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Inledande ord
Yrkeshögskolornas program för hållbar utveckling och ansvarsfullhet godkändes i mars 2020 under
Arenes rektormöte. I januari-februari 2021 genomfördes en enkät för yrkeshögskolornas personal om
hållbar utveckling och ansvarsfullhet. I denna rapport presenteras enkätens resultat. Arenes arbetsgrupp för arbete med hållbarhet och ansvarsfullhet har ansvarat för utarbetandet av enkäten och rapporten. Ett särskilt tack till personalarbetsgruppens medlemmar Mervi Friman och Taru Konsti, för sin
arbetsinsats i utarbetandet av enkäten och rapporten.

Jaana Tolkki
Ordförande för Arenes personalarbetsgrupp för hållbarhets- och ansvarsfullhetsarbete.

Yrkeshögskolorna som byggare av hållbarhet och ansvarsfullhet
Ordinarie yrkeshögskolorna fyllde 25 år i år. Under ett kvartssekel har över 500 000 yrkeshögskoleexamina slutförts i yrkeshögskolorna. I sin födelsedagshälsning sade republikens president Sauli Niinistö
att det skulle vara svårt att föreställa sig hur arbetslivet skulle se ut utan yrkeshögskolorna. Med vår
verksamhet har vi förändrat världen!
Värdet av det arbete vi gör i vardagen syns med tiden. Världen var en väldigt annorlunda plats för 25 år
sedan. Då kunde vi säkert inte ens tänka oss hur världen skulle kunna se ut år 2021. Vi har utvecklats
mycket genom att göra saker som ingen annan heller vetat något om. Nya strukturer, verksamhetsmodeller och kunnande har först behövts från oss själva, så småningom har det återspeglats i studenternas kompetens och på så vis i företagens vardag.
Vi yrkeshögskolor finns till för att förbättra världen, utan att glömma företagens tillväxt och internationalisering. Människor som har fått sin utbildning hos oss har en möjlighet och säkert också en skyldighet att arbeta för en bättre morgondag och en bättre värld.
En av framtidens största globala utmaningar är relaterad till hållbarhet och ansvarsfullhet. Om samhällets blick riktas mot de yrkeshögskoleutbildades förmåga att lösa onda problem borde samma också
kunna förväntas av högskolor. Vi måste kunna verka så att vår verksamhet och vår kompetens minimerar vårt koldioxidavtryck och maximerar vårt koldioxidhandavtryck. Vi måste leva som vi lär. Detta gör
man med en personal som redan är kompetent och engagerad.
Som en del av Arenes hållbarhets- och ansvarsfullhetsarbete har vi gjort en utredning av situationsbilden för vad hållbarhets- och ansvarsfullhetsarbetet och -kompetensen i yrkeshögskolorna för tillfället
är. I denna publikation presenteras utredningens resultat. Utredningen ger oss en utmärkt grund för att
göra samhällets förmåga till hållbarhet och ansvarsfullhet allt mer effektiv.
Tillsammans och med samarbete blir det här något fantastiskt!

Turo Kilpeläinen
Rektor för yrkeshögskolan LAB
Ordförande för Arenes hållbarhets- och ansvarsfullhets-arbetsgrupp

Enkätens syfte och genomförande
Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf publicerade i mars 2020 yrkeshögskolornas program för
hållbar utveckling och ansvarsfullhet. En av de första faserna i genomförandet av programmet var en
kartläggning över personalens kompetens som gjordes med hjälp av en personalenkät riktad till yrkeshögskolorna. Syftet med enkäten var att höra yrkeshögskolornas personals tankar om hållbar utveckling och samla in idéer för genomförandet av programmet. Resultaten från enkäten används för att
främja målen för hållbar utveckling i yrkeshögskolorna, och på basis av dem är avsikten att utarbeta en
vägkarta för personalens utveckling med mål och milstolpar.
Enkäten skickades till alla yrkeshögskolor i januari 2021, och man kunde svara på enkäten under tre
veckor. Det finns 13 frågor och svaren lämnades in anonymt. Det beräknades ta 10-15 minuter att besvara enkäten.
Sammanlagt fick vi in 1791 svar. I denna rapport beskrivs hela materialets resultat genom att dela upp
svar från olika yrkeshögskolor. Yrkeshögskolorna fick också tillgång till sina egna resultat för att utveckla åtgärder relaterade till hållbar utveckling.
1791 personer svarade alltså på enkäten. Av de svarande arbetade 45 % inom utbildning, 32 % i administrativa- och stödtjänster och 24 % med forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet (figur
1). De svarande representerade alla 24 yrkeshögskolor.

Uppdelning av de svarande enligt personalgrupp

Figur 1 uppdelning av de som svarat på enkäten enligt personalgrupp

Sektorspecifikt delades de svarande upp enligt följande: tekniksektorn 19 %, hälso- och välfärdssektorn 12 %, förvaltning och juridik 11 % samt konst och kultursektorerna 5 %. Övriga utbildningssektorer
var mindre än dessa (figur 2). Gruppen ”övriga” omfattade 37 % av de svarande, och av denna anledning
visade det sig vara svårt att göra sektorspecifika granskningar. Enkätmaterialet har till näst granskats
huvudsakligen enligt de svarandes arbetsuppgifter.

Uppdelning av de svarande enligt utbildningsområde

Figur 2 Uppdelning av de svarande enligt utbildningsområde

Enkätens resultat
I början av enkäten ombads de svarande att välja fyra av FN:s mål för hållbar utveckling som de anser
vara de viktigaste med tanke på den egna yrkeshögskolans utbildningsuppgift. Högst upp på listan kom
bra utbildning, hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt hälsa och välbefinnande (figur 3).
FoUI-aktörer riktade i större utsträckning sina svar mot hållbara städer och partnerskap än utbildningsaktörer. Som de minst viktiga teman blev minskande av hunger och fattigdom samt skydd av mark- och
undervattenliv.

FN:s mål för Agenda 2030 är sammanlagt 17 stycken. Vilka av dessa mål
anser du vara de viktigaste med tanke på utbildningen vid din egen
yrkeshögskola? Det krävs 4 val för att komma vidare.
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Figur 1 FN:s viktigaste mål för hållbar utveckling med tanke på yrkeshögskolornas utbildningsuppgift. Svaren enligt personalgrupp.

