
Turun ammattikorkeakoulun
kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma

#KestäväTurkuAMK

 



Kädenjälki
Koulutus:
Koulutamme osaajia, jotka edistävät kestävää 
kehitystä ja torjuvat ilmaston muutoksen 
kielteisiä vaikutuksia yhteiskunnassa.

TKI:
Tuotamme ratkaisuja 
kestävyyshaasteisiin, edistämme 
kestävää kehitystä ja vähennämme 
ilmastomuutoksen vaikutuksia.

Johtaminen ja 
henkilöstön osaaminen:
Toimimme taloudellisesti, 
ekologisesti ja sosiaalisesti 
vastuullisina työnantajina.

Jalanjälki

Hiilijalanjäljen
laskenta

Päästövähennys-
toimenpiteet

Jäljelle jäävien
hiilipäästöjen kompensointi



Koulutus – kestävän kehityksen osaaminen jokaiselle

Lupauksemme

1. 
Koulutuksemme tuottaa osaajia, jotka edistävät kestävää kehitystä työelämässä ja 
yhteiskunnassa. Kaikilla meiltä valmistuneilla on oman erityisalansa liittyvän osaamisen 
lisäksi vähintään perustiedot kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta mukaan lukien 
ilmastoasiat. Varmistamme, että kestävä kehitys ja vastuullisuus läpileikkaavat kaikkea 
koulutustamme.

2.
Tarjoamme jatkuvan oppimisen koulutuksia, jotka edistävät kestävää kehitystä. 

3. 
Edistämme korkeakoulutuksen saavutettavuutta ja esteettömyyttä, jotta jokainen voi 
tavoitella koulutusta ja osaamista perhetaustasta, sukupuolesta, kielestä, etnisestä taustasta, 
kansallisuudesta, toimintarajoitteesta, asuinpaikasta tai muusta yksilöstä riippumattomasta 
tekijästä riippumatta.



Koulutus – kestävän kehityksen osaaminen jokaiselle

Toimenpiteemme

• Määrittelemme Turun ammattikorkeakoulun yhteiset kestävän kehityksen osaamistavoitteet.

• Vahvistamme kestävän kehityksen ja vastuullisuuden roolia kaikissa oppimissuunnitelmissa.

• Huomioimme kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osaamisen jatkuvan oppimisen 
opintotarjonnassa.

• Edistämme ja mahdollistamme kestävän kehityksen osaamisen kehittymisen integroimalla TKI 
toimintaa oppimiseen ja opetukseen.

• Seuraamme kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osaamistavoitteiden toteutumista ja 
vaikuttavuutta muun muassa palautekyselyillä.

• Laajennamme yhteistyössä toteutettavaa verkko-opetusta oppimisen saavutettavuuden 
parantamiseksi.

• Kehitämme ja hyödynnämme yhdessä kestävään kehitykseen liittyvää verkko-opetusmateriaalia.

• Teemme avoimesti laajaa yhteistyötä korkeakoulujen, oppilaitosten, työelämän ja muiden 
sidosryhmien kanssa kestävän kehityksen edistämiseksi.



TKI-toiminta – ratkaisuja kestävyyshaasteisiin

Lupauksemme

1. 
Tuotamme TKI-toiminnallamme ratkaisuja kestävyyshaasteisiin ja edistämme kestävää 
kehitystä opiskelijoita osallistaen ja yhteistyössä korkeakouluyhteisön, elinkeinoelämän ja 
julkisen sektorin kanssa.

2.
Hyödynnämme yhdessä kumppaneidemme kautta kehitettyä kriteeristöä TKI-toiminnan 
kestävyyden ja vastuullisuuden kehittämiseksi.

3. 
Kehitämme toimintaamme niin, että meidät tunnetaan vetovoimaisina kumppaneina ja 
työnantajina myös ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävän ja 
vastuullisen TKI-toimintamme ansiosta.



TKI-toiminta – ratkaisuja kestävyyshaasteisiin

Toimenpiteemme

• Otamme käyttöön kriteeristön, jonka avulla suunnittelemme, kehitämme, arvioimme ja 
toteutamme TKI-toiminnan sisältöjä ja tuloksia ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja 
taloudellisesti kestävästi ja vastuullisesti.

• Lisäämme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä siten, että TKI-toimintamme toteuttaa kansallisia 
kestävyystavoitteita ja -ohjelmia alueellisella tasolla.

