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Tausta ja tavoite 
 

Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu – Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityk-
sen ja vastuullisuuden ohjelman julkaisemisesta on kulunut kaksi vuotta syksyllä 2022 (Friman ym. 
2022). Ohjelmassa on kuvattu ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden (keva) lu-
paukset ja toimenpiteet. Ohjelman väliarvioinnin tavoitteena oli  

• saada kokonaiskäsitys ohjelman etenemisestä kunkin työryhmän teeman ja tavoitteiden osalta 
(koulutus, TKI, henkilöstö, hiilijalanjälki) 

• saada tietoa tavoitteiden toteutumisesta ammattikorkeakouluissa (mikä toimii ja missä kehi-
tettävää)   

• saada suuntaa ohjelman päivitykseen sekä Arenen kestävyys- ja vastuullisuustyön (keva) jatko-
työskentelyyn ja –organisoitumiseen 

 
Väliarviointi toteutettiin Johtaminen ja osaava henkilöstö- työryhmän koordinoimana yhteistyössä 
muiden Arenen keva-työryhmien (Koulutus, TKI-toiminta, Hiilijalanjälki) kanssa. Toteutustapa oli it-
searviointi. Väliarviointi koostui kahdesta vaiheesta: 

• Työryhmien itsearviointi  
• Kysely ammattikorkeakouluille   

Työryhmien itsearviointi toteutettiin ensin ja sen tuloksista laadittiin erillinen raportti. Tässä raportissa 
keskitytään ammattikorkeakouluille suunnatun itsearviointina toteutetun kyselyn tuloksiin ja johtopää-
töksiin, joita on täydennetty työryhmien itsearvioinnin tuloksilla.  

Väliarvioinnin aineiston keruumenetelmäksi valikoitui itsearviointi. Se on itsetoteutettua systemaat-
tista ja dokumentoitua arviointia, jolla pyritään selvittämään, onko toiminta asetettujen tavoitteiden ja 
kriteerien mukaista. Itsearvioinnilla analysoidaan omaa toimintaa, jotta kyettäisiin tekemään johtopää-
töksiä toiminnan vahvuuksista ja kehittämistarpeista. Parhaimmillaan itsearviointi on sisäinen yhtei-
söllinen oppimisprosessi, jonka avulla voidaan käynnistää uutta ajattelua, lisätä oppimista ja parantaa 
työyksiköiden kokonaisvaltaista kehittämistä (mm. Vataja 2012). Itsearviointi pohjautui valmiisiin kyp-
syystasokuvauksiin, mikä oli menettelytapana tuttu mm. korkeakoulujen digikyvykkyyden arvioinnista 
(Digivisio 2021).  

Raportin lopussa on luettelo Arenen sekä keva-ryhmien tuottamista kestävään kehitykseen ja vastuul-
lisuuteen liittyvistä julkaisuista, koulutuksista ja työkirjoista keva-ohjelman julkaisemisen jälkeisinä 
kahtena vuotena (marraskuu 2020-marraskuu 2022).  
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Kysely ammattikorkeakouluille 
  
Kysely ammattikorkeakouluille suunniteltiin kaikkien keva-työryhmien yhteistyönä. (Liite 1). Kyselyä 
varten kustakin keva-ohjelman teemasta (koulutus, TKI-toiminta, johtaminen ja osaava henkilöstö sekä 
hiilijalanjälki) laadittiin kypsyystasokuvaus. Kypsyystasoja on viisi (alkava, edistyvä, hallittu, edistynyt, 
strateginen), joista ammattikorkeakoulu valitsi parhaiten oman keva-toimintansa tasoa kuvaavan ta-
son. Valintaa oli mahdollisuus myös perustella. Ammattikorkeakouluilta kysyttiin myös kypsyystasota-
voitetta vuonna 2025 sekä keinoja siihen pääsemiseksi. 

Kyselyssä pyydettiin myös ehdotuksia Arenen kestävyyden ja vastuullisuuden toiminnan kehittä-
miseksi ja organisoimiseksi.  

Kysely toteutettiin marras-joulukuun vaihteessa vuonna 2022 suomeksi ja ruotsiksi. Vastaamiseen an-
nettiin aikaa kaksi viikkoa. Kustakin ammattikorkeakoulusta (24) pyydettiin vain yksi vastaus.  
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Tulokset 
 

Taustakysymykset 
 

Vastaajat 
 
Kyselyyn vastasi 22 ammattikorkeakoulua (kysymys 1; ammattikorkeakoulujen kokonaismäärä 24, vas-
tausprosentti 92 %). Lisäksi yksi ammattikorkeakoulu vastasi myöhässä eivätkä vastaukset ole mukana 
tässä raportissa. Ammattikorkeakoulujen toivottiin osallistavan useampia henkilöitä kyselyyn vastaa-
miseen, koska kyselyyn pyydettiin vain yksi vastaus kustakin ammattikorkeakoulusta. Keskimäärin ky-
selyyn vastaamiseen oli osallistettu kuusi henkilöä. Vain yhdessä ammattikorkeakoulussa vastaajana 
toimi yksi henkilö, laajimmin osallistaneissa 15 henkilöä (kysymys 2).  

 
Vastuuhenkilö(t) 
 
Kysymys 3 kohdistui keva-työn vastuisiin ammattikorkeakouluissa. Siinä kysyttiin, onko ammattikor-
keakoulussa kestävyyden ja vastuullisuuden vastuuhenkilöä (esimerkiksi kestävän kehityksen päällikkö 
tai vastaava, vastuullisuuskoordinaattori, ilmastovastaava tms.). Vastuuhenkilö oli nimetty 19 ammat-
tikorkeakoulussa (86 %; kysymys 3). 
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Kypsyystasot 
 
Kypsyystasot/Koulutus  
 
Kysymyksessä 4 ammattikorkeakoulua pyydettiin valitsemaan kypsyystasokuvauksista se, joka parhai-
ten kuvaa ammattikorkeakoulun tilannetta KOULUTUKSEN osalta. Valinnan jälkeen ammattikorkea-
koululla oli mahdollisuus perustella valintaansa (kysymys 5).  

 

1. Alkava 2. Edistyvä 3. Hallittu 4. Edistynyt 5. Strateginen 
 
Ammattikorkeakoulun 
toimintakulttuurissa ei 
ole vielä otettu laajasti 
askeleita siihen, miten 
kestävä kehitys ote-
taan huomioon ope-
tussuunnitelmissa ja 
jatkuvan oppimisen 
koulutustarjonnassa. 
 
Ohjaavat periaatteet ja 
linjaukset ovat puut-
teellisia. Prosesseja ei 
ole määritelty selke-
ästi. Kestävän kehityk-
sen näkökulman sisäl-
lyttämiseen koulutuk-
sissa ei kannusteta ak-
tiivisesti ja niiden nou-
dattaminen voidaan 
nähdä pistemäisenä. 
Kestävän kehityksen 
osaamisen merkitys 
tutkinnoissa tunniste-
taan, mutta sen järjes-
telmällinen sisällyttä-
mien opetukseen on 
vasta alussa. 

 
Kestävän kehityksen 
sisällyttäminen koulu-
tukseen nähdään 
osana ammattikorkea-
koulun toimintakult-
tuuria, mutta sen to-
teuttamiseksi ei ole 
tarjolla riittävää peda-
gogista tukea eivätkä 
yksittäiset toimenpi-
teet kohtaa toiminnan 
kokonaisuudessa.  
 
Kestävän kehityksen 
sisällyttämiseksi ope-
tukseen on otettu sel-
keitä askeleita, mutta 
siihen ei rohkaista nä-
kyvästi.  
Kestävyys näkyy stra-
tegiassa, mutta ei pe-
rusarvona eikä kestä-
vän kehityksen huomi-
oimiseen opetuksessa 
ole riittävää ohjeis-
tusta tai niiden laatimi-
nen on aloitettu vain 
osittain. 

 
Ammattikorkeakou-
lussa on nimetty vas-
tuuhenkilö kestävän 
kehityksen pedagogi-
selle kehittämiselle tai 
kestävälle opetus-
suunnitelmatyölle. 
Kestävän kehityksen 
koulutuksista viestimi-
nen on osa ammatti-
korkeakoulun viestin-
tää.  
 
