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Johdanto 

kestävä kehitys on ilmastonmuutoksen, 
luonnonvarojen ylikulutuksen, monimuotoi-
suuden köyhtymisen ja sosiaalisen eriarvoi-
suuden tunnistamisen myötä noussut yhteis-
kunnalliseen ja taloudelliseen keskusteluun 
vahvemmin kuin koskaan aikaisemmin. 
Eurooppa ja Suomi rakentavat kiertotalou-
desta talouden uutta perustaa. Osaamisen 
puute nähdään niin kansallisesti kuin kan-
sainvälisestikin tavoitteiden toteutumisen 
pullonkaulana. Kestävän kehityksen merkitys 
koulutuksessa, tutkimuksessa ja yhteistyö-
alueena sidosryhmien kanssa on kasvanut. 
Laurealla ja muilla korkeakouluilla on tärkeä 
rooli kestävän kehityksen edistäjinä ja akti-
voijina – niin tiedon tuottajina, opiskelijoiden 
asenteiden muokkaajina kuin alueellisina yh-
teistyökumppaneina. 

olemme määritelleet strategiassamme 
korkeakoulun valintoja ohjaavaksi teemaksi 
kestävän kehityksen. 

tarkastelemme arvojemme mukaista vai-
kuttavuutta, vastuullisuutta ja avoimuutta 
laajasti Yhdistyneiden kansakuntien (YK:n) 
kestävän kehityksen tavoitteiden kautta ja 
huomioimme kaikessa toiminnassamme niin 
ekologiset, sosiaaliset kuin taloudellisetkin 
vaikutukset. Parhaat edellytyksemme edis-
tää kestävän kehityksen tavoitteiden toteu-
tumista kansallisesti ja globaalisti on ydin-
toimintojemme, koulutuksen, tutkimus-, 

kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) 
sekä aluekehityksen, kautta. Se, että opiske-
lijamme ja alumnimme pystyvät niin työelä-
mässä kuin kansalaisinakin tunnistamaan toi-
mintansa vaikutukset kestävän kehityksen 
tavoitteiden näkökulmasta, on yksi kestävän 
kehityksen tavoitteidemme kulmakivistä. 
Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoimin-
nallamme luomme uutta tutkittua tietoa ja 
toimintamalleja, jotta kestävän kehityksen 
tavoitteita pystytään toteuttamaan tehok-
kaasti. Alueellinen yhteistyö paikallisten yri-
tysten ja organisaatioiden sekä kumppanei-
demme kanssa on ensiarvoisen tärkeää. 

edistämme kestävän kehityksen tavoit-
teita myös organisaationa kaikessa toimin-
nassamme Käytämme voimavaroja vastuul-
lisesti opiskelijan oppimisen ja opintojen 
edistymisen sekä vaikuttavan TKI-toiminnan 
ja aluekehityksen toteuttamiseksi. Näiden 
lisäksi edistämme korkeakouluyhteisön ta-
sa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Strate-
ginen sitoutumisemme kestävän kehityksen 
tavoitteisiin näkyy myös Opetus- ja kulttuuri-
ministeriön (OKM) ja Laurean välisessä tavoi-
te- ja tulossopimuksessa kaudelle 2021-2024. 

ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto 
Arene on päättänyt marraskuussa 2020 koko 
ammattikorkeakoulukenttää koskevasta 
kestävän kehityksen ohjelmasta, jossa tode-
taan, että ammattikorkeakoulut pyrkivät vä-

hentämään toimintansa aiheuttamaa hiilija-
lanjälkeä ja olemaan hiilineutraaleja vuoteen 
2030 mennessä. Merkittävimpiä tekijöitä hii-
lijalanjäljen pienentämiseksi korkeakouluissa 
ovat kiinteistöjen tila- ja energiatehokkuu-
den parantaminen sekä matkustamisen ai-
heuttamien päästöjen minimointi. Parhaiten 
se tapahtuu koko korkeakouluyhteisön voi-
min arjen tekoina ja valintoina. 