• Tuotamme tarvittavaa tietoa TKI-toimintamme vaikuttavuuden kasvun tueksi paikallisella, 
alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

• Tuomme aktiivisesti ja ymmärrettävästi esille toimintamme tuloksia ja hyviä käytänteitä 
yhteiskunnan hyödynnettäväksi, erityisesti yhteiskunnallista keskustelua ja tiedon 
avoimuutta edistäen.



Johtaminen ja osaava henkilöstö 
– toimimme itse kuten opetamme

Lupauksemme

1. 
Toimimme taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti vastuullisina 
työnantajina. Toimintamme on vastuullista ja läpinäkyvää.

2.
Henkilöstömme tuntee omaan työhönsä liittyvät ja sitä ohjaavat keskeiset kestävän 
kehityksen linjaukset. Seuraamme kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyvän 
osaamisen kehittymistä vuosittain.

3. 
Tuemme koko korkeakouluyhteisön kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osaamista 
teemaan liittyvällä koulutustarjonnalla. Sisällytämme kestävän kehityksen työntekijöidemme 
perehdytykseen.

4.
Kehitämme toimintaamme avoimesti yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien 
kanssa.



Johtaminen ja osaava henkilöstö 
– toimimme itse kuten opetamme

Toimenpiteemme

• Seuraamme säännöllisesti henkilöstön kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osaamisen 
kehittymistä, jonka pohjalta luomme yhteisiä ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen ja 
vastuullisuuden kehittämistoimia tai -suosituksia.

• Ensimmäisen selvityksen pohjalta laadimme tiekartan, jossa määrittelemme henkilöstön 
kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osaamisen tavoitteet ja askelmerkit 2030 loppuun 
saakka.

• Kannustamme henkilöstöämme kehittämään kestävän kehityksen osaamistaan muun 
muassa tarjoamalla mahdollisuuden suorittaa kestävän kehityksen opintojaksoja.

• Sisällytämme kestävän kehityksen opintojakson työntekijöiden perehdytykseen.

 



Hiilijalanjälki – Jalanjäljen pienentämisen 
periaatteet ja kompensointi

Turun ammattikorkeakoulu on hiilineutraali 
vuoteen 2025 mennessä.

Hiilineutraali Turun AMK syntyy toteuttamalla perustehtäviä vastuullisesti ja kestävästi. 
Asetamme hiilijalanjälkilaskentaan perustuen päästövähennystavoitteita sekä sitoudumme 
systemaattisesti ja ensisijaisesti toteuttamaan päästövähennystoimia. Seuraamme 
hiilijalanjälkemme kehittymistä ja etsimme keinoja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. 
Toteutamme hiilijalanjäljen laskennan vuosittain. 

Merkittävimmät hiilijalanjälkeä kasvattavat tekijät liittyvät liikkumiseen ja matkoihin, 
kiinteistöihin, ruokapalveluihin ja hankintoihin. Näihin osa-alueisiin liittyvät myös 
keskeisimmät kehittämistoimenpiteemme.  Toiminnastamme aiheutuvien päästöjen 
vähentäminen on ensisijaista ja välttämätöntä. Hiilinieluja, uusiutuvan energian tuotantoa ja 
muita keinoja on lisättävä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ja etenemiseksi 
ilmastopositiiviseksi. Kompensoimme hiilijalanjälkemme siltä osin kuin emme kokonaan 
pysty vähentämään hiilipäästöjämme.



Hiilijalanjälki – Jalanjäljen pienentämisen 
periaatteet ja kompensointi

Lupauksemme

1. 
Toteutamme hiilijalanjälkilaskennan vuosittain ja seuraamme hiilijalanjäljen kehittymistä.

2.
Toteutamme tehokkaita toimenpiteitä hiilijalanjälkemme ja päästöjemme pienentämiseksi.

3. 
Vuodesta 2025 eteenpäin Turun ammattikorkeakoulu on ilmastopositiivinen toiminnoissaan. 
Ilmastopositiivisuus tarkoittaa, että toimintamme vähentää maapallon 
kasvihuonekaasupäästöjä lisäämisen sijasta.

 



Hiilijalanjälki – Jalanjäljen pienentämisen 
periaatteet ja kompensointi

Toimenpiteemme

• Vuodesta 2020 alkaen laskemme koko hiilijalanjälkemme ja seuraamme sen 
kehittymistä vuosittain. 

• Luomme tiekartan, joka sisältää tavoitteet ja askeleet kohti hiilineutraalia 
ammattikorkeakoulua vuoteen 2025 mennessä. Toteutamme sovitut toimenpiteet 
siten että toimintamme on ilmastopositiivista vuodesta 2025 lähtien.
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