Opetussuunnitelma 
työn ja kestävän kehi-
tyksen ohjelman / lin-
jausten laatimista ja 
toteuttamista on tehty, 
mutta toimenpiteille ei 
ole luotu kattavasti tie-
karttoja/tiekarttaa.  
 
Ammattikorkeakoulu 
on tehnyt kestävän ke-
hityksen pedagogiik-
kaan ja opetussuunni-
telmatyöhön liittyviä 
toimenpiteitä. Se ei 
kuitenkaan ole vielä 
keskeinen osa ammat-
tikorkeakoulun toimin-
taperiaatteita eikä oh-
jeistus ole riittävää. 
Kehitystoimenpiteet 
on kuitenkin aloitettu 
ja ne perustuvat pää-
piirteissään olemassa 
oleviin ohjeistuksiin tai 
toimintaperiaatteisiin 
ammattikorkeakoulu-
jen kestävän ja vas-
tuullisen toiminnan oh-
jelman tavoitteiden 
mukaisesti. 

 
Ammattikorkeakoulu 
etenee aktiivisesti 
kohti kestävää kehi-
tystä edistäviä tutkin-
toja ja jatkuvan oppi-
misen koulutuksia. 
Kestävää kehitystä 
edistävä koulutus on 
olennainen osa sen 
strategiaa ja käytän-
töjä.  
 
Kestävää kehitystä 
edistävä koulutus on 
nostettu osaksi am-
mattikorkeakoulun toi-
mintakulttuuria ja vies-
titty selkeästi ja avoi-
mesti. Kestävää kehi-
tystä edistävä koulutus 
on yksi kumppanuuk-
sien kehittämistä oh-
jaava tekijä.  
Kestävää kehitystä 
edistävän koulutuksen 
toimenpiteitä mitataan 
ja arvioidaan säännölli-
sesti ja tuloksia käyte-
tään toiminnan kehit-
tämisessä myös enna-
koivasti. Puutteisiin 
tartutaan aktiivisesti ja 
toiminnassa huomioi-
daan kestävään kehi-
tykseen liittyvä tutki-
mus ja lisääntyvä tieto. 

 
Kestävää kehitystä 
edistävä koulutus on 
tunnustettu osa am-
mattikorkeakoulun toi-
mintakulttuuria, arvoja 
ja asenteita ja erityi-
sesti opiskelijoiden 
kanssa tehtävää työtä.  
 
Ammattikorkeakoulu 
tukee kestävää kehi-
tystä edistävää työtä 
yhteistyökumppa-
niensa toiminnassa, 
tarttuu epäkohtiin ja 
kannustaa julkisesti 
kestävän kehityksen 
edistämiseen yhteis-
kunnassa.  
 
Kestävää kehitystä 
edistävä koulutus on 
yksi ammattikorkea-
koulun ydinarvoista ja 
tärkeä osa strategiaa. 
 
 Ammattikorkeakoulu-
jen kestävän ja vas-
tuullisen toiminnan oh-
jelman kaikkia tavoit-
teita ei välttämättä ole 
saavutettu, mutta nii-
den saavuttamiseksi 
on laadittu tiekartta tai 
tiekarttoja, jotka hen-
kilöstö ja opiskelijat 
tuntevat.  
 
Kestävää kehitystä 
edistävän koulutuksen 
mittaaminen ja arvi-
ointi on osa ammatti-
korkeakoulun normaa-
lia toimintaa ja tulok-
set ovat kattavasti am-
mattikorkeakoulun 
käytössä ja niitä tarkis-
tetaan säännöllisesti. 
 

Kuva 1. Kypsyystasot/Koulutus 
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Ammattikorkeakoulujen valinnat on esitelty taulukossa 1. Tasolle 1 (alkava) ja tasolle 5 (strateginen) ei 
arvioinut asettuvansa yksikään vastanneista ammattikorkeakouluista. Kypsyystasolle 2 (edistyvä) ar-
vioi toimintansa koulutuksen osalta 5 ammattikorkeakoulua (23 %), tasolle 3 (hallittu) 12 (54 %), ja tasolle 
4 (edistynyt) 5 ammattikorkeakoulua (23 %). 

 

 

Taulukko 1. Kypsyystaso KOULUTUKSEN osalta 

 
Seuraavassa on esitetty ammattikorkeakoulun perusteluja valinnoilleen (kysymys 5).  

 
Yksikään vastanneista ammattikorkeakouluista ei arvioinut olevansa koulutuksen osalta alkavalla ta-
solla. Kaikissa vastanneissa ammattikorkeakouluissa toiminta koulutuksen osalta on vähintään edisty-
vällä tasolla. Edistyvän tason ammattikorkeakouluista (5) kaksi ei perustellut valintaansa, kaksi kertoi 
työn alkaneen kestävän kehityksen tuomiseksi koulutukseen mutta olevan vielä alkuvaiheessa, ja yksi 
mainitsi olevansa muuten jo tasolla 3 (hallittu) mutta nimetyn vastuuhenkilön puuttuvan.  

Suurin osa (12) vastanneista ammattikorkeakouluista arvioi toimintansa koulutuksen osalta tasolle hal-
littu. Tällöin kestävä kehitys oli osana opetussuunnitelmatyötä ja yksi tutkintojen yhteisistä kompe-
tensseista. Työn kestävän kehityksen tuomiseksi koulutukseen mainittiin useassa ammattikorkeakou-
lussa olevan meneillään ja opetussuunnitelmaa uudistettavan parhaillaan. Vaikka työtä kestävän kehi-
tyksen ja vastuullisuuden tuomiseksi koulutukseen on jo tehty, arvioivat vastaajat kehitystyötä olevan 
vielä edessä ja siksi olevansa vielä kypsyystasolla hallittu. Moni vastaajista tässä ryhmässä havaitsee 
kestävän kehityksen osaamisen olevan vielä epätasaista eri koulutusten välillä. Kypsyystasokuvauk-
sissa mainittu kattava tiekartta on usein vielä puutteellinen tai vasta työn alla. Myös seuranta ja arviointi 
ovat vasta kehittymässä.  

Edistyneellä tasolla olevat ammattikorkeakoulut (5) arvioivat toimintansa vastaavan kypsyystason 4 ku-
vausta. Nämä ammattikorkeakoulut näkivät kehitettävää systemaattisten käytäntöjen luomiseksi sys-
temaattista käytäntöjen luomiseksi toimenpiteiden vaikuttavuuden mittaamiseen ja arviointiin ja/tai 
kattavan tiekartan olevan vielä puutteellinen. Vastanneista ammattikorkeakouluista yksikään ei koke-
nut olevansa vielä ylimmällä tasolla strateginen.     
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Kypsyystasot/TKI-toiminta 
 
Kysymyksessä 6 ammattikorkeakoulua pyydettiin valitsemaan kypsyystasokuvauksista se, joka parhai-
ten kuvaa ammattikorkeakoulun tilannetta TKI- (tutkimus-, kehitys ja innovaatio) TOIMINNAN osalta. 
Valinnan jälkeen ammattikorkeakoululla oli mahdollisuus perustella valintaansa (kysymys 7).  

 
1. Alkava 2. Edistyvä 3. Hallittu 4. Edistynyt 5. Strateginen 
 
TKI-toiminnassa huo-
mioidaan kestävä ke-
hitys, mutta se ei ole 
keskeinen kriteeri 
toiminnalle.  
Ohjaavat periaatteet 
ja linjaukset ovat 
puutteellisia.  
Kestävä kehitys ei si-
sälly TKI- strategiaan 
tai toimintaohjeisiin.  
Kestävyysongelmien 
ratkaisu TKI-toimin-
nan kautta tunniste-
taan mahdollisuu-
tena, mutta ei tavoit-
teena. 

