavoite 2017
• Kandi koulutusohjelmien tavoitteiden kartoituksen pohjalta analysoidaan
implementointia
• Kartoitetaan maisteriohjelmien tavoitteet
• ”Game changers” – kurssin pilotointi ja analyysi – mahdollinen vakiinnuttaminen
• Osaksi YO PEDA koulutusta – vuodelta 2016
• Opettajien osaaminen – yhteistyön pohjaksi (sisäiseen käyttöön)
• Jatkuu vuodelta 2016: Osaksi laadun seurantaa – kehittää mittaristo (tavoitteissa,
toteutuksessa, sisällöissä) – pohjautuen koulutusohjelmien tavoitteiden
seurantaan
• Sustainability lopputyö tapahtuma
• Erikoiskurssien tuki edellisvuosien tapaan; esim. kurssitöiden tuki, aktiivinen rooli
mm ACRE

Tavoite: kestävä kehitys/vastuullisuus osana kaikkea
tutkimusta – tavoitteet 2016 ja toteuma
- Nostaa esille esimerkkitutkimuksia,

Tutkimusesimerkkejä nostettu esille
• Uusilla nettisivuilla Aallon uutisoinnin kautta
nousee esimerkkejä -> päivityksen tuki
• Osana raportointeja

- Viestintä; sisäinen ja ulkoinen ; nostaa esille
vastuullisuus/kestävä kehitys tehdyissä valinnoissa,
esim. Aallon tutkimuksen painopistealueissa ja
platformeissa

Viestintä:
• Uudet nettisivut pyrkivät avaamaan
• Raportoinnissa korostettu

- Aiheeseen sisällöllisesti kohdistuvia
- Työkaluja, miten ottaa huomioon yleisemmin/
esimerkkejä
- Tutkijoiden oma(t) foorumi(t)

- Tutkijoiden koulutus; osaksi akateeminen
johtajuus, perehdytys Aaltoon ym. koulutuksia
- Materiaalipankki
- Toimintatapa
- Yhteistyö eettisyys tutkimuksessa tutkimuksen
tukipalvelut –koulutuksen kanssa

Tutkijoiden koulutus
• Ei edennyt
• Nyt sovittu, että tulee osana ”code of condcut”
digitaalista opintopakettia

Tavoite: kestävä kehitys/vastuullisuus osana kaikkea
tutkimusta – tavoitteet 2017
- Tutkija yhteisön ja monitieteisentutkimuksen fasilitointi ja
synnyttäminen Aalto yhteisössä (profilointi/ center)
- Tapaamiset/ workshop etc.
- Kartoitus nykytilasta ja tulevaisuuden suunnista Aallon tutkimuksen
näkökulmasta
- Näkyvyys ( kts viestintä osio)

- Campus as a living lab / test bed for sustainability – prosessin
luominen
- Code of conduct – osiot tutkimus ja kestävä kehitys teemasta

Tavoite: kestävä kehitys osana Aallon palveluja, arkea ja
organisaatiota – tavoitteet 2016 ja toteuma
Perehdytys ja seuranta; osaksi vuosiraportointia. Yhtenäinen
malli miten tuoda esille; visualisointi ja muoto
Valittuja keskeisiä painopistealueita 2016 palvelutoimialoilla
- Ruoka; hukan vähentäminen
- IT: palvelinkeskuksien vähentäminen
- HR; henkilöstön työkyvyn ylläpitoon panostaminen
- Rekrytointi; ohjeistus: yhdenvertaisuus, vastuullisuus
työnantajana
- Kampuskehitys; tilojen monikäyttö ja tehostaminen
- Uudet opiskelijat; tiedote ja Aallon arvot ml
vastuullisuus/kestävä kehitys pakollinen osa
perehdytyspakettia, yhteistyö AYY:N kanssa, osaksi
tutoritoimintaa
- Viestintämateriaalien uudistaminen, nettisivut ja inside
- Osaksi johtamisjärjestelmää ja laadunseuranta
- Vastuullisuusohjeistus sidosryhmätoimintaan

