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KESTÄVÄN KEHITYKSEN OSA-ALUEET 
 

Kestävän kehityksen ohjelman tavoitteena on edistää kestävää kehitystä niin ekologisten että 
taloudellisten tavoitteiden suhteen sekä kulttuuristen ja sosiaalisten tavoitteiden suhteen.   

Ekologinen ja taloudellinen kestävyys teemoittain 

- Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus (myös sos. ja kult. kestävyys) 
- Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys 
- Energia ja vesi 
- Opistorakennuksen ja pihaympäristön hoito ja ylläpito 
- Kuljetukset ja liikkuminen 
- Ravinto, terveys ja hyvinvointi (myös sos. ja kult. kestävyys) 

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys teemoittain 

- Turvallisuus opistossa (myös ekolog. kestävyys, esim. kemikaalit) 
- Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 
- Syrjäytymisen ja kiusaamisen ehkäisy 
- Opiskelijahuolto ja muu oppimisen tuki 
- Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet 
- Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys 

 
Ekologiset ja taloudelliset tavoitteet: 
 

 vähentää raaka-aineiden ja muiden resurssien tarvetta 
 vähentää energiankulutusta 
 vähentää syntyvän jätteen määrää ja sen käsittelystä aiheutuvia kuluja  
 uusiokäyttää materiaaleja 

Kulttuuriset ja sosiaaliset tavoitteet: 

 parantaa turvallisuutta 
 ehkäistä syrjäytymistä 
 lisätä hyvinvointia 
 lisätä kulttuuriperinnön vaalimista ja monikulttuurisuutta  
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KESTÄVÄ KEHITYS OPISTON TOIMINNASSA  
 
 
Kestävän kehityksen näkökulma otetaan huomioon mahdollisimman laajasti opiston 
jokapäiväisessä toiminnassa ja työkäytännöissä opetus mukaan lukien. Niin opetuksen 
suunnittelussa kuin toteutuksessa otetaan huomioon kestävän kehityksen osa-alueet.  
Opettajat välittävät myös omalla toiminnallaan opiskelijoille kestävän kehityksen periaatteita. 
Kestävän kehityksen näkökulman huomioiminen viestii opiston sidosryhmille vastuullisesta 
asenteesta ja turvaa osaltaan opiston toiminnan jatkuvuutta.  
 
Seuraavassa on esitelty opiston kestävän kehityksen toteuttamista käytännössä ekologisen ja 
taloudellisen kestävyyden näkökulmasta sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden 
näkökulmasta.  
 
Ekologinen ja taloudellinen kestävyys 
 
Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 
 

 Ennen kuin hankimme tuotteita omaksi, selvitämme voiko ko. tuotteen lainata, vuokrata tai 
esimerkiksi ostaa palveluna.  

 Kun hankimme uusia tuotteita, huomioimme tuotteen kestävyyden ja sen, onko tuotetta 
mahdollista korjata ja huoltaa.  

 Kiinnitämme huomiota siihen, paljonko ko. laite kuluttaa energiaa ja onko laitteessa 
ominaisuuksia, joiden avulla voidaan säästää sähköä ja paperia.  

 Opistolle tarpeettomaksi käyneet laitteet myydään, kierrätetään tai lahjoitetaan 
mahdollisuuksien mukaan. 

 Useat opiston opetustiloista ovat yhteiskäytössä muiden oppilaitosten kanssa.  
 Taukotila on Huittisten seudun kansalaisopiston, Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston ja 

Satakunnan ammattikorkeakoulun yhteiskäytössä. 
 Opiston antamat lahjat/palkinnot ovat ekologisia (esim. taidetta, käsitöitä, palveluja). 
 Vältän turhaa paperin käyttöä. 
 Vältän turhia tulosteita: tulostan vain välttämättömät asiakirjat ja sähköpostit. 
 Vältän turhia ja ylimääräisiä kopioita, otan mahdollisuuksien mukaan kaksipuolisia 

kopioita ja tiivistän kopioitavia/tulostettavia asiakirjoja. 
 Suosimme sähköistä tiedottamista ja viestintää kirjepostin sijaan (esim. kokouksista 

tiedottaminen, tiedottaminen opettajille, HelleWin käyttö, kotisivujen tehokas käyttö, 
sähköinen markkinointi). 

 Käytämme yhteydenpidossa ja tiedottamisessa sosiaalista mediaa, esim. Facebook, Google 
Docs. 