1200

När vi frågade om genomförandemodeller för inlärning av hållbar utveckling var det mest populära svaret bland alla grupper av svarande integration som en del av all undervisning. På andra plats kom kontinuerligt lärande, och på tredje plats en obligatorisk studieperiod samt en valbar studieperiod (figur 4). I
de öppna svaren betonades FoUI-projekt, kompletterande undervisningsaktiviteter och format och
idéer som utvecklats av de studerande. Dessutom föreslogs FN:s mål för hållbar utveckling som ramverk för läroplanerna och övrig verksamhet. Relevansen av yrkeshögskolornas egna vardagliga praxis
lyftes också fram.
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Figur 2 Hur borde utbildning i hållbar utveckling genomföras på yrkeshögskolorna. Svaren enligt personalgrupp.

De svarande ombads välja fyra alternativ som yrkeshögskolornas FoUI-verksamhet borde betona. Som
viktigast ansågs (1) hållbar industri, innovationer och infrastruktur (2) samarbete och partnerskap, (3)
hållbara städer och gemenskaper samt (4) hälsa och välbefinnande (figur 5). Svaren från tekniksektor
betonade hållbar industri och infrastruktur, energifrågor samt hållbara städer, medan företagsekonomisektorn däremot vid sidan om hållbar industri och innovationer, lyfte fram människovärdigt arbete
och hållbar ekonomisk tillväxt.

Vilka av dessa mål anser du är de viktigaste med tanke på FoUIarbetet vid din yrkeshögskola? (Välj 4.)
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Figur 3 De viktigaste målen med tanke på yrkeshögskolornas FoUI-arbete. Svaren enligt personalgrupp.

När vi frågade på vad yrkeshögskolan borde fästa uppmärksamhet för att minska koldioxidavtrycket,
delades svaren in i tre kluster. Till det första hörde fastigheter och resande och till det andra införskaffningar och återvinning. Det tredje omfattade informationssystem, återvinning och restaurangtjänster
(figur 6). Förvaltningsaktörer ansåg att åtgärder relaterade till fastigheter och resande var de viktigaste. Återvinning och restaurangtjänster ansågs bland utbildningsaktörer vara viktigare än i andra
grupper. I de öppna frågorna betonades följande saker: kopplande av projektfinansiering till mål för
hållbar utveckling, kompetens hos de egna och landskapens nyckelpersoner, beaktande av kriterier för
hållbar utveckling vid partnerskapssamarbete samt utökande av laddningsmöjligheter för elbilar.

Vilka av följande saker ska din yrkeshögskola fästa
uppmärksamhet vid när målet är att minska yrkeshögskolans
koldioxidavtryck? (Välj 3.)
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Figur 4 På vad borde yrkeshögskolan fästa uppmärksamhet när målet är att minska koldioxidavtrycket. Svaren enligt personalgrupp.

När vi frågade av personalen hur den egna yrkeshögskolan bäst kan främja social, kulturell och ekonomisk hållbarhet framhävdes i alla grupper särskilt flexibla arrangemang för distansarbete och inlärning,
öppet och uppmuntrande ledarskap samt transparent verksamhetskultur och jämlikhet (figur 7). Ansvarsfull ekonomisk förvaltning samt tillgänglighet och åtkomlighet syntes mer i förvaltningspersonalens svar än i de andra grupperna. Främjande av mångkulturalitet syntes däremot mer i svaren från representanter för utbildning. I de öppna frågorna betonades t.ex. ansvarsfulla investeringar, beaktande
av sociala kriterier i upphandlingstjänster och konkurranssättning samt stöd för växelverkan mellan
studeranden och nolltolerans för mobbning.

Hur kan din yrkeshögskola bäst främja social, kulturell och
ekonomisk hållbarhet? (Välj 3.)
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Figur 5 Hur kan yrkeshögskolorna bäst främja social, kulturell och ekonomisk hållbarhet? Svaren enligt personalgrupp.

När vi frågade hur väl principerna för hållbar utveckling kan tillämpas i det egna arbetet fanns det skillnader mellan utbildningsområdena. 60 % av representanterna för naturvetenskap och skogs- och jordbrukssektorn svarade att de kan tillämpa principerna för hållbar utveckling väl eller mycket väl. 10-15 %
av svarande från andra utbildningsområden bedömde sitt kunnande som lågt. Mer än 10 % från följande
sektorer visade sig vara mycket väl insatta: samhällsvetenskap, teknik och databehandling och ekonomisk förvaltning.

Personalen behöver information, goda exempel och stöd från ledningen
Med enkäten ville vi ta reda på hurdant stöd yrkeshögskolornas personal behöver i sitt arbete när det
kommer till hållbar utveckling och ansvarsfullhet. 696 personer, d.v.s. 39 % av de svarande svarade på
frågan ”Hurdan hjälp eller vilket stöd skulle du behöva för att bättre kunna tillämpa hållbar utveckling

och ansvarsfullhet i ditt arbete?”
Behov av information och utbildning nämndes mest i svaren. De svarande önskade utbildning och information så att den egna kompetensen i hållbar utveckling skulle förstärkas och för att kunna tillämpa
det såväl i det egna arbetet, undervisning som i FoUI-uppgifter.
”God praxis från andra högskolor”,
”Gemensamma tillställningar med rum för diskussion.”
”Mer information om hur man med sig egen verksamhet påverkar genomförandet av hållbar utveckling och
ansvarsfullhet i sitt eget arbete.”

Därefter ansågs konkreta instruktioner, praktiska exempel och tips för att genomföra ansvarsfullhet
i praktiken vara de mest betydelsefulla formerna av stöd. Forum, brainstorming och öppna diskussioner
om hur man kan implementera målen i vardagen önskades för de egna arbetsgemenskaperna. I svaren
betonades också effektiv kommunikation och olika incitament och belöningar för att motivera personalen.
”Information och konkreta instruktioner så att man genom att följa dem vet att man agerar på ett hållbart
sätt. Exempel på situationer då man står inför ett val.”
”Incitament skulle kunna införas för att minska koldioxidavtrycket i samband med det egna arbetet. Om det
ackumulerade poäng som påverkade lönen eller till exempel kaffebiljetter, skulle det till exempel kunna
motivera till att använda samma redskap under en längre tid, arbetsresor etc. Sammanfattad information
om organisationens insatser för att minska koldioxidavtrycket skulle kunna lyftas fram i kommunikationen
och marknadsföringen.”