 
Kestävä kehitys on 
osa ammattikorkea-
koulun TKI-toiminnan 
tavoitteita, mutta sen 
toteuttamiseksi ei ole 
tarjolla riittävää tukea 
tai ohjeistuksia.  
TKI-toiminta ymmär-
retään mahdollisuu-
tena kestävyysratkai-
sujen tuottamisessa, 
mutta kestävä kehi-
tys ei ole TKI-toimin-
taan osallistumisen 
kriteereissä.  
TKI-hankkeen kestä-
vyysvaikutuksia ei ar-
vioida osana han-
keprosessia. 

 
Kestävä kehitys huo-
mioidaan TKI-toimin-
nan suunnittelussa ja 
se on osa hankepro-
sessin ohjeistusta.  
 
Ammattikorkeakou-
lun TKI-strategia tai 
muut toimintaohjeet 
huomioivat kestävän 
kehityksen TKI-toi-
minnan tavoitteena. 
Kestävän kehityksen 
huomioiminen on kui-
tenkin yleisellä ta-
solla.  
Ammattikorkeakou-
lulla on kestävää ke-
hitystä edistäviä 
hankkeita, mutta 
poissulkevia kritee-
rejä ei ole määritelty 
(esim. kumppanien 
sitoutuminen kestä-
vään kehitykseen tai 
hankintojen kestä-
vyys).  
Kestävyyteen liittyvä 
viestintä on osa han-
keviestintää. 

 
TKI-toiminnan suun-
nittelussa, toteutuk-
sessa ja tulosten le-
vittämisessä nouda-
tetaan Arenen kestä-
vän ja vastuullisen 
toiminnan ohjelman 
periaatteita ja tavoit-
teita.  
 
TKI-toiminnan strate-
gisissa ja toiminnalli-
sissa tavoitteissa 
huomioidaan kestä-
vän kehityksen näkö-
kulmat ja TKI-hank-
keiden hyväksymisen 
kriteereihin kuuluu 
hankkeen kestävyys-
arviointi.  
Ammattikorkeakoulu 
tunnistaa TKI-hank-
keiden osalta mitä 
YK:n kestävän kehi-
tyksen kriteerejä 
(SDG) hanke edistää. 
Hankkeiden viestin-
nässä tuodaan esille, 
kuinka ne tukevat 
kestävää kehitystä. 
Kumppaneiden valin-
nassa arvioidaan nii-
den sitoutuminen 
kestävän kehityksen 
periaatteisiin.  
TKI-hankkeiden han-
kinnoissa huomioi-
daan kestävyys ja sitä 
arvioidaan.  
Ammattikorkeakou-
lulla on kestävyydestä 
ja vastuullisuudesta 
vastaava henkilö, joka 
osallistuu TKI-hank-
keiden suunnitteluun 
ja arviointiin sovittu-
jen periaatteiden mu-
kaisesti. 
 

 
Kestävän kehityksen 
lähtökohdat ovat TKI-
toiminnan ja hanketo-
teutusten ehto. Kai-
kilta hankkeilta edel-
lytetään useamman 
kuin yhden YK:n kes-
tävän kehityksen kri-
teerin (SDG) edistä-
mistä.  
 
Kestävä kehitys on 
velvoittava osa TKI-
toiminnan strategisia 
periaatteita, ja kestä-
vän kehityksen mu-
kaista toimintaa tue-
taan, seurataan ja ar-
vioidaan systemaatti-
sesti.  
Kestävä kehityksen 
edistäminen on osa 
hankeviestinnän läh-
tökohtia ja ammatti-
korkeakoulun vaikut-
tavuusviestintää.  
TKI-hankkeiden han-
kinnoissa kestävyys 
on yksi ensisijaisista 
kriteereistä ja kump-
paneilta edellytetään 
kestävyyden ja vas-
tuullisuuden periaat-
teiden noudatta-
mista.  
Ammattikorkeakou-
lun TKI-toiminnalle 
asettamia kestävyys-
kriteerejä tarkiste-
taan säännöllisesti. 
Jokainen hanke edis-
tää ainakin yhtä kes-
tävän kehityksen ele-
menttiä: ekologinen, 
taloudellinen, sosiaa-
linen tai kulttuurinen 
ja huomioi toiminnas-
saan ne kaikki. 

Kuva 2. Kypsyystasot/TKI-toiminta 
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Ammattikorkeakoulujen valinnat on esitelty taulukossa 2. Kypsyystasolle 1 (alkava) arvioi toimintansa 
TKI-toiminnan osalta vain yksi ammattikorkeakoulu (5 %), tasolle 2 (edistyvä) neljä ammattikorkeakou-
lua (18 %), tasolle 3 (hallittu) yksitoista (50 %), tasolle 4 (edistynyt) neljä (18 %) sekä tasolle 5 (strateginen) 
kaksi ammattikorkeakoulua (9 %). 

 

Taulukko 2. Kypsyystaso TKI-TOIMINNAN osalta 

 
Seuraavassa on esitetty ammattikorkeakoulun perusteluja valinnoilleen (kysymys 7). Alkavalla tasolla 
oleva ammattikorkeakoulu (1) arvioi olevansa osittain jo tasolla edistynyt, mutta valitun kypsyystason 
kuvaavan kuitenkin parhaiten ammattikorkeakoulun toimintaa kokonaisuudessaan TKI-toiminnan 
osalta. Edistyvän tasolla olevat ammattikorkeakoulut (4) eivät olleet perustelleet valintaansa tai mainit-
sivat ohjeistuksen olevan puutteellista.  Hallitun tason ammattikorkeakoulut (11) kertoivat vastaavansa 
tasokuvauksen kriteereitä pääsääntöisesti mutta TKI-toiminnan ohjeistuksissa ja/tai seurannassa ole-
van vielä kehitettävää. Edistyneen tason ammattikorkeakoulut (4) arvioivat toimintansa tasokuvauksen 
mukaiseksi ja lähinnä seurannassa ja arvioinnissa olevan kehitettävää. Strategisen tason saavutta-
neista ammattikorkeakouluista (2) toinen ei perustellut valintaansa, toinen mainitsi tason saavuttami-
sen perustuvan projektityökalun mahdollistamiin toimintoihin liittyen TKI-toiminnan suunnitteluun, 
kestävän kehityksen tavoitteiden integrointiin sekä viestintään.  
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Kypsyystasot/Johtaminen ja osaava henkilöstö 
 
Kysymyksessä 8 ammattikorkeakoulua pyydettiin valitsemaan kypsyystasokuvauksista se, joka parhai-
ten kuvaa ammattikorkeakoulun tilannetta JOHTAMISEN JA OSAAVAN HENKILÖSTÖN osalta. Valinnan 
jälkeen ammattikorkeakoululla oli mahdollisuus perustella valintaansa (kysymys 9).  

 
1. Alkava 2. Edistyvä 3. Hallittu 4. Edistynyt 5. Strateginen 
 
Ammattikorkeakou-
lun toimintakulttuu-
rissa ei ole vielä 
otettu askeleita kohti 
kestävän kehityksen 
huomioon ottamista 
johtamisessa, henki-
löstön rekrytoinnissa 
ja osaamisessa. Oh-
jaavat periaatteet ja 
linjaukset ovat puut-
teellisia.  
 
Kestävä kehitys ei si-
sälly henkilöstön pe-
rehdytykseen, henki-
löstön kehittämistoi-
miin tai kehityskes-
kusteluihin. Ammatti-
korkeakoulussa on 
toimintamalleja kes-
tävän kehityksen 
huomioimiseen hen-
kilöstön osaami-
sessa, mutta niiden 
noudattaminen on 
pistemäistä.  
Henkilöstön osaami-
sen merkitys kestä-
vässä kehityksessä 
tunnistetaan, mutta 
sen edistäminen on 
vasta alussa. 

 
Kestävä kehitys näh-
dään osana ammatti-
korkeakoulun johta-
mista ja henkilöstön 
osaamista, mutta sen 
toteuttamiseksi ei ole 
tarjolla riittävää tukea 
eivätkä yksittäiset 
toimenpiteet kohtaa 
toiminnan kokonai-
suudessa. 
 
Kestävän kehityksen 
huomioimiseksi hen-
kilöstön perehdytyk-
sessä ja kehittämi-
sessä on otettu sel-
keitä askeleita, mutta 
kestävän kehityksen 
toteuttamiseen ei 
rohkaista näkyvästi 
eikä se ole osa henki-
löstön kehityskeskus-
teluja.  
 