erityistä huomiota laurean toiminnas-
sa kestävän kehityksen tavoitteiden edistä-
miseksi kiinnitetään myös hankintoihin ja 
niiden ekologiseen ja sosiaaliseen vas-
tuullisuuteen taloudellisten tavoittei-
den ohella. Tässä ohjelmassa kuvat-
tuja kestävän kehityksen tavoitteita 
ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan 
säännöllisesti osana Laurean (strate-
gista) johtamista ja laadunhallintaa. 
Toimintaa ja vaikuttavuutta rapor-
toidaan osana Laurean vuosittaista 
vaikuttavuusraporttia, minkä lisäksi 
kestävän kehityksen tavoitteiden edis-
tämisen ajantasaisen seurannan mahdol-
listaa avoin viestintä verkkosivuillamme. 
Kestävän kehityksen ohjelmaa tarkastellaan 
ja päivitetään säännöllisesti niin, että toimin-
taympäristössä mahdollisesti tapahtuneet 
muutokset on mahdollista huomioida sys-
temaattisesti ja integroida ketterästi osaksi 
korkeakoulun toimintaa. 

Merkittävimpiä
tekijöitä hiilijalanjäljen 

pienentämiseksi korkea-
kouluissa ovat kiinteistöjen 
tila- ja energiatehokkuuden 

parantaminen sekä mat-
kustamisen aiheuttamien 

päästöjen minimointi.



4 5Laurean kestävän kehityksen ohjelma 2030 Laurean kestävän kehityksen ohjelma 2030

KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
 TAVOITTEIDEN MÄÄRITTÄMISEKSI
OLEMME TARKASTELLEET SEN 
 ILMENTYMISEN NYKYTILAA 
 KORKEAKOULUYHTEISÖN ARJESSA 
VUONNA 2020 SEURAAVASTI:

kestävän kehityksen teemojen inte-
grointi tutkintoon johtavaan koulutuk-
seen on aloitettu ja työtä jatketaan syste-
maattisesti laajentaen koskemaan kaikkea 
koulutustoimintaamme. Kiertotalouden 
teemojen integroimisesta kaikkiin ammat-
tikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuk-
siin on tehty päätös ja työ on aloitettu liike-
talouden koulutuksista. Otamme huomioon 
kiertotalouden osalta myös sosiaalisen ulot-
tuvuuden (social circular economy). Kestä-
vän kasvun johtamisen YAMK-ohjelmam-
me ydinopinnot vahvistavat opiskelijoiden 
johtamistaitoja kestävän kehityksen parissa 
painottuen liiketoiminnan kehittämiseen. 
Lisäksi kiertotalouden teemoja on koulu-
tustoiminnan osalta edistetty 3AMK-yhteis-
työssä toteutettavan osaamispolun muo-
dossa. Vapaaehtoistyön sisällyttäminen 
opintoihin on mahdollistettu opiskelijoille. 
Henkilökuntaa kannustamme vuosittain va-
paaehtoistyöhön. 

palveluliiketoiminta ja kiertotalous 
-tutkimusohjelman alla tehdään kestä-
vän kehityksen tavoitteisiin liittyvää tut-

kimusta noin 20 hankkeessa, joista osa on 
EU-rahoitteisia. Hankkeet liittyvät mm. 
kiertotalouden liiketoimintamalleihin, kes-
tävään kaupunkikehitykseen, matkailuun ja 
ravitsemukseen. Kestävä ja monipuolinen 
sosiaali- ja terveysala -tutkimusohjelman 
hankehauissa arvioidaan suunnitteilla ole-
van hankkeen vaikutukset YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteisiin. 3AMK TKI-yhteis-
työssämme osallistumme kestävän kaupun-
kikehityksen hanketoimintaan. Teemme 
monimuotoisesti projektiyhteistyötä kump-
paneidemme kanssa kestävän kehityksen 
eri teemoista, ja sen myötä olemme tunnis-
taneet kumppaneidemme tarpeita kestävän 
kehityksen tavoitteiden ja kiertotalouden 
liiketoiminnan kehittämiseen. Kuulumme 
kestävää kehitystä ja kiertotaloutta edis-
tävien alueverkostojen toimintaan (Espoo 
Cleantech Garden, Vantaan ja Länsi-Uuden-
maan kiertotalousverkostot), jonka lisäksi 
etsimme kansainvälisistä toimijaverkostois-
ta kumppaneita ja yhteistyömahdollisuuk-
sia edistämään kestävää kehitystä erityises-
ti Uudellamaalla.