 Hyödynnän hukkakopiot esim. luonnospaperina/muistilappuina. 
 Käytämme kirjekuoret uudelleen sisäisessä postissa. 
 Käytämme uusiopaperista valmistettuja kirjekuoria ja suomalaisia, ympäristömerkin 

saaneita lehtiöitä.  
 Kuivaan kädet yhdellä käsipyyhkeellä. Käytän käsipyyhkeitä ja wc-paperia säästeliäästi.   
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Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys 
 

 Vältämme hankkimasta turhia tavaroita. 
 Opiskelijat voivat itse tehdä ennakkoilmoittautumisen kursseille HelleWi-tietojärjestelmän 

kautta, mikä vähentää paperilla tehtäviä ilmoittautumisia.  
 Suosimme kestoastioita tarjoiluissa, jos mahdollista. 
 Taukotilassa käytössämme on kestoastiat. 
 Tulostimien mustekasetit kierrätämme valmistajan ohjeiden mukaisesti.  
 Lajittelen työssäni jätepaperin keräyslaatikoihin, joita on luokissa ja työhuoneissa. 

Jätepaperi toimitetaan paperinkeräykseen. 
 Lajittelemme sekajätteestä myös pahvin ja lasin? metalli, lasi, muovi.?? 
 Paristot toimitamme kaupungintalon keräyspisteeseen. 
 Kierrätämme vanhoja ja käyttökelpoisia toimistokalusteita ja – laitteita 
 Laitteet, joita ei voida enää käyttää, toimitamme keräyspisteeseen, jossa hyötykäyttöön 

soveltuvat osat otetaan talteen.  
 Opistomme opetusohjelma julkaistaan myös nettiversiona.  

 
Energia ja vesi 
 

 Pidämme tilojemme lämpötilan 20–22 asteessa. 
 Tiloissa, joissa ei jatkuvasti asioida, pidän valaistusta päällä vain tarvittaessa.   
 Opetustilasta/toimistosta lähtiessäni sammutan valot ja suljen ikkunat. 
 Irrotan laturin (matkapuhelimet, kamerat) pistorasiasta kun laturi ei ole käytössä. 
 Sammutan tietokoneeni näytön, jos se on pidemmän aikaa käyttämättä ja tietokoneen aina 

työpäivän loputtua. 
 Laitteet ovat päällä vain kun niitä käytetään.  
 Kopiokoneissamme ja atk-laitteissamme on käytössä energiansäästöasetukset (esim. 

lepotilatoiminto). 
 Taukohuoneen astiapesukoneella pestään ainoastaan täysiä koneellisia. 
 Käytän vettä säästeliäästi (esim. astioiden ja käsien pesussa). 

 
Kuljetukset ja liikkuminen 
 

 Huittisten seudun kansalaisopiston opetustilat sijaitsevat pääosin toimialueiden keskustan 
tuntumassa, ja niihin pääsee yleensä kulkemaan pyöräteitse. Opetusta järjestetään 
mahdollisimman paljon myös haja-asutusalueilla, mikä lisää toiminta-alueen asukkaiden 
osallistumismahdollisuuksia ja vähentää kulkemista.  

 Kannustamme toisiamme ja opiskelijoita kulkemaan jalan/pyörällä, ja pidemmissä 
matkoissa käyttämään julkisia kulkuvälineitä ja/tai kimppakyytiä. 

 Suosin työhön liittyvissä matkoissa kävelyä ja/tai pyöräilyä sekä julkisia kulkuvälineitä 
ja/tai kimppakyytiä. 

 Käyttäessäni omaa autoa työssä noudatan taloudellista ajotapaa. 
 Korvaamme tapaamisia mahdollisuuksien mukaan internet-, puhelin- ja 

sähköpostiviestinnällä. 
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Rakennusten ja pihaympäristön hoito ja ylläpito 
 

 Huittisten seudun kansalaisopiston rakennusten ja piha-alueiden hoidosta ja huollosta 
vastaavat pääosin osakaskuntien tekniset palvelukeskukset.  