Kestävyys näkyy stra-
tegiassa, mutta ei pe-
rusarvona eikä kestä-
vän kehityksen huo-
mioimiseen henkilös-
tön toiminnassa tai 
johtamisessa ole riit-
tävää ohjeistusta tai 
niiden laatiminen on 
aloitettu vain osittain. 

 
Ammattikorkeakou-
lussa on nimetty kes-
tävän kehityksen vas-
tuuhenkilö/t ja kes-
tävä kehitys on osa 
ammattikorkeakou-
lun henkilöstöhallin-
toa ja johtamista.  
 
Johto tukee kestävän 
kehityksen strate-
gian/ohjelman laati-
mista ja toteutta-
mista, mutta toimen-
piteille ei ole kattavaa 
tiekarttaa johtamisen 
ja henkilöstön kehit-
tämisen osalta.  
Ammattikorkeakoulu 
on tehnyt kestävään 
kehitykseen liittyviä 
toimenpiteitä, mutta 
ne eivät kuitenkaan 
ole vielä keskeinen 
osa ammattikorkea-
koulun henkilöstön 
kehittämisen ja johta-
misen toimintaperi-
aatteita eikä ohjeis-
tus ole kaikilta osin 
riittävää. Kehitystoi-
menpiteet on kuiten-
kin aloitettu myös 
henkilöstöhallinnossa 
ja johtamisessa, ja ne 
perustuvat pääpiir-
teissään olemassa 
oleviin toimintaperi-
aatteisiin Arenen kes-
tävän ja vastuullisen 
toiminnan ohjelman 
tavoitteiden mukai-
sesti. 

 
Ammattikorkeakoulu 
etenee tavoitteelli-
sesti kohti Arenen 
kestävän ja vastuulli-
sen toiminnan ohjel-
man periaatteita ja 
tavoitteita johtami-
sessa, henkilöstön 
osaamisessa ja sen 
kehittämisessä.  
 
Kestävä kehitys on 
olennainen osa johta-
misen ja henkilöstön 
kehittämisen käytän-
töjä.  
Kestävä kehitys on 
nostettu osaksi am-
mattikorkeakoulun 
henkilöstön osaamis-
tavoitteita ja viestitty 
selkeästi.  
Henkilöstöä kannus-
tetaan kehittämään 
kestävän kehityksen 
osaamistaan mm. 
tarjoamalla koulu-
tusta.  
Henkilöstön kestävän 
kehityksen osaami-
sen kehittymistä seu-
rataan ja toimenpi-
teitä mitataan ja arvi-
oidaan säännöllisesti 
ja tuloksia käytetään 
toiminnan kehittämi-
sessä. 

 
Kestävä kehitys on 
tunnustettu osa am-
mattikorkeakoulun 
toimintakulttuuria, 
johtamista, arvoja, 
asenteita ja yhteis-
kunnallista vaikutta-
vuutta. Kestävän ke-
hityksen tavoitteet 
ohjaavat koko yhtei-
sön toimintaa painot-
taen monitieteistä ja 
-ammatillista yhteis-
työtä sekä tutkimus-
perustaisuutta.   
 
Henkilöstön kestävän 
kehityksen osaami-
sen seuranta, arvi-
ointi ja kehittäminen 
ovat integroituneet 
laatujärjestelmään.  
 
Kestävä kehitys sisäl-
tyy koko henkilöstön 
perehdytykseen, 
osaamisen kehittämi-
seen ja kehityskes-
kusteluihin. Siitä 
viestitään selkeästi 
niin omassa organi-
saatiossa kuin sen ul-
kopuolella.  
 
Ammattikorkeakou-
lun johto ja henkilöstö 
edistävät kestävää 
kehitystä yhdessä 
kumppaniensa 
kanssa, tarttuvat 
epäkohtiin ja kannus-
tavat julkisesti kestä-
vään kehitykseen yh-
teiskunnassa.  
 

Kuva 3. Kypsyystasot/Johtaminen ja osaava henkilöstö 

 
 
 
 



11 
 

 
Ammattikorkeakoulujen valinnat on esitelty taulukossa 3. Kypsyystasolle 1 (alkava) arvioi toimintansa 
johtamisen ja osaavan henkilöstön osalta kaksi ammattikorkeakoulua (9 %), tasolle 2 (edistyvä) viisi am-
mattikorkeakoulua (23 %), tasolle 3 (hallittu) kymmenen (45 %), tasolle 4 (edistynyt) neljä (18 %) sekä 
tasolle 5 (strateginen) yksi ammattikorkeakoulu (5 %). 

 

 

Taulukko 3.  Kypsyystaso JOHTAMISEN JA OSAAVAN HENKILÖSTÖN osalta 

 
 
Seuraavassa on esitetty ammattikorkeakoulun perusteluja valinnoilleen (kysymys 9). Alkavalla tasolla 
olevista ammattikorkeakouluista (2) toinen ei perustellut valintaansa, toinen totesi systemaattisen 
koordinoinnin puuttuvan koko ammattikorkeakoulun tasolla, vaikka opetuksessa ja TKI-toiminnassa ai-
hetta on jo huomioitu. Edistyvän tasolla olevat ammattikorkeakoulut (5) mainitsivat toimintansa olevan 
kypsyystasokuvauksen mukaista, mutta vaativan vielä systemaattista kehittämistä. Kestävä kehitys ei 
ole vielä osa ammattikorkeakoulun johtamista ja henkilöstöhallintoa. Mittariston käyttöönotto ja johta-
misen rooli osana nykyisiä prosesseja nähtiin keskeisinä ratkaisuina toiminnan kehittämisessä. Halli-
tun tason ammattikorkeakoulut (10) kertoivat, että henkilöstön osalta toimenpiteitä on käynnistetty ja 
ollaan käynnistämässä, mutta se ei ole vielä kattavaa tai systemaattista. Ohjeistus ja tiekartta ovat vielä 
puutteellisia. Vastuuhenkilöt on määritelty.  

Edistyneen tason ammattikorkeakoulut (4) kuvasivat kestävän kehityksen olevan olennainen osa johta-
misen ja henkilöstön kehittämisen käytäntöjä. Toiminta on tavoitteellista ja kokonaisvaltaista ja vies-
tinnästä huolehditaan. Seurannassa ja arvioinnissa on kehitettävää. Strategisella tasolla arvioi ole-
vansa yksi ammattikorkeakoulu (1). 
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Kypsyystasot/Hiilijalanjälki 
 
Kysymyksessä 10 ammattikorkeakoulua pyydettiin valitsemaan kypsyystasokuvauksista se, joka par-
haiten kuvaa ammattikorkeakoulun tilannetta HIILIJALANJÄLJEN osalta. Valinnan jälkeen ammatti-
korkeakoululla oli mahdollisuus perustella valintaansa (kysymys 11).  

 
1. Alkava 2. Edistyvä 3. Hallittu 4. Edistynyt 5. Strateginen 
 
Laskentaa ei ole vielä 
toteutettu, eikä 
Arenen vuoden 2030 
hiilineutraaliustavoit-
teeseen ole sitou-
duttu. Työskentelyn 
aloitusta kuitenkin 
pohditaan. 

 
Ammattikorkeakoulu 
on sitoutunut Arenen 
ohjelman kautta yh-
teiseen hiilineutraa-
liustavoitteeseen 
2030.  
 
Hiilijalanjälkilasken-
taa on toteutettu 
vuosittain Arenen las-
kentamallin mukai-
sesti.  
 

 
Hiilineutraaliustavoit-
teeseen vuoteen 
2030 mennessä on si-
touduttu ja hiilijalan-
jäljen pienentäminen 
näkyy strategiassa. 
 
Toimenpiteitä pääs-
töjen vähentämiseksi 
on suunniteltu ja to-
teutettu. 
 
Ammattikorkeakou-
lulla on Arenen hiilija-
lanjälkilaskennan työ-
ryhmässä edustaja, 
joka informoi työryh-
män toimintaa 
omassa ammattikor-
keakoulussa. 