Stöd av ledningen och åtagande kom på tredje plats. Konkreta handlingsplaner och tillräcklig resursförsörjning efterlystes från de egna yrkeshögskolorna, t.ex. utveckling a läroplaner och studiehelheter
eller FoUI-verksamheten i enlighet med ansvarsfulla mål (t.ex. stödpersoner, tid som är tillgänglig för
utveckling, gemensamma forum).

”Det är viktigt för den finländska högskolesektorn att tillsammans dra upp riktlinjer för vilka åtgärder som
verkligen främjar hållbar utveckling och vilken regional nivå (lokal-nationell-global) som är viktigast för oss.
Först efter det lönar det sig att fundera på organisationsspecifika åtgärder.”
”Gemensamt förtydligande av yrkeshögskolans viktigaste målsättningar på alla områden relaterade till
hållbarhet och ansvarsfullhet skulle också rikta målen i det egna arbetet. Praktiska redskap för att granska
teman samt identifiering av kompetens- och utvecklingsbehov på fältet, t.ex. en gemensam
innovationsplattform där man kan samla material, verktyg och experiment.”

Förutom ovan nämnda teman framhöll svaren en önskan om tätt samarbete mellan den egna högskolans olika avdelningar, examina och experter. Man hoppades att utbyte av information, kunskap och tips
skulle bli en del av vardagen, och som stöd föreslogs bl.a. forum, regelbundna infotillfällen samt utnämnande av stödpersoner som stöd för det praktiska arbetet. I svaren önskade man också enkla mätare
för att främja och följa med ansvarsfullhetsarbetet.
”Granskning av de egna arbetssätten med människor som är insatta i saken.”
”Kompetens att utforma utveckling, så att jag kan föra målen vidare i de utvecklingsprocesser jag är
involverad i.”

Många svarande lyfte fram en önskan om nationellt samarbete relaterat till utbildning, kommunikation
och utbyte av bästa praxis. Teman relaterade till hållbar utveckling och relaterade praktiska utmaningar
berör alla högskolor, och eftersom utvecklingsarbetet är i olika skeden i yrkeshögskolorna finns det
rikligt med tips och exempel som man kan utbyta.
”Bästa praxis till exempel från andra sektorer, andra läroinrättningar och från världen.”
”Diskussioner, exempel och information om tillämpning av olika sätt i den egna arbetsmiljön; jag arbetar för
tillfället med projektarbete, och det om något är ständig hållbar utveckling och ansvarsfullhet.”

Personalens utbildningsbehov
Personalens utbildningsbehov och -önskemål kartlades med frågan ”Hurdan utbildning skulle du behöva i ditt arbete för att bättre kunna tillämpa hållbar utveckling och ansvarsfullhet i ditt arbete?”. 605
personer svarade på frågan (34 % av de svarande). I svaren togs det ställning både till utbildningens
innehåll och sättet på vilket utbildningen arrangeras. Många ansåg också att det inte finns behov för
utbildning.

Utbildning från grunden
De flesta svaranden konstaterade att utbildning i hållbar utveckling behövs ända från grunderna. Det
fanns ett behov av utbildning på grundläggande nivå när det gäller att höja kompetensen och medvetenheten hos både individen och arbetsgemenskapen som helhet. Dessutom önskades en fördjupande
och kontinuerlig vidareutbildning, för att hålla jämna steg med den senaste och snabbt utvecklande
forskningsdatan.

Största delen av de svarande upplevde att de behöver utbildningen främst för att tillämpa principerna
för hållbar utveckling i det egna arbetet. Utbildningen borde med andra ord besvara frågan: hur tillämpar jag principerna för hållbar utveckling till exempel på utbildning, upphandling och kommunikation
när jag redan kan grunderna? I många svar belystes dessutom att målen, mätarna och gemensamma
riktlinjer för hållbar utveckling, samt deras effektivitet i den egna yrkeshögskolans verksamhet också
borde beaktas i utbildningsinnehållet.
Utbildningsnivån var i de flesta svaren på en allmän nivå, men många hade också specificerat mer detaljerade utbildningsönskemål. Det fanns mycket variation i svaren, men till exempel minskning av koldioxidavtrycket framkom i de flesta svaren. Dessutom nämndes bland annat ledning i hållbar utveckling, cirkulär ekonomi, etik och kompetens i informationsteknik. I svaren framkom också ett utbildningsbehov gällande social och kulturell hållbarhet. Flera svarande ansåg att dessa betonades mindre i
jämförelse med miljö- och naturperspektivet.
”--hur delområden inom hållbar utveckling kan beaktas i arbetet och i vardagen, samt praktiska exempel på
effektiva gärningar, inte bara om återvinning av några tepåsar. Som stöd skulle det vara bra med data om
hur ett visst val till exempel påverkar koldioxidavtrycket eller sparar resurser etc. Särskild hjälp och
utbildning gällande social och kulturell hållbarhet, det är det mest oklara ämnet av alla och glöms lätt bort.”
”Mångsidigt och tvärvetenskapligt, så att man hänger med i utvecklingen och inte bara är förblindad av den
egna gemenskapen. Då finns det mycket i helheten som man inte lägger märke till.”
En del av de svarande upplevde att utbildning i hållbar utveckling inte behövs, men att organisationens
riktlinjer och gemensamma spelregler skulle vara tillräckligt. Många av de svarande ansåg sig redan ha
tillräckliga färdigheter, och såg inte behov för vidareutbildning. Vissa svarande ansåg att det inte finns
tid för utbildningen eller att arbetsgivaren inte tillåter användningen av arbetstid för sådana ändamål.
En del ansåg också att den egna högskolan redan erbjuder så många utbildningsmöjligheter att vidareutbildning inte behövs. Kompetensmålen ansågs också delvis vara oklara.
”Först borde jag få veta vad som i arbetet förväntas av mig i relation till hållbar utveckling och ansvarsfullhet,
så att jag kan berätta hurudan utbildning jag behöver.”