 
Ravinto, terveys ja hyvinvointi (myös sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys) 
 

 Opiston tarjoiluissa suositaan lähialueen tuotteita ja ruokatarjontaa. Samassa rakennuksessa 
Huittisten seudun kansalaisopiston kanssa sijaitseva ravintola Amica Hirvenpää toimii mm. 
lounasravintolana ja järjestää esim. koulutusten ruokatarjoiluja. Harjavallassa käytetään 
tarjoiluissa kaupungin ruokahuollon ja Myllykatu Kympin yksityisen kioskin palveluja. 
Toimipaikkojen lounasvaihtoehtoina on myös kasvis- ja kevytruokavaihtoehtoja. 
Tarjoiluissa käytetään kestoastioita aina kun se on mahdollista.  

 
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys 
 
 Turvallisuus oppilaitoksessa 
 

 Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksella on oma pelastussuunnitelma. Noudatamme 
myös muissa opetustiloissa rakennuskohtaisia pelastussuunnitelmia.  

 Päätoimipaikassa on videovalvonta ja opiston päätoimiselle henkilöstölle järjestetään 
turvallisuus- ja ensiapukoulutusta.  

 
Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy 
 

 Huittisten kaupunki on laatinut syrjäytymisen ja kiusaamisen estämiseksi yhdenvertaisuus- 
ja tasa-arvosuunnitelman sekä henkilöstön häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan 
toimintamallin. 

 
Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 
 

 Opistossa tehdään päätoimiselle henkilökunnalle työtyytyväisyyskyselyjä, jolla 
kartoitetaan henkilöstön tyytyväisyyttä työhön ja henkilöstön työhyvinvointia. Asteikolla 
1-5 opiston henkilöstön työtyytyväisyys on 4.  

 Opiskelijoille tehdään muutaman vuoden välein asiakastyytyväisyyskyselyjä. 
 Opiskelijoilla on mahdollisuus antaa palautetta opinnoista kurssipalautelomakkeella sekä 

opiston verkkosivujen ja Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksen aulassa olevan 
palautelaatikon kautta. 

 Työajoissa joustetaan mahdollisuuksien mukaan.  
 Esimies käy vuosittain kehityskeskustelut päätoimisen henkilöstön kanssa. 
 Opistossamme järjestetään vähintään kerran vuodessa työhyvinvointipäivä, jonka sisältöön 

henkilöstö voi vaikuttaa.  
 Huittisten kaupunki järjestää henkilöstölleen vuosittain liikuntailtapäivän. Kaupunki 

tarjoaa myös yli 55-vuotiaille työntekijöilleen senioriklubitoimintaa.  
 Henkilöstökokouksia järjestetään päätoimiselle henkilöstölle säännöllisesti n. kerran 

kuussa työvuoden aikana.  
 Opiston henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus kouluttautua ja heitä kannustetaan 

opiskeluun.  
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 Opiston henkilöstön toimintaa oman ammattialan kehittämisessä tuetaan, esim. 
täydennyskoulutus, kehittämisprojektit ja – hankkeet, oppimateriaalien valmistaminen. 

 Opisto tarjoaa koulutusta taloudellisista, sosiaalisista, ja kulttuurisista seikoista 
riippumatta, mukaan lukien erityisryhmät ja aliedustetut ryhmät (ks. Opetuksen suunnittelu 
ja toteutus). 

 Opisto tarjoaa kursseja ja opiskelumahdollisuuksia, jotka antavat osallistujille valmiuksia 
toimia aktiivisina kansalaisina ja jotka kasvattavat kansalaisia kestävän kehityksen arvot 
huomioon ottaviksi kuluttajiksi (ks. Opetuksen suunnittelu ja toteutus).  

 
Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet 
 

 Materiaalihankinnoissa suosimme paikallisia tuotteita. 
 Opiston antamissa lahjoissa suosimme paikallisia lahjoja (esim. taidetta, käsitöitä, 

palveluja). 
 Opisto on alueen merkittävä kulttuuritoiminnan järjestäjä (n. 30 kpl/vuosi). 
 Opetustarjontaan sisältyy paikallista identiteettiä ja kulttuuria vahvistavia ja ylläpitäviä 

kursseja ja tapahtumia (ks. Opetuksen suunnittelu ja toteutus). 
 
Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys 
 

 Opisto tukee toiminnallaan alueen kansainvälistymistä ja monikulttuurisuuden 
lisääntymistä (ks. Opetuksen suunnittelu ja toteutus). 
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LIITE Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit 
  Okka-säätiö, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Eco-One 
 

 
AMMATILLISET OPPILAITOKSET 
 
 
Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit 
 
 
1. SUUNNITTELU 
 
Arvot 
 
Kriteeri 1: 
Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin. Henkilöstö ja opiskelijat tuntevat arvojen 
merkityksen oppilaitoksen toiminnassa ja arvoista on viestitty sidosryhmille. 
 