 
Ammattikorkeakou-
lun hiilineutraaliusta-
voite on aikaisempi 
kuin vuosi 2030.  
 
Ammattikorkeakou-
lulle on tehty oma hii-
litiekartta, jossa on 
määritelty määrällisiä 
päästövähennysta-
voitteita.  
Useita toimenpiteitä 
päästöjen vähentä-
miseksi on toteu-
tettu. 
Ammattikorkeakou-
lussa on vastuuhen-
kilö(t) hiilijalanjälki-
laskennan toteutuk-
sen ja toimenpiteiden 
edistämisen koordi-
noinnille. 
Laskenta on laajem-
paa kuin Arenen las-
kentamalli edellyttää 
(esim. sijoitukset, ko-
timatkat ja/tai lou-
nasruokailut otettu 
mukaan). 
Laskentaa on auto-
matisoitu (esim. Han-
kintapulssi, Visma 
Sustion) 
Hiilikädenjälkilasken-
taa on suunniteltu. 

 
Ammattikorkeakoulu 
on hiilineutraali vii-
meistään vuonna 
2025. 
 
Toimenpiteitä pääs-
töjen vähentämiseksi 
on toteutettu syste-
maattisesti eri kate-
gorioissa 
ja ammattikorkea-
koulun strategia oh-
jaa toimenpiteitä 
päästöjen vähentä-
miseksi.  
 
Kompensointimene-
telmiä (myös hiili-
nieluja) hiilineutraa-
liuden saavutta-
miseksi on suunni-
teltu ja toteutettu 
huomioiden valtion-
rahoitukseen liittyvät 
ehdot. 
 
Hiilijalanjälkilaskenta 
on automatisoitu ja 
tiedot ovat osa AMKin 
laatujärjestelmää. 
 
Hiilikädenjälki on las-
kettu. 
 
Ammattikorkeakou-
lun koko organisaatio 
tietää hiilineutraa-
liustavoitteet ja toimii 
aktiivisesti niiden 
saavuttamiseksi. 
 

Kuva 4. Kypsyystasot/ Hiilijalanjälki 
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Ammattikorkeakoulujen valinnat on esitelty taulukossa 4. Kypsyystasolle 1 (alkava) ei arvioinut toimin-
taansa hiilijalanjäljen osalta yhtään ammattikorkeakoulua (0 %), tasolle 2 (edistyvä) arvioi asettuvansa 
viisi ammattikorkeakoulua (23 %), tasolle 3 (hallittu) kaksitoista (54 %), tasolle 4 (edistynyt) neljä (18 %) 
sekä tasolle 5 (strateginen) yksi ammattikorkeakoulu (5 %).  

 

Taulukko 4. Kypsyystaso HIILIJALANJÄLJEN OSALTA 

 
 
Seuraavassa on esitetty ammattikorkeakoulun perusteluja valinnoilleen (kysymys 11). Alkavalla tasolla 
ei arvioinut olevansa yksikään vastaajista. Edistyvällä tasolla olevat ammattikorkeakoulut (5) kertoivat 
aloittaneensa hiilijalanjäljen laskennan ja sitoutuneet tiettyihin hiilineutraaliustavoitteisiin, mutta toi-
menpiteiden hiilijalan pienentämäiseksi olevan yksittäisiä tai vasta alussa. Hallitun tason ammattikor-
keakoulut (12) perustelivat valintaansa siten, että hiilineutraaliustavoitteeseen vuonna 2030 mennessä 
on sitouduttu, hiilijalanjäljen laskentaa tehdään vuosittain ja toimenpiteitä jalanjäljen pienentämiseksi 
tehdään.  Edistyneellä tasolla olevista vastaajista (4) vain yksi ammattikorkeakoulu arvioi toimintansa 
vastaavan täysin kypsyystason kuvausta. Muut vastaajat totesivat toimintansa vastaavan kuvausta 
osittain mutta tiettyjä puutteita vielä olevan, esimerkiksi hiilineutraaliustavoitteen olevan vasta vuonna 
2030, tai laskentaa ei ole automatisoitu eikä kädenjälkilaskentaa suunniteltu. Strategisella tasolla oleva 
ammattikorkeakoulu ei perustellut valintaansa.  
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Kypsyystasotavoitteet  
 
Kypsyystasovalintojen jälkeen ammattikorkeakouluilta kysyttiin mikä taso on ammattikorkeakoulun 
vuoden 2025 tavoitteena. Vastaajaa pyydettiin myös kertomaan konkreettiset toimenpiteet, joilla ta-
voitteeseen päästään (Kysymys 12).  

Ammattikorkeakoulujen tavoitteet kypsyystasojen noston suhteen olivat realistisia ja keinot niihin pyr-
kimisessä konkreettisia. Priorisointia oli näkyvissä eri osa-alueiden välillä nykytasosta riippuen. Kaikki 
halusivat saavuttaa vuoteen 2025 mennessä vähintään edistyvän tai hallitun tason kaikilla osa-alueilla. 
Kolme on asettanut tavoitteeksi strategisen tason kokonaistavoitteeksi. Eri osa-alueista TKI-toimin-
nan strateginen taso (5) mainittiin useimmin, kun taas koulutuksen kohdalla sen mainitsi vain kaksi kor-
keakoulua. 

Kokonaisvaltaisen kehittämisen välineenä mainittiin korkeakoulujen omat linjaukset. Seitsemällä kor-
keakoululla oli jo tällä hetkellä oma kestävyyden ja/tai vastuullisuuden ohjelma tai tiekartta, joka viitoit-
taa toimintaa. Neljälle korkeakoululla ohjelma oli työn alla ja valmistumassa vuoden 2023 aikana. Li-
säksi oli mainintoja kestävyysasioiden sisältymisestä systemaattiseen arviointiin tai laatujärjestel-
mään. Keskeisin keva-työtä tukeva dokumentti oli Arenen tiekartta hiilineutraalisuuteen. Sen todettiin 
antavan konkreettisen, joskin edelleen kehittämistä vaativan, laskentamallin. Kaksi ammattikorkea-
koulua arveli pääsevänsä tavoitteisiin jo aiemmin kuin vuonna 2030. Niin ikään Arenen TKI-työn keva-
linjaukset todettiin relevanteiksi ja omaan työhön sovellettaviksi yhdessä rahoittajien ja yritysten pyr-
kimysten kanssa. Koulutuksen osalta opetussuunnitelmien uudistaminen on tärkein keino keva-tavoit-
teiden saavuttamisessa. Tähän liittyen, mutta myös laajemmin, pidettiin henkilöstön keva-osaamisen 
kasvattamista tärkeänä. 

Muina konkreettisina keinoina vastaajat mainitsivat keva-vastuuhenkilöiden ja -ryhmien roolien ja vas-
tuiden selkiyttämisen sekä vaikuttamisen sidosryhmiin. 
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Arenen toiminnan kehittäminen  
 
Kysymykset 13 ja 14 keskittyivät Arenen toiminnan kehittämiseen. Ammattikorkeakouluilta kysyttiin 
ehdotuksia Arenen kestävyyden ja vastuullisuuden toiminnan kehittämiseksi (kysymys 13).  

Tehtyä työryhmätyöskentelyä, aineistoja ja esimerkiksi webinaareja kiiteltiin, mutta samalla toivottiin 
lisää konkreettisia työkaluja ja mittareita ammattikorkeakoulukohtaisten tavoitteiden asetantaan ja 
toimenpiteiden seurantaan. Jo olemassa olevien työkalujen osalta (mm. hiilijalanjäljen raportointi) toi-
vottiin säännöllisiä päivityksiä, eri ammattikorkeakouluissa käytössä olevien laskentamallien ja -tulos-
ten esittelyä ja vertailua sekä yhteisten mittareiden jatkokehittämistä. Lisäksi toivottiin säännöllistä 
suunnitelmien, toimenpiteiden ja hyvien käytänteiden jakamista eri foorumeissa ja materiaalien jaka-
mista sekä englannin- että ruotsinkielisinä. 