Korta inslag och gemensamma diskussioner

Många önskade korta inslag om hållbar utveckling och ansvarsfullhet. Inslagen kunde förekomma med
jämna mellanrum, så att saken inte glöms bort. Inslagen borde också vara så konkreta som möjligt.
Seminarier, gemensamma diskussionstillfällen eller workshoppar önskades också. Det verkar finnas en
önskan om att tillställningarna skulle strukturera den gemensamma tolkningen av hållbar utveckling
och ansvarsfullhet bättre. Självständigt utförda webbimplementeringar som är oberoende av tid och
plats nämndes också flera gånger.
Mest stöd fick ändå utbyte av konkreta exempel. Dessa ville man ha av kolleger, experter och företagens representanter.
”Saken kunde till exempel diskuteras i de egna teammötena. När flera personer diskuterar får man flera
olika perspektiv på samma ämne.”
”Inslag, inspelningar m.m. i små partier till exempel om återvinning, resande och minskat resande.”

Hållbar utveckling och ansvarsfullhet som en del av den vardagliga verksamheten
Enkätens sista fråga var ”Hur kan yrkeshögskolan främja hållbar utveckling och ansvarsfullhet?” 856
personer svarade på frågan (48 % av de svarande).
Det mest nämnda alternativet var att främja hållbar utveckling genom utbildning. De svarande ansåg
att yrkeshögskolorna har de bästa förutsättningarna för att främja hållbar utveckling och ansvarsfullhet
genom läroplanerna och innehållet i det som lärs ut.
”Genom att utbilda experter som känner till principerna för hållbar utveckling och kan tillämpa dem i sitt
eget arbete.”
”Integration av hållbarhetsfostran i alla läroplaner.”
Yrkeshögskolans vardagliga verksamhet och praktiska gärningar ansågs också väldigt betydelsefullt. Yrkeshögskolorna förväntas att själva fungera som exempel i främjandet av hållbar utveckling. Vi
behöver konkreta åtgärder för hur verksamheten kan förnyas mot hållbar utveckling.
”Genom att vara en förebild och ta hänsyn till ansvarsfullhetsfrågor i all verksamhet”
”Genom att göra konkreta åtgärder och inte bara konstatera att så här borde man göra, eller genom att göra
stora planer på papper men aldrig förverkliga planerna. Genom att ta ansvar, handleda och kommunicera
mycket om saken.”

Betydelsen av ett övergripande tillvägagångssätt kom på tredje plats. Det räcker inte med att hållbar
utveckling endast beaktas i vissa aktiviteter, utan det måste bli ett ”nytt normalt”. Hållbar utveckling
måste synas i all verksamhet, vare sig det handlar om utbildning, forsknings- och utvecklingsarbete,
vardaglig verksamhet på campus eller t.ex. arbetslivssamarbete.
”Genom att bättre integrera det till en del av all verksamhet. Hållbar utveckling är inget separat, utan kopplad
till all verksamhet.”
”Enligt mig borde frågan formuleras hur man ska främja, för hållbar utveckling är ändå en förutsättning för
att livet ska fortsätta. ”
I svaren betonades också den viktiga roll som forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
(FoUI) har. Med FoUI-verksamheten ska man främja hållbar utveckling och ansvarsfullhet, och det ska
integreras i studierna. Kommunikation upplevdes också som viktig metod för att påverka. Kommunikation och upplysning om hur hållbar utveckling främjas, hur goda praxis har skapats, och var man har
lyckats. Utvecklande av personalens kompetens upplevdes också som viktigt, eftersom integration
av hållbar utveckling och ansvarsfullhet i all verksamhet annars är svårt, om inte omöjligt. Yrkeshögskolans strategi och ledande nämndes också flera gånger. I strategin borde man förbinda sig till hållbar
utveckling och det borde synas i yrkeshögskolornas bedömning och i ledningens vilja att främja hållbar
utveckling.
”Genom att utbilda personal, så att vi i vår tur kan utbilda studeranden. Hållbar utveckling och ansvarsfullhet
borde vara en del av den vardagliga verksamheten.”
”Genom ledningssystemet måste detta bli synligt i alla läroplaner och alla utbildningar måste få obligatoriska
grundläggande studier i ämnet så snabbt som möjligt. I första han måste man satsa på personalens

utbildning. Först efter det, när alla har kännedom om de grundläggande sakerna relaterade till hållbar
utveckling kan man främja hållbar utveckling i hela YH-gemenskapen. Det som nämns ovan kräver en
betydande omfördelning av resurser inom yrkeshögskolorna.”
I svaren betonades också yrkeshögskolornas campusverksamhet. Av utvecklingsförslagen relaterade till campusaktiviteter var de mest nämnda utveckling av pendling i en mer klimatvänlig riktning,
minskat resande, ökande av distansarbete- och studier, och beaktande av hållbar utveckling i lösningar
för återvinning och avfallshantering, i upphandling och bespisning. Samarbete och partnerskap med
intressentgrupper och samhällelig inverkan nämndes också flera gånger.
•

”Genom yrkeshögskolornas regionala inverkan kan man också påverka områdets näringsliv, och
på så vis också hållbar utveckling och ansvarsfullhet.”

Perspektiv på koldioxidhandavtryck från utbildning, FoUI och personalen och på koldioxidneutralitet
Yrkeshögskolornas mål för koldioxidneutralitet innebär att koldioxidavtrycket minskar och koldioxidhandavtrycket ökar. Koldioxidhandavtrycket ökas bäst av kompetent personal såväl i utbildning som i
FoUI-verksamhet. EN gemensam förståelse om koldioxidavtryckets tillstånd och om möjligheterna för
att minska det grundar sig å sin sida på ett gemensamt beräkningsunderlag. Dessa perspektiv formar
Arenes arbetsgrupper för hållbarhets- och ansvarsfullhetsarbete.