Lakisääteiset vaatimukset 
 
Kriteeri 2: 
Oppilaitos on tietoinen toimintaansa koskevista, kestävän kehityksen eri osa-alueisiin 
liittyvistä säännöksistä ja määräyksistä. Henkilöstö tuntee vastuualueisiinsa liittyvien 
säännösten ja määräysten merkityksen oppilaitoksen toiminnassa. 
 
Kriteeri 3:  
Oppilaitoksella on ajantasaiset, lakisääteiset kestävään kehitykseen liittyvät kartoitukset, ohjelmat 
ja suunnitelmat, joiden sisältöä on käsitelty henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. 
 
Organisaatio ja resurssit 
 
Kriteeri 4: 
Oppilaitoksella on kestävän kehityksen ryhmä tai muu työryhmä, joka koordinoi ja 
arvioi oppilaitoksen kestävän kehityksen työtä ja tiedottaa oppilaitosyhteisöä sen 
tavoitteista ja etenemisestä. Ryhmässä on mukana johdon, henkilöstön ja opiskelijoiden edustajia.  
 
Kriteeri 5: 
Kestävän kehityksen työllä on määritellyt vastuut ja tarvittavat resurssit. Johto kannustaa 
ja luo edellytyksiä henkilöstön ja opiskelijoiden yhteisölliseen kestävän kehityksen toimintaan.  
 
Kriteeri 6: 
Henkilöstöllä on riittävä kestävän kehityksen asioiden hallintaan sekä kestävän 
kehityksen opetuksen sisältöihin ja menetelmiin liittyvä osaaminen. 
 
Kestävän kehityksen ohjelma 
 
Kriteeri 7: 
Oppilaitoksella on kestävän kehityksen ohjelma tai muu toimintasuunnitelma, joka 
sisältävät tavoitteet ja toimenpiteet oppilaitoksen valitsemien kestävän kehityksen 
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teemojen edistämiseksi opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Henkilöstö ja opiskelijat 
osallistuvat teemojen valintaan ja ohjelman suunnitteluun.  
 
Teemat: 
 
Ekologinen ja taloudellinen kestävyys 
 
• Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus (myös 
sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys) 
• Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys 
• Energia ja vesi 
• Kuljetukset ja liikkuminen 
• Koulurakennuksen ja pihaympäristön hoito ja ylläpito 
• Ravinto ja terveys (myös sosiaalinen ja kulttuurinen 
kestävyys) 
• Oma teema (ekologinen/taloudellinen kestävyys) 
 
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys 
 
• Turvallisuus oppilaitoksessa (myös ekologinen 
kestävyys: kemikaalien ympäristöturvallisuus) 
• Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi 
• Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy 
• Opiskelijahuolto ja muu oppimisen tuki 
• Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet 
• Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys 
• Oma teema (sosiaalinen/kulttuurinen kestävyys) 
 
 
Opetuksen toteutuksen suunnittelu 
 
Kriteeri 8: 
Kestävä kehitys yhdistetään opetukseen, työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen 
näyttöihin. Kestävän kehityksen opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään 
yhteistyötä opettajien kesken sekä opettajien että muun henkilöstön välillä. 
 
Kriteeri 9: 
Oppilaitoksen ammatillisten oppimisympäristöjen ja työtehtävien kestävän kehityksen 
näkökohdat on tunnistettu, ja ne on otettu huomioon työkäytännöissä ja ohjeistuksissa. 
Oppimisympäristöissä hyödynnetään ammattialan parhaita kestävän kehityksen 
työkäytäntöjä tai teknologisia ratkaisuja.  
 
Kriteeri 10: 
Opetuksessa hyödynnetään kestävän kehityksen eri osa-alueisiin liittyvää 
ajantasaista oppimateriaalia. 
 
Kriteeri 11: 
Kestävän kehityksen opetuksessa tehdään yhteistyötä ulkopuolisten toimijoiden kanssa 
tai oppilaitos osallistuu kestävän kehityksen hankkeisiin. 
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2. TOTEUTUS 
 
Kestävän kehityksen teemat 
 
Teemojen toteuttaminen 
 
Kriteeri 12: 
Oppilaitoksen valitsemat vuosittaiset teemat ja kestävän kehityksen ohjelman 
toimenpiteet toteutuvat opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Eri henkilöstöryhmien 
edustajat ja opiskelijat osallistuvat toimintaan.  
 