Yhteisten työkalujen ja mittareiden lisäksi useissa vastauksissa korostettiin viestinnän merkitystä, 
sekä Arenen keskeisten työryhmien välillä, että laajemminkin ammattikorkeakoulujen sidosryhmissä ja 
toimialueilla. Toivottiin jatkuvaa dialogia mm. Sitran, Opetus- ja kulttuuriministeriön ja kansainvälisten 
avaintoimijoiden suuntaan, jotta korkeakoulukentälle asetetut keva-toiminnan tavoitteet ja velvoitteet 
nostettaisiin Arenen keva-työskentelyn keskiöön mahdollisimman hyvissä ajoin. 

Vastaajilta kysyttiin myös toiminnan organisoinnista.  Kyselyn viimeinen kysymys oli miten Arenen kes-
tävyyden ja vastuullisuuden toimintaa on syytä organisoida jatkossa (kysymys 14).  

Nykyisen kaltaista työryhmätyöskentelyä kiiteltiin, mutta samalla kustakin korkeakoulusta toivottiin 
laajempaa osallistumista eri työryhmien toimintaan sekä työryhmiin osallistuvien henkilöiden työpa-
noksen yhdenmukaisempaa resurssointia. Tämän uskottiin tehostavan korkeakoulukohtaista työtä en-
tisestään ja lisäävän työhön osallistuvien henkilöiden sitoutumista yhteiseen kehittämiseen. 

Webinaarien lisäksi toivottiin tehostettua ja laajennettua tiedonkulkua sekä työryhmien että korkea-
koulujen välillä. Ratkaisuiksi ehdotettiin esimerkiksi säännöllisesti julkaistavaa uutiskirjettä, Teams-
päivityksiä, roadshow-vierailuja tai yhteistä blogialustaa. Viestintää ehdotettiin systematisoitavan 
myös AMK-kentän ulkopuolelle, jotta tehtävälle kestävyys- ja vastuullisuustyölle saadaan lisää kansal-
lista ja kansainvälistä näkyvyyttä ja arvostusta. Samalla vahvistettaisiin korkeakoulutuksen vetovoimaa 
ja keva-saralla tehtävän TKI-toiminnan vaikuttavuutta. 

Nykyisten työryhmien lisäksi ehdotettiin omaa työryhmää vastuullisuusraportoinnille ja/tai keva-työs-
kentelyn ison kuvan koordinoinnille. Monessa korkeakoulussa on jo nimettyinä keva-työskentelystä 
vastaavia henkilöitä, jotka voisivat jakaa ja edistää osaamista, työkaluja ja parhaita käytänteitä ko. ryh-
män puitteissa. 
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Johtopäätöksiä 
 
Vastausten määrästä päätellen kysely koettiin tärkeänä. Miltei kaikista ammattikorkeakouluista vas-
tattiin kyselyyn, ja vastaamiseen oli myös osallistettu useita henkilöitä. Kestävyyden ja vastuullisuuden 
teemojen tärkeydestä ammattikorkeakouluissa kertoo myös se, että valtaosassa ammattikorkeakou-
luista on nimetty kestävyys- ja vastuullisuustyön vastuuhenkilö. 

Kypsyystasoilla kuvataan ammattikorkeakoulun etenemistä kestävyys- ja vastuullisuustyössä. Kaiken 
kaikkiaan kypsyystasoarvioinneista voidaan havaita, että Arenen vuonna 2020 julkaisemasta Kestävän 
kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmasta on ollut konkreettista hyötyä: ammattikorkeakoulut ovat 
edenneet ohjelman mukaisesti keva-työssä kahden vuoden aikana ja kehityssuunta näyttää edelleen 
noususuuntaiselta. 

Koulutuksen osalta yksikään ammattikorkeakoulu ei arvioinut olevansa alkavalla tasolla. Yli puolet am-
mattikorkeakouluista arvelee olevansa tasolla hallittu, loppujen olevan joko tasolla edistyvä tai tasolla 
edistynyt. Useissa ammattikorkeakouluissa kestävän kehityksen osaaminen on jo tuotu opetussuunni-
telmiin tai tutkintojen osaamistavoitteisiin tai sitä tehdään parhaillaan. Uudistettaessa opetussuunni-
telmia kestävä kehitys ja vastuullisuus näyttävät olevan osana uudistusta. Koulutusten välillä on kui-
tenkin vielä eroja. Systemaattinen lähestymistapa kestävän kehityksen osaamisen varmistamiseksi 
kaikissa koulutuksissa on useissa ammattikorkeakouluissa eräänä kehittämistavoitteena, samoin kuin 
toteutusten ja osaamisten seuranta ja arviointi. Muutamissa ammattikorkeakouluissa seuranta ja arvi-
ointi ovat jo käytössä ja osa laatujärjestelmää, ja hyvien käytänteiden jakaminen näistä voisi olla hedel-
mällinen lähtökohta ammattikorkeakoulujen yhteisen tavoitetason saavuttamiseksi. Yksikään ammat-
tikorkeakoulu ei arvioinut koulutuksen kypsyystasoaan korkeimmalle kuvatulle tasolle strateginen, jo-
ten työtä on kaikilla vielä edessä. Työn haasteellisuuteen vaikuttaa mm. se, että opetussuunnitelmiin 
kohdistuu monia muutospaineita kestävän kehityksen ja vastuullisuuden lisäksi. Kaiken kaikkiaan kou-
lutuksen osalta voidaan todeta, että kaikki ammattikorkeakoulut ovat ryhtyneet toimeen tuodakseen 
kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osaksi koulutustaan, mutta kehitystyötä on tehtävänä ja stra-
tegiseen kypsyystasoon on vielä matkaa.  

TKI-toiminnan osalta kypsyystasojen arvioissa oli enemmän hajontaa koulutukseen verrattuna. Taso-
valintoja perusteltiin kypsyystasokuvauksien vastaavuudella. Yleisimmän valinnan tehneet eli hallitun 
tason ammattikorkeakoulut kertoivat kehittämistarpeiden kohdistuvan lähinnä TKI-toiminnan ohjeis-
tukseen ja/tai arviointiin ja seurantaan. Koska ammattikorkeakoulut vaikuttavat olevan melko eri vai-
heissa TKI-toiminnan kestävyyden ja vastuullisuuden osalta, saattaisi toisilta oppiminen, yhteistyö ja 
yhteinen ohjeistus olla hyödyllistä. Syksyllä 2022 julkaistu Arenen raportti Kestävä ja vastuullinen tut-
kimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa voisi alla toimiva työkalu yhteisten 
toimintatapojen edelleen kehittämiseen.   

Johtamisen ja osaavan henkilöstön osalta suurin osa ammattikorkeakouluista arvioi olevansa kypsyys-
tasolla hallittu. Olennaisena kehitystyössä pidettiin toiminnan kokonaisvaltaisuutta. Tällöin keskeisenä 
ratkaisuna nähtiin kestävän kehityksen johtaminen osana koko ammattikorkeakoulun toimintaa ja 
osana nykyisiä prosesseja, ei erillisenä toimintona. Mittariston käyttöönottoa korostettiin tärkeänä toi-
minnan kehittämisessä. Kattavat, koko henkilöstöä koskevat konkreettiset toimenpiteet kertovat si-
toutumisesta, esimerkiksi kestävän kehityksen huomiointi perehdytyksessä, kehityskeskusteluissa ja 
osaamisen kehittämisessä.  
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Hiilijalanjäljen osalta kaikki vastaajat olivat vähintään edistyvällä tasolla. Hiilijalanjäljen laskenta on aloi-
tettu ja toimenpiteitä jalanjäljen pienentämiseksi tehty. On todennäköistä, että Arenen keva-ohjelma 
on toiminut ammattikorkeakouluille kannustimena, koska kaikki ammattikorkeakoulut ovat sitoutu-
neet hiilineutraaliustavoitteeseen. Hiilijalanjäljen seuranta ja sen pienentäminen ovat konkreettisia 
toimenpiteitä, joilla kestävyystyötä on lähdetty edistämään. Ylimmälle kypsyystasolle useimmilla am-
mattikorkeakouluilla on kuitenkin vielä matkaa, sillä tavoitteet ovat kunnianhimoisia. Tavoitteita voi-
taisiin avata lisää käytännön tasolla. Esimerkiksi yksi vastaajista mainitsi seuraavana toimenpiteenään 
luontohaittojensa analysoinnin. Ammattikorkeakoulujen tavoitteita luontokadon hillitsemiseksi ei ole 
Arenen keva-ohjelmassa tai arvioinnin kypsyystasokuvauksissa kuitenkaan mainittu. Hiilineutraalius-
tavoitteen lähetessä yhä enemmän painotusta tarvitaan hiilikädenjäljen kasvattamiseen ja kasvun seu-
rantaan. 