tiedostamme, että kampuksemme ovat 
tila- ja energiatehokkuudeltaan erilaisia 
eri syistä johtuen. Seuraamme kampusten 
ylläpitoon liittyviä asioita ja huomioimme 
mm. veden ja energiankulutuksemme seu-
rannassa kestävän kehityksen.  Kolmen 
kampuksemme (Tikkurila, Porvoo ja Lohja) 

katolla on toiminnassa omat aurinko-
paneelit. Yhteiskäyttöiset monitila-
toimistomallimme mahdollistavat 
joustavamman ja tehokkaam-
man tilankäytön. Oppimistilo-
jen uudistuksissa on tavoiteltu 
tilojen monikäyttöisyyttä. 

noudatamme julkisiin hankin-
toihin liittyviä lakeja ja suosimme 
puitejärjestelyjä, joissa on jo val-
miiksi määritelty vaatimuksia myös 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
näkökulmasta. Pyrimme hankkimaan 
tuotteet ja palvelut keskitetysti sekä nou-
datamme hankintaohjeistustamme kaikissa 
hankinnoissa. Toimimme vain vastuullisten 
kumppaneiden kanssa ja laadimme tarjous-
pyynnöt huolellisesti vastaamaan lain vaati-
muksia tasapuolisuudesta, syrjimättömyy-
destä, avoimuudesta ja suhteellisuudesta. 

ravintola- ja oppimisympäristö BarLau-
rea on saanut eri tunnustuksia tavoitteellises-
ta työstään kestävämpänä ruokapalveluiden 
tuottajana. Muiden kampusten kilpailutta-
mamme ravintolapalvelut ovat sitoutuneet 
yhdessä määriteltyihin kestävän kehityksen 
tavoitteisiin, joita kehitämme yhteistyössä 
jatkuvasti. Olemme tunnistaneet haasteeksi 
kampusravintoloiden ruokailijamäärien en-
nakoitavuuden, jolla on vaikutusta ruokahä-
vikin minimoimiseen. 

hiilijalanjälkemme muodostuu suu-
rimmaksi osaksi kodin ja kampuksen sekä 
kampusverkoston välillä tapahtuvasta liik-
kumisesta sekä lentoliikenteestä. Suosimme 
matkustusohjeistuksessamme julkista liiken-
nettä. Noudatamme sijoitustoiminnassam-
me YK:n vastuullisen sijoittamisen periaat-
teita. Olemme tunnistaneet tarpeen viestiä 
ja tuoda näkyväksi konkreettiset toimenpi-
teemme kestävän kehityksen tavoitteiden 
edistämiseksi ja kannustamme jokaista yh-
teisömme jäsentä sitoutumaan strategiassa 
asetettuihin tavoitteisiin. 

Ravintola- ja oppimis-
ympäristö BarLaurea on 
saanut eri tunnustuksia 

 tavoitteellisesta työstään 
kestävämpänä ruoka-

palveluiden tuottajana. 
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Laurean kestävän
kehityksen tavoitetila 
ja tavoitteet
olemme määritelleet kestävää kehitys-
tä edistävälle toiminnallemme teemoittain 
tavoitteet matkalla kohti strategiamme mu-
kaista kestävän kehityksen korkeakoulua 
vuonna 2030. Strategiakaudella 2021-2024 
tavoitteitamme ovat: 

KESTÄVÄ KOULUTUSTOIMINTA  

laureassa opiskelevat ja opiskelleet tun-
netaan ratkaisukeskeisinä kestävän kehityk-
sen ja kiertotalouden osaajina ja työelämän 
uudistajina.