Toimintatapojen vakiinnuttaminen 
 
Kriteeri 13: 
Oppilaitos on vakiinnuttanut valitsemiinsa kestävän kehityksen teemoihin liittyviä 
vaikuttavia toimintatapoja pysyväksi osaksi opetusta tai oppilaitoksen toimintakulttuuria. 
 
Verkottuminen 
 
Kriteeri 14: 
Oppilaitos tiedottaa teemoihin liittyvästä toiminnasta sidosryhmiään ja toteuttaa 
teemoihin liittyvää yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. 
 
Opetus 
 
Työprosessin sekä työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta 
 
Kriteeri 15: 
Opetus antaa valmiuksia oman ammattialan järjestelmien ja prosessien toiminnan ja 
niiden kestävän kehityksen näkökohtien ymmärtämiseen sekä oman työn suunnitteluun 
kokonaisuutena kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 
 
Kriteeri 16: 
Opetus antaa valmiuksia oman ammattialan työmenetelmien, välineiden ja 
materiaalien arviointiin ja valintaan kestävän kehityksen näkökulmasta. 
 
Työn perustana olevan tiedon hallinta 
 
Kriteeri 17: 
Opetus lisää tietoa vastuullisesta yritystoiminnasta, oman ammattialan kestävän 
kehityksen säädöksistä, määräyksistä ja sopimuksista sekä teknologista ratkaisuista, 
työmenetelmistä ja hallintajärjestelmistä. 
 
Kriteeri 18: 
Opetus auttaa ymmärtämään ympäristömuutosten, yhteiskunnallisten muutosten ja 
teknologian kehityksen vaikutuksia omalla. 
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Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
 
Kriteeri 19: 
Opetus lisää tietoa kestävän kehityksen merkityksestä ihmisen tulevaisuudelle sekä 
vaikuttamisen mahdollisuuksista omassa elämässä ja työyhteisön jäsenenä. Opetus 
tukee opiskelijoiden ammattietiikan kehittymistä ja omien arvojen muodostumista. 
 
Kriteeri 20: 
Oppilaitoksessa ja sen ulkopuolisissa oppimisympäristöissä tarjotaan opiskelijoille 
kokemuksia ympäristön ja kulttuurien monimuotoisuudesta, sekä mahdollisuuksia 
turvallisten, terveellisten ja ympäristövastuullisten toimintatapojen sekä sosiaalisten ja 
kulttuuristen taitojen harjoitteluun. 
 
Kriteeri 21: 
Oppilaitos tarjoaa opiskelijoille aitoja osallistumisen ja vaikuttamisen kokemuksia sekä 
mahdollisuuksia osallistua työelämän kestävän kehityksen käytäntöjen suunnitteluun tai 
lähiympäristössä tai paikallisyhteisössä tapahtuviin osallisuushankkeisiin. 
 
Opetusmenetelmät ja oppimispolku 
 
Kriteeri 22: 
Kestävän kehityksen opetuksessa käytetään opiskelijoita aktivoivia, osallistavia 
ja yhteisöllisyyttä tukevia opetusmenetelmiä. 
 
Kriteeri 23: 
Kestävän kehityksen opetus toteutuu tutkinnon läpi etenevänä suunnitelmallisena 
oppimispolkuna. 
 
 
3. SEURANTA, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 
 
Kestävän kehityksen arviointikäytäntö 
 
Kriteeri 24: 
Oppilaitos seuraa ja arvioi kestävän kehityksen ohjelman tavoitteiden toteutumista, 
kestävän kehityksen opetuksen toteutusta ja osaamisen arvioinnin tuloksia sekä 
kestävän kehityksen asioiden tilaa oppilaitoksen toimintakulttuurissa. 
 
Toiminnan kehittäminen ja raportointi 
 
Kriteeri 25: 
Henkilöstö ja opiskelijat osallistuvat arviointitiedon käsittelyyn ja sitä hyödynnetään 
kestävän kehityksen ohjelman päivittämisessä sekä opetuksen ja toimintakulttuurin 
kehittämisessä. Oppilaitos raportoi sidosryhmilleen kestävän kehityksen työn tuloksista. 
 

 
 

 
 