• Erillisraportti – vuosikertomusta ei julkaistu
• Ruoka: muutamia keskusteluja uusista mobiilisovelluksista , pilotointi Alvarissa
• IT – palvelinkeskusten vähentäminen – vähentynyt osana tiivistymistä ja
muuttoja
• HR – henkilöstön työkyvyn ylläpito - edennyt osana HR toimintaa
• Rekrytointi ohjeistus - nykyään osana arvo keskustelua (Aallon arvot)
• Kampuskehitys - oma strateginen toimintasuunnitelma; jatkuvaa kehitystä
• Uudet opiskelijat: ”Tervetuloa Aaltoon – uudistettu ja osallistuminen
perehdytyksiin (luennot & messut)
• Viestintämateriaalit: uudet nettisivut avattu, inside kertaalleen uudistettu –
tulossa uusi muokkaus yhteistyössä kestävä kampus sivustojen kanssa.
• Haasteena saapuva infomateriaalit – insidissa ei alasivuille voi laittaa omaa
uutisvirtaa.
• Osana yliopiston tavoitteita -> osana laadunseurantaa ja johtamisjärjestelmää ,
vahvistunut, mutta vaatii vielä järjestelmällisempää otetta
• Vastuullisuus sidosryhmätoimintaan, työryhmä sai esityksen valmiiksi elokuussa
2016, siirtyy osaksi code of conduct työtä

Tavoite: kestävä kehitys osana Aallon palveluja, arkea ja
organisaatiota – tavoitteet 2017
Kestävän kehityksen näkyvyyden parantaminen
- Aalto festival; hakutoiminto, jossa teemahaku
- Kampuksella tehdyt muutoksen ”fyysisesti” näkyviksi ja app
toiminto
- Sustainability – teemapäivä ja/tai osaksi rehtorin aamukahveja
- Linkityksen kampus ja kestäväkehitys tutkimuksessa ja yliopistossa
- Avoimet luennot: haku teemoittain
- ACRIS: haku teemoittain
Aalto yliopisto ja kiertotalous
- Ruoka
- Kalusteet ja konttoritarvikkeet
- Sharetribe – paremmin esiin
”Yhteisöllisyyden kaipuu”
- Tilojen monikäyttö

Valittuja keskeisiä painopistealueita 2017
palvelutoimialoilla
- Ruoka; hukan vähentäminen
- HR varhaisen puuttumisen kulttuurin
vahvistaminen*
- IT: palvelinkeskuksien vähentäminen*
- RIS: paperinkulutuksen vähentäminen
- Kampuskehitys; tilojen monikäyttö ja
tehostaminen*
- Sijoitustoiminta: Etsitään sopivia vastuullisuus
kriteerit täyttäviä sijoitustuotteita
- (Tulossa vielä linkitys tasa-arvo tavoitteisiin/
diversity)
* jatkuu vuodelta 2016

Tavoite: Vastuullisuus/kestävä kehitys ja
yhteiskunnalliset haasteet – tavoitteet 2016 ja
toteuma
Ajankohtaiset haasteet: Turvapaikanhakijat 2016

• Turvapaikanhakijat

Toiminen osana verkostoja: Jatketaan yhteistyötä
kotimaassa ja kv kentällä, esim. Climate KIC ja
International Sustanable Campus Network, Nordic
Sustainable Campus Network

• Verkostotoiminta

Tapahtumat: tapahtumiin panostusta vähennetään,
tapahtumia järjestetään vain yhteistoiminnassa
muiden toimijoiden kanssa

• IDBM hanke
• Seminaari

• Climate KIC yhteistyötä
• ISCN konferensissa esitys Aallosta (Ahlava ja Tuomela)
• Pohjoismainen konferenssi: esitys Aallosta (Kankaala)

• Tapahtumia;
•
•
•
•

tuki esim. HSL tapahtumiin
Opettajaverkosto yhdessä TEK,
Opettaja verkosto 6.9 yhdessä Design factory
Opettaja verkosto 1.12 Learing hub

Tavoite: Vastuullisuus/kestävä kehitys ja
yhteiskunnalliset haasteet – tavoite 2017
Ajankohtaiset haasteet: Suomi 100
- Oma tapahtuma
- Näkyväksi Aallon tapahtumissa
Toiminen osana verkostoja: Jatketaan yhteistyötä kotimaassa ja kv kentällä,
esim. Climate KIC ja International Sustainable Campus Network, Nordic
Sustainable Campus Network, UniPID
Raportointi: Raportoinnin rakennetta tavoite – implementointi - toteuma
vahvistettava

Tavoitteet ja seuranta 2016; 2017
• Raportointi
• Vastuullisuus ja kestävän
kehityksen raportti
• Vuoden 2016/ 2017 alussa
sovitaan konkreettiset tavoitteet
osa-alueittain, seuranta

ISCN
OKM
Management Review
Ilmastokumppanit
YM kestävän kehityksen
yhteiskuntasitoumukset
• RCE
• ym
•
•
•
•
•