• Kaikissa tutkintoon johtavissa koulutuksis-
samme on käytössä kestävän kehityksen 
osaamistavoitteet, jotka erityisesti kehit-
tyvät koulutuksen aikana

• Yleisenä, kaikille tutkinnoille yhteisenä 
työelämäkompetenssina määritelty vas-
tuullisuusosaaminen kehittyy systemaatti-
sesti läpi kaikkien koulutusten

• Tuemme kestävän kehityksen ratkaisuihin 
painottuvaa opiskelijayrittäjyyttä

• Huolehdimme kaikessa koulutustoiminnas-
samme yhdenvertaisuuden toteutumisesta 
ja korkeakoulutuksen saavutettavuudesta

• Kestävän kehityksen teemoja käsitteleviä 
TKI-hankkeita integroidaan opetukseen 
käyttäen kehittämispohjaisen oppimisen 
(Learning by Developing, LbD) pedagogis-
ta menetelmää

• 3AMK-oppimistoiminnan yhteistyö kestä-
vän kehityksen ja kiertotalouden teemois-
sa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 
liittyen tuo lisäarvoa Laurean omalle 
koulutustarjonnalle

• Jatkuvan oppimisen eri toteutusmuodoissa 
on tarjolla kestävän kehityksen teemoi-
hin liittyviä yksittäisiä opintojaksoja sekä 
laajempia osaamiskokonaisuuksia

• Opiskelijoidemme opinnäytetyöt edistävät 
laajasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

• Kiertotalouden LivingLab toimii yhteistyö-
alustana, oppimis- ja kehittämisympäris-
tönä sekä Laurean toiminnan ja tulosten 
näyteikkunana kampuksilla ja verkossa

KESTÄVÄ TUTKIMUS-, KEHITYS- JA 
INNOVAATIOTOIMINTA (TKI) 

laurea luo tki-toiminnallaan kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen 
soveltuvaa tietoa ja toimintamalleja tutki-

musohjelmien ja läpileikkaavien teemojen 
mukaisesti. Laurea jakaa tätä osaamista laa-
jemmin yhteiskuntaan myös liiketoimintan-
sa kautta, mm. täydennyskoulutuksena.

• Tutkimusohjelmillamme ja läpileikkaavil-
la teemoillamme on osaamisalueidemme 
mukaiset kestävän kehityksen linjaukset 
ja tavoitteet, joiden perusteella arvioi-
daan hankeportfoliotamme 

• Olemme sitoutuneet toiminnassamme 
avoimen tieteen ja tutkimuksen julis-
tukseen, mikä edistää julkaisujen ja 
tutkimusaineistojen avointa ja ilmaista 
saatavuutta. Näin Laurean soveltava 
tutkimus hyödyttää laajasti muitakin 
toimijoita

• TKI-toimijat viestivät aktiivisesti verkko-
sivujen Kestävä Laurea-sivulla ja jul-
kaisevat monipuolisesti kestävän kehi-
tykseen liittyvästä toiminnasta osana 
tutkimus- ja kehittämistyötä

• TKI:n ja opetuksen integraation avulla 
huolehdimme viimeisimmän tutkimus-
tiedon integroitumisesta koulutustoimin-
taan ja tuotamme kestävän kehityksen 
ratkaisuja sekä innovaatioita alueen ja 
kumppaneiden tarpeisiin  

• Henkilöstömme kestävän kehityksen 
osaaminen edistää TKI-työskentelyämme

• Projektipäällikkönä toimivat henkilöt suo-
rittavat Certified Project Manager -kou-
lutuksen, johon on sisällytetty kestävän 
kehityksen- ja kiertotalouden ulottuvuudet

• Toteutamme kestävän kehityksen inno-
vaatioiden kokeilukulttuuria LivingLabien 
kautta 

• Tarjoamamme täydennyskoulutus levittää 
osaamista ja kestävän kehityksen val-
miuksia asiakasorganisaatioihin.

KESTÄVÄ ALUEKEHITYS JA 
 KUMPPANITOIMINTA 

laurea on uudellamaalla tunnustettu 
organisaatioiden kestävän kehityksen tukija 
ja ratkaisujen kehittäjä.