Omia kehittämissuunnitelmia ja kypsyystasotavoitteita kysyttäessä kaikki ammattikorkeakoulut pyr-
kivät edistymään keva-työssä joko vahvistaen heikoimmaksi kokemaansa toiminnan aluetta tai tasai-
sesti kaikkia osa-alueita kehittäen. Niin Arenen keva-työskentely kuin ammattikorkeakoulujen itsear-
viointiin antamat vastaukset viestivät yhteisestä tahtotilasta, jossa Arenen kehysdokumenttien merki-
tystä pidetään tärkeänä.  

Noususuuntaisen kehitystyön tueksi toivotaan myös Arenelta vahvaa panosta. Arenen keva-toiminnan 
seuraavassa vaiheessa ehdotetaan konkreettisten työkalujen ja koulutusten yhteistä kehittämistä; 
esimerkiksi korkeakoulukohtaisten tiekarttojen, työn resurssoinnin, toimenpiteiden ja mittareiden 
mallintamista sekä henkilöstölle (ja miksei opiskelijoillekin) yhdessä kehitettyjä ja yhteisiin tavoitteisiin 
sidottuja virtuaalikoulutuksia. 

Yleisesti ottaen ammattikorkeakoulujen vastauksista käy ilmi hyvinkin eri tavoin painottuneita näke-
myksiä ja lähestymistapoja kestävyyteen ja vastuullisuuteen.  Tämä saattaa selittyä osittain sillä, että 
ammattikorkeakoulujen kestävyys- ja vastuullisuusohjelma perustuu YK:n 17 kestävän kehityksen ta-
voitteeseen, jotka tarjoavat laajan kirjon kehittämiskohteita. Tällöin riskinä on keskittyminen vain 
osaan tärkeiksi koettuja tavoitteita ja kokonaiskuvan hämärtyminen. Esimerkiksi strategisen tasoon ei 
riitä ammattikorkeakoulun edistys vaikkapa sosiaalisen kestävyyden jollakin osa-alueella, vaan toimin-
nan on vastattava kestävyyteen laajemmin ja kypsyystasokuvausta seuraten. Jatkossa on syytä pohtia, 
miten määritellään ja konkretisoidaan se kestävä kehitys, jota ammattikorkeakoulut yhdessä pyrkivät 
edistämään. Tämä näkemys nousi esiin myös työryhmien itsearvioinnissa: isoa kuvaa on hyvä yhteisesti 
hahmottaa ja terävöittää niin tavoitteiden kuin toimienkin osalta.  
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Kehittämisehdotuksia 
 
Hyvien käytänteiden jakaminen ja mittaristojen kehittäminen 
 
Keva-työn seurannassa ja arvioinnissa on kehitettävää erityisesti seurantatyökalujen ja mittariston 
laadinnassa (esimerkiksi uraseurantamittaukseen tulossa kysymys keva-osaamiseen liittyen).  

Esimerkiksi koulutuksen osalta on hyvä määritellä yhteisesti, mitä korkeakoulutuksen mahdollisimman 
suuri kädenjälki tarkoittaa konkreettisesti, miten sitä seurataan ja arvioidaan sen onnistumista ja ete-
nemistä sekä millaisia mittareita käytetään. Sama seuranta- ja arviointimittareiden tarve koskee mm. 
ammattikorkeakoulujen johtamista ja henkilöstön osaamista.  

 
Toisilta oppiminen, yhteistyö ja yhteinen ohjeistus 
 
Toisilta oppimisen, yhteistyön ja yhteisen ohjeistuksen merkitys nousi esiin erityisesti TKI-toiminnan 
osalta. Konkreettisena toimenpiteenä voisi olla Arenen (2022) raportin (TKI) parempi hyödyntäminen 
yhteistyössä. Samoin Arenen TKI-infrastruktuurien (2018) kartoitusta voisi päivittää erityisesti keva-
näkökulmasta (esim. osaaminen, fasiliteetit).   

Yhteistä ohjeistusta tai virtuaalikoulutusta toivottiin sekä henkilöstön että opiskelijoiden kestävän ke-
hityksen ja vastuullisuuden osaamisten kartuttamiseksi. Konkreettisia ratkaisuja voitaisiin pohtia esi-
merkiksi Arenen koulutuksen sekä johtamisen ja osaavan henkilöstön työryhmien yhteistyönä. 

Yhteistyötä tarvitaan myös esimerkiksi kädenjäljen laskennassa. Vastauksissa mainittiin mm. esi-
merkki luontohaittojen analysoimiseksi. Myös vastuullisuusraportoinnin ja ison kuvan koordinoinnin 
osalta yhteistyö(ryhmä) voisi olla tarpeen. Verkostomaista yhteistyötä kannattaa ylipäänsä keva-työssä 
hyödyntää.  

 
Kypsyystasokuvausten käyttö toimintasuunnitelmien laadinnassa ja tavoitteiden asetannassa 
 
Kypsyystasokuvaukset koettiin hyvinä askelmina kohti edistyvää korkeakoulukohtaista keva-polkua. 
Kypsyystasokuvaukset visualisoidaan esimerkiksi julistemuotoon konkretisoimaan ja tukemaan ase-
tettuihin tavoitetasoihin pääsemistä. Visualisoidut kypsyystasokuvaukset muodostavat päivitetyn am-
mattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tiekartan.   

Kypsyystasokuvauksien pohjalta laadittava tiekartta päivittää Arenen keva-ohjelmaa ja yhteisiä tavoit-
teita. Myös työryhmiltä nousi esiin tarve keva-ohjelman päivitykselle ja terävöitykselle. Myös yksi mah-
dollinen lähestymistapa on paneutua esim. yhteisessä webinaareissa SDG-teemojen linkittymiseen 
ammattikorkeakoulujen toimintaa nykyisiin teemoihin erottelematta.  

 
Ulkoisen ohjauksen roolin huomiointi keva-työssä  
 
Ohjauksen rooli ammattikorkeakoulujen keva-työn etenemisessä on keskeinen ja huomioitava. OKM-
sopimukseen sanoitetut keva-tavoitteet samoin kuin KARVIn arviointeihin sisällytetty keva-osio ovat 
oleellisessa roolissa valtakunnallisessa ohjauksessa. 
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Arenen Keva-yhteistyön mallintaminen 
 
Arenen keva-yhteistyön malli päivitetään työryhmien itsearvioinnin ja kyselyn perusteella ja organisoi-
daan kehitysehdotusten mukaisesti. Työryhmämallia pidetään toimivana. Työryhmiin toivotaan tasai-
nen edustus eri korkeakouluista, ja myös niiden toimenpidesuunnitelmiin toivotaan mahdollisimman 
paljon konkretiaa, yhteisiä työkaluja, tehokasta ryhmien välistä viestintää ja systemaattista työn tulos-
ten näkyväksi tekemistä myös kotimaisten ja kansainvälisten sidosryhmien parissa. 

Yhteistyötä voidaan laajentaa systemaattisemmin mm. Sitran, OKM:n ja muiden avaintoimijoiden suun-
taan, samalla kun kartoitetaan mahdollisten kansainvälisten kumppaneiden roolia tulevassa yhteis-
työssä. 

 
Käsitteiden kirkastaminen ja kokonaiskuva 
 
Ammattikorkeakoulujen diversiteetistä ja erilaisista profiloinneista huolimatta on tarpeen määrittää, 
millaista on se kestävä kehitys, jota ammattikorkeakoulut yhdessä pyrkivät edistämään. Kokonaisku-
vaa on hyvä yhteisesti hahmottaa ja terävöittää niin tavoitteiden kuin toimienkin osalta.  