Figure 8 Delområden för att öka handavtrycket och minska fotavtrycket hos yrkeshögskolor

Utbildning: Kunskaper i hållbar utveckling som en del av alla examina
Målet för undergruppen som ansvarar för utbildningen av Arenes hållbarhets och ansvarsfullhets-arbetsgrupp är att definiera och mäta yrkeshögskolornas gemensamma kunnande i hållbar utveckling
samt att stöda yrkeshögskolornas införande av hållbar utveckling i läroplanerna. Enkäten som gjordes
för yrkeshögskolorna om hållbar utveckling gav gruppen information som är användbar för att främja
dessa mål.
Bland FN:s mål för hållbar utveckling anser de svarande att målet ”God utbildning” är det överlägset
viktigaste, vilket är naturligt för en utbildningsorganisation. God utbildning är å andra sidan det viktigaste målet för hållbar utveckling också i enkäter som gjorts för professionella inom andra områden än
utbildning. Också FN har betonat betydelsen av utbildning för att nå målen för hållbar utveckling, till
exempel genom decenniet i förmån för hållbar utveckling (2006-2016).
Målen Hälsa och välbefinnande samt Hållbar industri, innovationer och infrastrukturer som har nämnts
mycket beskriver bra yrkeshögskolornas största utbildningsområden, hälsovård och teknik. Det är
glädjande att utbildningssektorn har identifierat målen för hållbar utveckling relaterade till deras eget
basinnehåll. Ur synvinkeln för att främja hållbar utveckling skulle det vara viktigt att utbildningarna
också öppet belyser sektorns kärnkompetens och dess roll för att uppnå målen för hållbar utveckling.
Efter dessa tre mål kommer följande mål som en jämn grupp Samarbete och partnerskap, Minskande
av ojämlikhet samt Människovärdigt arbete och ekonomisk tillväxt. Dessa är de vanligaste målen relaterade till social och ekonomisk hållbarhet som berör alla utbildningar.
Det är förståeligt, men något oroväckande att de mål som tydligt är relaterade till ekologisk hållbarhet
och levande natur (Klimathandlingar, Undervattensliv och Markliv) fick så få svar. Det är förståeligt med
tanke på att utbildningsområdet för naturresurs-sektorn är litet. Oroväckande därför att gemensam
vård av naturens grund borde vara precis varje människas uppgift. Om ekologisk hållbarhet inte äger
rum finns det på lång sikt inte heller förutsättningar för social eller ekonomisk hållbarhet.
Förutom målen för hållbar utveckling har arbetsgruppen satt sig in i färdigheter för hållbar utveckling
och deras relation till yrkeshögskolornas gemensamma kompetenser. Gruppen anser att färdigheter i
hållbar utveckling inte syns tillräckligt i gemensamma färdigheter. Dessa är t.ex. systemtänkande, prognostiseringsförmåga och framtidstänkade samt strategiskt tänkande. Gruppens arbete har lett till att
utbildningsvicerektorerna granskar kompetenser ur perspektivet för hållbar utveckling och för övrigt
funderar på deras reformbehov.
Utbildningsgruppen har tätt samarbete med Arenes grupp för utbildningsvicerektorer och utbildningsledare. Ett gemensamt mål är att stöda yrkeshögskolornas övergripande införande av hållbar utveckling i undervisningen och inlärningen. Detta mål förverkligas genom att under hösten 2021 ordna en webinarserie där man brett för fram olika praktiska upplevelser i kombination med den hållbara utbildningens teoretiska granskning. Så här svarar man också på det utbildningsbehov för lärare som kom fram i
enkäten.

Ledning och kompetent personal - Åtagande och förstärkande av kompetensen
För en av tre yrkeshögskolor är handavtrycket av hållbar utveckling och ansvarsfullhet ledande och
kompetent personal. Yrkeshögskolorna har förbundit sig till att fungera som ekonomiskt, ekologiskt,
kulturellt och socialt ansvarsfulla arbetsgivare. Utgångspunkten för att öka detta handavtryck är att
ledningen förbinder sig till ansvarsfullt ledande, och säkerställande och utvecklande av yrkeshögskolepersonalens kompetens inom hållbar utveckling.
Personalens kompetenskapital är en viktig framgångsfaktor i expertorganisationer. Detta innebär att
utan att öka kapitalet för hållbar utveckling och ansvaret för yrkeshögskolans personal, kan målen i yrkeshögskolans program för hållbar utveckling inte uppnås. Med de öppna frågorna i denna enkät sökte
vi särskilt information om personalens behov av stöd och utbildning för att bättre tillämpa hållbar utveckling och ansvarsfullhet i det egna arbetet. Resultaten i denna enkät, och i synnerhet de öppna svaren, stöder och förstärker behovet av att öka detta kompetenskapital. I de öppna frågorna framkom
starkt behovet av utbildning, information, goda praxis och konkreta exempel i relation till hållbar utveckling och ansvarsfullhet. På basis av svaren kan man också komma till den slutsatsen att utgångsnivån för personalgruppernas kompetens och utvecklingsbehov varierar. Undervisningspersonalen verkar i synnerhet behöva fördjupad informativ kompetens. FoUI-personalens behov för att utveckla kompetensen är tydligare kopplade till det egna forskningsområdets verksamhetsmiljö. Förvaltningspersonalen upplever att de i synnerhet behöver grundläggande redskap som de kan tillämpa i det egna arbetet. På basis av enkätens resultat är det rimligt att rikta och skräddarsy specifikt för varje personalgrupp i yrkeshögskolorna hur kompetensen i hållbar utveckling och ansvarsfullhet förstärks.
Personalens kompetens bör också ledas. I enkäten riktade sig ett påstående till hur kulturell, social och
ekonomisk hållbarhet kan främjas. På basis av svaren upplevdes följande alternativ som de viktigaste:
o
o
o

flexibla arrangemang för distansarbete- och studier
ansvarsfullt och uppmuntrande ledande
transparent verksamhetskultur

De öppna svaren betonade också ledningens stöd och åtagande och att vara ett exempel för personalen
vid genomförandet av ansvarsfull ledning inom yrkeshögskolan. På basis av svaren kan man konstatera
att ansvarsfullt ekonomiskt, socialt och kulturellt ledande måste utvecklas medvetet och målmedvetet
och inom organisationen måste det vara transparent för hela personalen. Detta kan exempelvis innebära att organisationens olika program och planer (strategi, bemanningsplan, jämställdhets- och ickediskrimineringsplan) övergripande beaktar perspektivet av ansvarsfull ledning.
Enkätens resultat stöder de lednings- och personalåtgärder som registrerats i yrkeshögskolans program för hållbar utveckling och ansvarsfullhet. Dessa åtgärder för att öka ledandets och personalens
handavtryck är
o
o
o

definition av målen med personalens kompetens i hållbar utveckling och ansvarsfullhet som en
del av yrkeshögskolornas gemensamma vägkarta
Kurser i hållbar utveckling och webbkurser riktade till yrkeshögskolornas olika personalgrupper, och de kompetensmärken som erhålls från kurserna
modell för inskolning i hållbar utveckling och ansvarsfullhet för nya anställda.