• Verkostomme tukevat kestävän kehi-
tyksen integroitumista koulutukseen ja 
TKI-toimintaan

• Toimimme aktiivisesti kansainvälisissä 
verkostoissa vahvistaaksemme korkea-
koulumme, kumppaniemme ja alueemme 
kestävän kehityksen osaamista
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• Järjestelmällinen tiedonkeruu mahdollis-
taa avainkumppanien kestävän kehityksen 
tarpeiden kartoittamisen systemaattisesti

• Vaikutamme aktiivisesti Uudellamaalla 
edistämällä YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteita 

• Korkeakouluyhteisömme ja sidosryh-
mämme osallistuvat kestävän kehityksen 
koulutus- ja TKI-toimintaan kiertota-
lous-LivingLabimme kautta. Järjestämme 
ajankohtaisia tietoiskuja, vierailuja ja 
työpajoja  

KESTÄVÄT KAMPUKSET 

laurean tilat ovat toimintaa hyvin palve-
levia, tehokkaassa käytössä ja ympäristöään 
mahdollisimman vähän kuormittavia.

• Kampuksemme tilat ovat hyvinvointia 
edistäviä, tehokkaasti käytettäviä ja 
saavutettavia. Monikäyttöiset tilamme 
palvelevat joustavasti kaikkia käyttäjiä

• Kampuksemme ovat energiatehokkaita ja 
hyödynnämme uusiutuvia energianlähteitä

• Kampuksemme pitkä elinkaari mahdol-
listuu hyvällä ylläpidolla ja säännöllisellä 
huoltamisella sekä kestävillä hankinnoilla

• Kiinteistön ylläpitopalveluilla on kestävän 
kehityksen tavoitteet ja toimenpiteet sekä 
seuraamme niiden toteutumista yhdessä 
palvelukumppaneidemme kanssa

• Hyödynnämme ensisijaisesti korjaus- ja 
uudistuspalveluita kalusteiden ja välinei-
den elinkaaren tullessa päätökseen uuden 
hankkimisen sijaan. Kierrätämme vastuul-
lisesti ja mahdollisuuksien mukaan hyö-
tykäyttöön ne kalusteet ja välineet, joita 
Laurea ei voi enää itse hyödyntää

• Tehostamme jätteiden syntypaikkalajit-
telua mahdollistamalla ja ohjaamalla, 
asetamme vaateita jatkokäsittelylle, sekä 
ehkäisemme jätteen syntymistä erilaisin 
toimenpitein

• Otamme käyttöön QR-koodipohjaisen 
kampuskäyttäjäpalautejärjestelmän

KESTÄVÄT HANKINNAT, VÄLINEET JA 
PALVELUT

laurea ottaa kaikissa hankinnoissaan 
huomioon niiden ekologiset, sosiaaliset ja ta-
loudelliset vaikutukset.

• Teemme kestäviä hankintoja asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti 

• Hankintamme ovat kustannus- ja resurssi-
tehokkaita, sosiaalisesti oikeudenmukaisia 
sekä vähentävät päästöjä

• Hankintamme tukee pk-yrityksiä sekä 
alueen ja paikallisten markkinoiden 
elinvoimaisuutta Toimimme luotettavissa 
hankintaverkostoissa ja hankintasopimus-
ten avulla edistämme hiilineutraalisuus-
tavoitteita, vastuullisia tuotantoketjuja ja 
energiatehokkuutta

KESTÄVÄT RUOKAPALVELUT

laurea on edelläkävijä kestävien ruoka-
palvelujen tuottajana ja järjestäjänä.

• Vaikutamme hiilijalanjälkeemme valitse-
malla kestävästi tuotettuja ruokapalveluita

• Vaikutamme jakamalla tietoa ja hyviä käy-
tänteitä vastuullisesta ruokapalvelusta

• Kampusravintoloiden tarjoama ruoka on 

kestävästi ja lähellä tuotettua. Panostam-
me etenkin monipuoliseen kasvisruokaan.

• Vähennämme ruokahävikkiä eri keinoin, 
mm. kehittämällä kampusravintoloiden 
asiakasmäärän ennakoitavuutta.

KESTÄVÄ LIIKKUMINEN 

laureassa matkustus on harkittua ja tar-
koituksenmukaista sekä ympäristövaikutuk-
siltaan hallittua.