FoUI-verksamhet: Kreativitet och samarbetsförmågor
För närvarande är yrkeshögskolefältet något splittrat när det kommer till i vilken utsträckning hållbarhet och ansvarsfullhet återspeglas i yrkeshögskolans verksamhet. I en del av yrkeshögskolorna har man
arbetat systematiskt redan under många år, medan arbetet i andra är i startgroparna, och praxis håller
på att ta form. Även terminologin är något varierande. Hållbarhet delas traditionellt in i ekologisk, ekonomisk samt social och kulturell hållbarhet. Vid sidan om hållbarhet kan man ännu separat tala om ansvarsfullhet. Speciellt i företagsvärlden används vid sidan om dess även termerna företagsansvar eller
t.ex. etiskt arbetssätt. Oavsett vilken terminologi som används finns det i många högskolor behov för
att diskutera vad hållbarhet och ansvarsfullhet betyder i yrkeshögskolans FoUI-arbete. Denna problematik vill man öppna upp i undergruppen för Arenes arbetsgrupp för Hållbarhet och ansvarsfullhet som
koncentrerar sig på FoUI-verksamhet. I denna grupp håller man på och utarbetar ”kriterier” för FoUIarbetet i syfte att underlätta beaktandet av hållbarhet och ansvarsfullhet i FoUI-arbetet.

Vilka färdigheter krävs då av FoUI-personalen? Riktlinjer för hållbar utveckling inom undervisnings- och
kulturministeriets förvaltningsområde anger att ”Finland sticker ut i internationella jämförelser till sin
fördel, som en nation vars framgång bygger på kreativitet, kompetens och innovationsförmåga.” Personalens kompetenskrav varierar mycket i enlighet med den anställdas uppgift och roll. Den kompetens
som krävs av den högsta ledningen skiljer sig från till exempel den substantiella kompetens som krävs
i ett projekt relaterat till produktion av förnybar energi eller begränsning av klimatförändringen. Med
det finns ändå en gemensam nämnare, oberoende av roll: samarbetsvilja och -färdigheter. Utan samarbete och olika partnerskap blir många idéer aldrig förverkligade. Samarbete bör göras såväl med högskolor som med andra aktörer för att säkerställa att nödvändiga experiment för att testa nya idéer och
få dem till praktiken görs i tillräcklig utsträckning. Salla Ahonen från Neste Oy talade också för samarbete under sin egen taltur i Arenes seminarium i hållbar utveckling i början av februari. Systemiskt och
kritiskt tänkande är också nyckelfärdigheter i forsknings- och utvecklingsuppgifter, som har lyfts upp
som viktiga mål för personalens kompetensutveckling, även som lärandemål för FN:s utbildning om
hållbar utveckling.
I svaren från FoUI-aktörernas personalenkät om hållbarhet och ansvarsfullhet betonades teman relaterade till hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt och partnerskap. Behovet för kunskap
om och utbildning i hållbar utveckling var klart för de som arbetar i FoUI-befattningar. I synnerhet saknade man konkreta instruktioner och praktiska tips samt god praxis från andra högskolor som stöd för
det egna arbetet. FoUI-arbetsgruppen försöker svara på dessa utmaningar med de FoUI-kriterier som
utvecklas, där olika perspektiv förs fram till stöd både för det praktiska arbetet och ledningens beslutsfattande. Partnerna och de parter som finansierar FoUI-projekt har redan egna kriterier, varmed det är
viktigt att man vid projektplanering och beslutsfattande förstår vad dessa krav innebär i praktiken i
högskolans FoUI-arbete. En betydande del av de vägledande kriterierna kommer att vara exempel och
god praxis för att beakta hållbarhet och ansvarsfullhet i högskolornas FoUI-arbete, så som önskades i
svaren på enkäten.