• Liikkumisemme hiilijalanjäljen määrä 
tukee tavoitettamme olla hiilineut-
raali korkeakoulu vuonna 2030

• Hyödynnämme tarkoituksenmu-
kaisesti digitaalisuutta, virtuaa-
liympäristöjä ja etätyöskentelyä 
korkeakouluyhteisön toiminnassa 
ja yhteistyössä alueellisten ja kan-
sainvälisten kumppaneiden kanssa

• Matkustuskäytänteissä suosimme 
julkisen liikenteen käyttöä 

• Ulkomaille suuntautuvien matkojen 
suunnittelussa huolehdimme matkan 
integraatiosta organisaation strategisten 
tavoitteiden edistämiseen huolellisella 
raportoinnilla

• Tutkimme ja keräämme tietoa korkea-
kouluyhteisön liikkumisesta kodin ja 
kampusten sekä kampusverkoston välillä 
hiilijalanjäljen pienentämisen tukemiseksi

• Luomme uusia ratkaisuja kestävään 
liikkumiseen yhteistyössä opiskelijoiden 
ja ammattikorkeakouluverkoston kanssa 
ilmastovaikutusten pienentämiseksi

KESTÄVÄ KORKEAKOULUYHTEISÖ 

laurean toimintaa johdetaan syste-
maattisesti kestävän kehityksen tavoittei-
den saavuttamiseksi. Jokainen korkeakoulu-
yhteisön jäsen tuntee vastuunsa ja toimii sen 
mukaisesti. Laurean hiilijalanjälki lasketaan 
vuosittain.

• Korkeakouluyhteisömme jäsenet tunnis-
tavat työkalut, joilla he pystyvät edistä-
mään kestävää kehitystä omassa toi-
minnassaan, koska yksilön valinnoilla on 
merkitystä. Huolehdimme että jokainen 
tuntee kestävän kehityksen työtämme 
ohjaavat linjaukset ja tunnistaa roolinsa 
niiden edistämisessä

• Toteutamme, edistämme ja seuraamme 
kestävän kehityksen valintojamme osana 
strategisia valintojamme ja strategisia 

Hyödynnämme 
 tarkoituksenmukaisesti 

digitaalisuutta, virtuaaliym-
päristöjä ja etätyöskentelyä 

korkeakouluyhteisön toimin-
nassa ja yhteistyössä alueel-

listen ja kansainvälisten 
kumppaneiden kanssa
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kehittämishankkeitamme. Määritämme 
kehittämishankkeille kestävän kehityksen 
tavoitteet vuosittain ja seuraamme niiden 
etenemistä osana toiminnan ja talouden 
suunnitelmaa

• Haastamme innostunutta korkeakouluyh-
teisöämme yhteiskehittämään kestävän 
kehityksen ratkaisuja ja innovaatioita 
tukemaan tavoitteidemme saavuttamista

• Kestävän kehityksen toimintamme on 
opiskelijakeskeistä ja toteutuu yhteistyös-
sä koko korkeakouluyhteisön kanssa.

• Opetushenkilöstön osaamisen kehittä-
minen kestävään kehitykseen liittyen 
on systemaattista ja osaamisen jatkuva 
kehittyminen edistää koulutustoimintam-
me laadukasta toteuttamista. Osaamisen 
kehittämistä toteutetaan osana valtakun-
nallista ammattikorkeakoulujen kestävän 
kehityksen teemaan liittyvää yhteistyötä, 
mutta myös paikallisesti Laureassa

• Henkilöstön kestävän kehityksen osaa-
minen liitetään osaksi kunkin henkilökoh-
taisia tavoitteita. Laurea osallistuu sään-
nöllisesti valtakunnalliseen henkilöstön 
kestävän kehityksen osaamista mittaa-
vaan selvitykseen

• Käytämme yhteiskunnan voimavaroja 
opiskelijoiden oppimisen ja opintojen 
edistymisen sekä kestävän aluekehityksen 
kannalta vastuullisesti

• Opiskelijoiden kestävän kehityksen aloittei-
den edistämisestä huolehditaan vuoropu-
helussa opiskelijakunta Laureamkon kanssa

• Keskitämme kestävän kehityksen tavoit-
teiden edistämiseen liittyvää viestintää ja 
teemme siitä avointa uuden verkkosivuko-
konaisuuden avulla. Tiedon kokoaminen 
mahdollistaa avoimesti toiminnan vaikut-
tavuuden tarkastelun 

• Huolehdimme resurssiemme vastuullisesta 
käytöstä sijoitustoiminnassa

• Käytämme työaikamme siten, että toimin-
tamme ja tuloksemme edistävät parhaalla 
mahdollisella tavalla korkeakoulun tavoit-
teiden toteutumista 

• Huolehdimme korkeakouluyhteisön jäsen-
ten hyvinvoinnista ja kestävän työskente-
lyn sekä opiskelun edellytysten toteutumi-
sesta vastuullisena työnantajana

• Pidämme yllä tasa-arvon ja yhdenvertai-
suuden kulttuuria omilla valinnoillamme ja 
puutumme näihin kohdistuviin epäkohtiin

Kestävä kehitys laadullisena mittarina 
 sidotaan osaksi yllä kuvattujen teemojen 
jo käytössä olevia määrällisiä seuranta-
mittareita. Näiden toteutumista ja edistymis-
tä tarkastellaan osana strategiassa määritel-
tyjen kriittisten muutoshankkeiden seurantaa.

Laurean kestävän kehityksen ohjelman 
 edistymistä sekä konkreettisia toimen-
piteitä tavoitteiden saavuttamiseksi pääset 
 seuraamaan teemoittain osoitteessa
www.laurea.fi/kestavalaurea 

Seuraa edistymistämme sosiaalisessa 
 mediassa @laureauas
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NÄIN MÄÄRITTELEMME: 
Kestävä kehitys yleisesti määrittelynä tarkoittaa paikallisesti ja glo-
baalisti jatkuvaa muutosta, jonka tavoitteena on turvata nykyisille 
ja tuleville sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet. Käsite muo-
dostuu ekologisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta kestävyydes-
tä. Ekologisella kestävyydellä tarkoitetaan ihmisen kaiken toiminnan 
sopeuttamista luonnon kestokykyyn. Siihen liittyvät kestävään ku-
lutuksen, tuotannon, luonnonvarojen hyödyntämisen ja esimerkiksi 
luonnon monimuotoisuuden kysymykset. Taloudellinen kestävyys on 
tasapainoista kasvua, joka ei perustu velkaantumiseen tai varantojen 
hävittämiseen. Kestävä talous on sosiaalisen kestävyyden perusta.  
Sosiaalisen kestävyyden tavoitteena on taata hyvinvoinnin edellytys-
ten siirtyminen sukupolvelta toiselle. Se tarkoittaa mm. ihmisten ta-
sa-arvoisia mahdollisuuksia koulutukseen ja yhteiskunnalliseen osal-
lisuuteen sekä turvalliseen elämään. Kestävän kehityksen osa-alueita 
ja tavoitteita tarkastellaan kestävän kehityksen tavoitteiden (YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteet) avulla.  

Kiertotalouden tavoitteena on ekologisten reunaehtojen sisällä 
toimiva talous. Siinä tuotteet ja materiaalit pysyvät talouden kier-
tokulussa arvonsa säilyttäen mahdollisimman pitkään ja sen jälkeen 
ne voidaan palauttaa joko tuotannon teknologisiin tai luonnon bio-
logisiin kiertokulkuihin. Systeeminen tarkastelu, uudet tuotanto- ja 
kulutustavat sekä liiketoimintamallit ovat tarkastelun keskiössä. Kier-
totaloutta pidetään keskeisenä keinona saavuttaa kestävän kehityk-
sen tavoitteita tuotannon ja kulutuksen osalta. Euroopan Unioni ja 
Suomi rakentavat kiertotaloudesta uutta talouden perustaa. Se mah-
dollistaa myös sosiaalisen kestävyyden tavoitteiden saavuttamisen. 
Kiertotalouden toteutuminen edellyttää laajoja yhteiskunnallisia ja 
talouden muutoksia ja siksi sen yhteydessä on huomioitava oikeuden-
mukainen siirtymä ja muutosten vaikutus yhteiskunnan organisoitu-
miseen. Tällöin voidaan puhua sosiaalisesta kiertotaloudesta (social 
circular economy), jossa kiertotalouden tarkasteluihin otetaan mu-
kaan myös sosiaalisen kestävyyden näkökulmat. 