Beräkning av koldioxidavtrycket: Mot en koldioxidneutral yrkeshögskola
Enligt den genomförda enkäten anser yrkeshögskolornas personal att yrkeshögskolorna måste fungera som
exempel i främjandet av hållbar utveckling. Vi måste själva följa samma principer när vi undervisar eller gör
vårt FoUI-arbete. Tillförlitlig beräkning av vårt eget koldioxidavtryck, och verksamhet som riktar sig mot koldioxidneutralitet och vidare mot koldioxidpositivitet är viktigt för att kunna mäta våra egna åtgärder. Enligt
Arenes program för hållbar utveckling är yrkeshögskolorna koldioxidneutrala innan år 2030, och en del av
yrkeshögskolorna kommer vara koldioxidneutrala redan år 2025. Att visa exempel med den egna verksamheten är väsentligt enligt de svarande, och att snabbt minska det egna koldioxidavtrycket är också i den
meningen särskilt viktigt. Det finns många praktiska idéer till förfogande, och idéerna borde också snabbt
inkluderas i de praktiska verksamhetssätten.
En kolneutral yrkeshögskola uppstår genom att de grundläggande uppgifterna utförs ansvarsfullt och hållbart. Att beräkna koldioxidavtrycket på samma grund avslöjar de viktigaste åtgärderna som kan vidtas för
att minska koldioxidbelastningen. Minskningen av den egna yrkeshögskolans koldioxidbelastning måste göras målmedvetet varje år. Jämförelse med resultat från andra yrkeshögskolor kan också främja ett snabbt
införande av egna, effektiva åtgärder. Utbyte av god praxis producerar enastående exempel för undervisning i hållbar utveckling, och väcker också personalens och studerandenas intresse för personliga förändringar i syfte att minska det egna koldioxidavtrycket.
De viktigaste orsakerna till koldioxidavtrycket inom yrkeshögskolor är relaterade till arbetsresor, fastigheter, restaurangtjänster och upphandling. Mål och idéer för att minska koldioxidbelastningen för ovan
nämnda saker kommer tydligt fram i enkätens svar. Å andra sidan lyfter vissa anställda också fram vikten av
mindre vardagliga gärningar för att uppnå målen för hållbar utveckling. I svaren nämndes bl.a. att förvärva
laddningspunkter för elbilar på campus och ändra personliga matvanor mot vegetarisk riktning. Dessa är
bra exempel, men diskussionen om åtgärdernas betydande inverkan på koldioxidavtrycket måste systematiskt belysas och fokusera på det väsentliga. Utgångspunkten är att minskningen av utsläppen är primär och
nödvändig, men om alla utsläpp inte kan minskas helt så måste de kompenseras. Om inte alla koldioxidutsläpp kan minskas kommer beslutet om koldioxidneutralitet bli väldigt dyrt.
År 2019 var koldioxidavtrycket för 22 yrkeshögskolor (två yrkeshögskolor har inte ännu beräknat sin belastning) omkring 41 000 ton, beräknat för fastigheternas och arbetsresornas del. Andra parametrar måste naturligtvis ingå i beräkningen av koldioxidavtrycket, och både i Arenes koldioxidavtrycksgrupp och inom universitetssektorn förs det aktiva diskussioner om dessa. Effekterna av köp av tjänster borde åtminstone beaktas i beräkningen. Koldioxidavtrycket av personalens och de studerandes ätande skulle också vara bra att
inkludera i beräkningen. Placeringsverksamhet kan dessutom ha ett väldigt stort koldioxidavtryck, och det
är också bra att fästa uppmärksamhet vid resorna mellan hem och arbetsplats. Det är alltså inte så självklart
vad som tas med i beräkning av koldioxidavtrycket och på vilka grunder eventuella kompensationsbetalningar betalas i framtiden.
Våren 2021 var priset på ett ton koldioxid i EU:s utsläppshandel över 40 euro/ton, och det förväntas stiga till
100 euro per ton fram till år 2030. YH-sektorns utsläppskompensation för arbetsresor och fastigheter borde
enligt materialet från år 2019 betala 41 000 x 40 euro, dvs, sammanlagt 1,64 miljoner euro. Fram till år 2030
kan priset till och med uppgå till 4,1 miljoner euro. Våren 2021 bestämde UKM att yrkeshögskolor inte får
använda statsandelsfinansiering för kompensation av koldioxidavtrycket. Medel för att betala kompensationerna måste alltså hittas från externa inkomster. Nu lönar det sig att vidta åtgärder för att minska utsläppen. Genom att köpa alla externa tjänster koldioxidneutralt kan yrkeshögskolorna till exempel undvika stora
tilläggskostnader i framtiden.

Sammanfattning
Yrkeshögskolornas program för hållbar utveckling och ansvarsfullhet grundar sig på FN:s mål för hållbar utveckling. Enligt de som svarade på personalenkäten är de viktigaste målen med tanke på yrkeshögskoleutbildning God utbildning, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, samt Hälsa och välbefinnande. När vi frågade det samma för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten
nämndes mest Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Samarbete och partnerskap och Håll-

bara städer och gemenskaper.
Svaren är inte överraskande. Högkvalitativ utbildning är yrkeshögskoleverksamhetens kärna, och dess
kvalitet kontrolleras systematiskt med olika mätare. För FoUI-verksamhetens del följde svaren i stor
utsträckning de nuvarande prioriteringarna för yrkeshögskolornas FoUI-verksamhet. När det gäller utbildningens och FoUI-verksamhetens är de nuvarande målen, som är i linje med svaren, på väg i rätt
riktning, men ur ett utvecklingsperspektiv är det nödvändigt att bredare överväga de öppningar som
främjar hållbar utveckling. Under den senaste tiden har det till exempel diskuterats mycket i offentligheten om hur skydd av naturens mångfald och begränsning av förlusten av biodiversitet har fallit bakom
diskussionen om klimatförändring. Skulle den utbildning som erbjuds av yrkeshögskolorna och FoUIverksamhet kunna ta en större roll i lösandet av dessa frågor? Sammantaget kan svaren på enkäten
användas för att rikta FoUI-verksamheten och utbildningens lärandemålen mot hållbar utveckling.
I enkäten undersöktes hur undervisning och lärande i hållbar utveckling borde genomföras. Enligt en
klar majoritet borde målen för hållbar utveckling integreras som en del av alla utbildningar. Ungefär
hälften av de svarande ansåg att det är viktigt att genomföra undervisning och lärande i hållbar utveckling i samband med kontinuerligt lärande. Synpunkterna är i linje med löftena och åtgärderna i yrkeshögskolornas program för hållbarhet och ansvarsfullhet. Enligt programmet ”vi stärker rollen för hållbar
utveckling och ansvarsfullhet i varje läroplan och vi beaktar hållbar utveckling och ansvarsfullhet i studieutbudet för kontinuerligt lärande”. Nästa steg är att lösa in löften; utbyte av god praxis mellan yrkeshögskolor, skapande av effektiva processer (hållbarhet och ansvarsfullhet i läroplansarbetet i undervisningsplanering, implementering och utvärdering) och konsolidering av verksamheten.
Personalens syn på sätten för att minska koldioxidavtrycket är linje med yrkeshögskolornas program
för hållbarhet och ansvarsfullhet. I enlighet med programmet har man samlat in information om yrkeshögskolornas koldioxidavtryck för fastigheter och arbetsresor, och beräkningen specificeras också på
andra av verksamhetens delområden i takt med att informationen blir tillgänglig. Målet är åtgärder för
att minska utsläppen så att yrkeshögskolorna är koldioxidneutrala senast år 2030. Viktigt för personalen är också möjliggörandet av flexibla arrangemang för distansarbete- och studier även i fortsättningen, oberoende av pandemisituationen. Öppen, uppmuntrande och transparent ledning och verksamhetskultur är av stor betydelse, för även om personalen är motiverad att främja hållbar utveckling
behövs förstärkning och uppmuntran för den egen kompetensen och utveckling av kompetensen.
Det är fortfarande för tidigt att bedöma hur yrkeshögskolorna kommer att uppfylla sina mål och löften
om hållbar utveckling. Det är fantastiskt att man har tagit itu med arbetet och att yrkeshögskolorna
delar en gemensam oro och utmaning för att bygga en hållbar framtid. Programmet för hållbar utveckling och ansvarsfullhet och personalens engagemang är en utmärkt start på arbetet, men man måste
komma ihåg att kontinuerlig diskussion och reflektion är nödvändig och att verksamheten måste utvecklas. Det lönar sig för yrkeshögskolorna att fråga sig om de gör sitt bästa för att lösa hållbarhetskrisen, eller om de nöjer sig med att anpassa sina grundläggande uppgifter i en mer hållbar riktning. Det
är också nödvändigt att fundera över hurdan hållbar utveckling yrkeshögskolorna strävar efter att

främja. Agenda 2030, som är grunden till yrkeshögskolornas program, har fått mycket kritik för sitt antropocentriska, dvs. människocentrerade, förhållningssätt till hållbarhet. Hållbar utveckling handlar om
att verka inom jordens bärförmåga och bevara hela planeten för framtida generationer. Agenda 2030
talar om mänskliga generationer, men hållbar utveckling bör också beaktas ur perspektivet för naturen
och alla levande organismer som är väsentliga för ekosystemen.
Yrkeshögskolorna har en viktig uppgift i att främja hållbar utveckling och ekosocial utbildning. Ekosocial utbildning gör det lättare att få en bild av det globala ömsesidiga beroendet mellan mänskligheten och naturen, och att identifiera effekterna av mänsklig verksamhet på en hållbar framtid. Det är
viktigt att hitta lösningar som respekterat ekologiska ramvillkor samtidigt som de producerar ekonomiskt och socialt hållbara resultat. Målen för hållbar utveckling är en helhet, varmed det är viktigt att
förstå systematiken och hur man kan agera i enlighet med den. Det handlar om att uppfatta och samordna betydelsen av de olika dimensionerna av hållbarhet. Yrkeshögskolorna har tillsammans med arbetslivsaktörerna en viktig roll i att utveckla dessa lösningar, generera hållbara innovationer och samtidigt främja ekologiskt hållbar näringsverksamhet och sysselsättning.
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Personalenkät till yrkeshögskolorna om hållbar utveckling och ansvarsfullhet
1. Vid vilken yrkeshögskola arbetar du? *

2. I vilka uppgifter arbetar du i första hand? *
Utbildning
Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
Förvaltnings- och stödtjänster

3. Om du arbetar inom ett visst utbildningsområde, välj det primära området:
Fostran
Konst och kultur
Humanistiska området
Samhällsvetenskaper
Företagsekonomi, förvaltning och juridik
Naturvetenskaper
Databehandling och datakommunikation
Tekniska området
Jordbruks- och skogsvetenskaper
Medicin
Hälso- och välfärdsområdet
Serviceområdet
Annat, vad?

4. Kön: *

Kvinna
Man
Jag vill inte säga

5. FN:s mål för Agenda 2030 är sammanlagt 17 stycken. Vilka av dessa mål anser du vara de viktigaste med
tanke på utbildningen vid din egen yrkeshögskola? Det krävs 4 val för att komma vidare. (Mer information på
FN-förbundets webbplats) *
1. Ingen fattigdom
2. Ingen hunger
3. Hälsa och välfärd
4. Bra utbildning
5. Jämställdhet mellan könen
6. Rent vatten och sanitet
7. Billig och ren energi
8. Människovärdigt arbete och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskning av ojämlikheten
11. Hållbara städer och samfund
12. Ansvarsfull konsumtion
13. Klimatgärningar
14. Livet under vatten
15. Livet ovan jord
16. Fred och rättvisa
17. Samarbete och partnerskap

6. Vilka av dessa mål anser du är de viktigaste med tanke på FUI-arbetet vid din yrkeshögskola? *
1. Ingen fattigdom
2. Ingen hunger
3. Hälsa och välfärd
4. Bra utbildning
5. Jämställdhet mellan könen
6. Rent vatten och sanitet
7. Billig och ren energi

8. Människovärdigt arbete och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskning av ojämlikheten
11. Hållbara städer och samfund
12. Ansvarsfull konsumtion
13. Klimatgärningar
14. Livet under vatten
15. Livet ovan jord
16. Fred och rättvisa
17. Samarbete och partnerskap

7. Hur borde undervisningen och inlärningen i hållbar utveckling genomföras vid din egen yrkeshögskola? Välj
högst de tre viktigaste. *
Målen för hållbar utveckling bör integreras som en del i alla utbildningar
I samband med kontinuerligt lärande
Som obligatoriska studier i hållbar utveckling
Som valfria studier i hållbar utveckling
I en högre yrkeshögskoleexamen specialiserad på hållbar utveckling
I ett examensprogram för hållbar utveckling
På något annat sätt, vilket?

8.Vilka av följande saker ska din yrkeshögskola fästa uppmärksamhet vid när målet är att minska yrkeshögskolans koldioxidavtryck? Välj 3.*
Resor och färdsätt
Fastigheter (bl.a. vatten, energi, värme)
Återvinning
Avfallshantering
Upphandling
Restaurangtjänster
Informationsförvaltningstjänster (t.ex. informationssystemens användbarhet i
distansarbete)
Annat, vad?

9. Hur kan din yrkeshögskola bäst främja social, kulturell och ekonomisk hållbarhet? Välj 3. *
Flexibla distansarbets- och studiearrangemang
Hinderslöshet och tillgänglighet
Välfärdstjänster
Ansvarsfull ekonomi
Främjande av mångkulturalism
Främjande av jämställdhet och likabehandling
Transparent verksamhetskultur
Ansvarsfullt, öppet och sporrande ledarskap
Aktiv kommunikation
Annat, vad?

10. Hur väl kan du tillämpa målen för hållbar utveckling och ansvarsfullhet i ditt eget arbete?
(Mer information om yrkeshögskolornas mål för hållbar utveckling och ansvarsfullhet) *
1= Inte alls, 5 = Mycket väl

11. Hurdan hjälp eller vilket stöd skulle du behöva för att bättre kunna tillämpa hållbar utveckling och ansvarsfullhet i ditt arbete?

12. Hurdan utbildning skulle du behöva i ditt arbete för att bättre kunna tillämpa hållbar utveckling och ansvarsfullhet i ditt arbete?

13. Hur kan yrkeshögskolan främja hållbar utveckling och ansvarsfullhet?