Tässä keskustelussa työkaluna voidaan käyttää esimerkiksi BIOS-tutkimusyksikön esittämää ja Stock-
holm Resilience Centerin kehittämää ns. hääkakkumallia. Se on tapa Agenda 2030:n tavoitteiden hah-
mottamiseen planetaaristen rajojen muodostamassa hierarkkisessa viitekehyksessä. Biosfäärin kes-
tävyyden turvaaminen nähdään ihmiskunnan elinehtona. Edistyksen päämääränä on globaalisti oikeu-
denmukainen inhimillinen kehitys. Talous on väline inhimillisen kehityksen edistämiseen planetaaris-
ten rajojen puitteissa (Rockström & Sukhdeev 2015; BIOS 2019; Laininen 2019). Luonnon kantokyvyn 
mureneminen on myös muutoksen keskiössä SITRAN Megatrendit 2023 julkaisun mukaan (SITRA 2023) 
Nyt esim. toimenpiteet luontokadon hillitsemiseksi eivät näy ammattikorkeakoulujen kestävyyden ja 
vastuullisuuden ohjelmassa. 

 
Viestintä  
 
Ammattikorkeakoulujen yhteistä kehittämistyötä edistää avoin vuoropuhelu ja yhteisen toiminnan 
myötä syntyvä ymmärrys keva-työn toteutuksesta, tuloksista, seurannasta ja arvioinnista. Kehitettä-
vää on viestinnässä ja tiedonkulussa. Tämä koskee tiedonkulkua niin työryhmien välillä kuin työryhmien 
työtä ohjaavan ryhmän ja työryhmien välillä. On tärkeää, että viesti Arenen keva-toiminnasta saavuttaa 
säännöllisesti rehtorien tapaamiset. Työryhmiltä nousseet konkreettiset kehitystoimet ovat dokumen-
taation parantaminen (muistiot ja Arene Teams Files), työryhmien viestintä amkeihin esim. uutiskirjeen 
avulla sekä opiskelijayhteistyön kehittäminen/SAMOKin osallistaminen mukaan keva-työhön. Olisi tar-
peen selvittää, miten hyvin Arenen keva-työn viestintä- ja tiedotustoimenpiteet ovat tavoittaneet koh-
deryhmät ja minkälaisin toimenpitein tukea ja ideoita voitaisiin kohdentaa yhäkin tehokkaammin. 

 
Ohjelman päivitystarpeet arvioinnin perusteella  
 
Nykyisen ohjelman lupaukset ja toimenpiteet käydään läpi ja tehdään päivitysehdotukset kypsyystaso-
tavoitteisiin suhteuttaen ja tarvittaessa niitä tarkentaen.  
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Julkaisuja   
 
Arenen sekä sen keva-työryhmien tuottamia kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyviä julkai-
suja, koulutuksia ja työkirjoja keva-ohjelman julkaisemisen jälkeisinä kahtena vuotena (marraskuu 2020-
marraskuu 2022).  
 
Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu (2020). https://www.arene.fi/wp-con-
tent/uploads/Raportit/2020/Kest%C3%A4v%C3%A4%20vastuullinen%20ja%20hiilineut-
raali%20ammattikorkeakoulu.pdf?_t=1606145574 
https://www.arene.fi/julkaisut/arenen-hiilijalanjalkilaskuri/ 
 
Ammattikorkeakoulujen henkilöstö kestävää kehitystä ja vastuullisuutta edistämässä (2021). 
https://www.arene.fi/julkaisut/raportit/ammattikorkeakoulujen-henkilosto-kestavaa-kehitysta-ja-
vastuullisuutta-edistamassa-raportti/ ja siitä laadittu artikkeli https://www.arene.fi/ajankoh-
taista/ammattikorkeakoulujen-henkilosto-kestavaa-kehitysta-rakentamassa/ 
 
Agenda 2030 ja henkilöstön osaaminen -työkirja (2020) (https://www.arene.fi/ajankohtaista/tyokirja-
agenda2030-ja-henkiloston-osaaminen/  
 
Kestävä ja vastuullinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa. 
https://www.humak.fi/julkaisut/kestava-ja-vastuullinen-tutkimus-kehitys-ja-innovaatiotoiminta-
ammattikorkeakouluissa/ 
 
Päivittyvä kestävän kehityksen koulutustarjotin:  
https://www.arene.fi/uutiset/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-koulutustarjontaa-verkossa-
amk-henkilostolle/ 
 
 
Webinaarit 
 
Neljä webinaaria kestävän kehityksen koulutuksesta syksyllä 2021 
https://www.arene.fi/uutiset/kestava-kehitys/webinaarisarja-kestavasta-koulutuksesta-ammatti-
korkeakouluissa-syksylla-2021/ 
 
Hiilijalanjälki-webinaari 2021 
https://www.arene.fi/uutiset/kestava-kehitys/hiilijalanjalki-ja-sen-pienentaminen-webinaari-7-10/ 
  
Henkilöstön keke-osaaminen-työkirjan lanseeraus keväällä 2022 
AGENDA 2030 ja henkilöstön osaaminen – webinaari 8.4.  
 
Kaksi webinaaria syksyllä 2022 aiheena TKI-työ sekä johtaminen 
https://www.arene.fi/ajankohtaista/arenen-kestavan-kehityksen-webinaarit-syksylla-2022/ 
 
Arene on tukenut keva-toimintaa viestintäkampanjalla: 
https://www.arene.fi/ajankohtaista/ammattikorkeakoulut-ottivat-vastuunsa-kestavasta-kehityk-
sesta/ 
 
 
 

https://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2020/Kest%C3%A4v%C3%A4%20vastuullinen%20ja%20hiilineutraali%20ammattikorkeakoulu.pdf?_t=1606145574
https://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2020/Kest%C3%A4v%C3%A4%20vastuullinen%20ja%20hiilineutraali%20ammattikorkeakoulu.pdf?_t=1606145574
https://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2020/Kest%C3%A4v%C3%A4%20vastuullinen%20ja%20hiilineutraali%20ammattikorkeakoulu.pdf?_t=1606145574
https://www.arene.fi/julkaisut/arenen-hiilijalanjalkilaskuri/
https://www.arene.fi/julkaisut/raportit/ammattikorkeakoulujen-henkilosto-kestavaa-kehitysta-ja-vastuullisuutta-edistamassa-raportti/
https://www.arene.fi/julkaisut/raportit/ammattikorkeakoulujen-henkilosto-kestavaa-kehitysta-ja-vastuullisuutta-edistamassa-raportti/
https://www.arene.fi/ajankohtaista/ammattikorkeakoulujen-henkilosto-kestavaa-kehitysta-rakentamassa/
https://www.arene.fi/ajankohtaista/ammattikorkeakoulujen-henkilosto-kestavaa-kehitysta-rakentamassa/
https://www.arene.fi/ajankohtaista/tyokirja-agenda2030-ja-henkiloston-osaaminen/
https://www.arene.fi/ajankohtaista/tyokirja-agenda2030-ja-henkiloston-osaaminen/
https://www.humak.fi/julkaisut/kestava-ja-vastuullinen-tutkimus-kehitys-ja-innovaatiotoiminta-ammattikorkeakouluissa/
https://www.humak.fi/julkaisut/kestava-ja-vastuullinen-tutkimus-kehitys-ja-innovaatiotoiminta-ammattikorkeakouluissa/
https://www.arene.fi/uutiset/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-koulutustarjontaa-verkossa-amk-henkilostolle/
https://www.arene.fi/uutiset/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-koulutustarjontaa-verkossa-amk-henkilostolle/
https://www.arene.fi/uutiset/kestava-kehitys/webinaarisarja-kestavasta-koulutuksesta-ammattikorkeakouluissa-syksylla-2021/
https://www.arene.fi/uutiset/kestava-kehitys/webinaarisarja-kestavasta-koulutuksesta-ammattikorkeakouluissa-syksylla-2021/
https://www.arene.fi/uutiset/kestava-kehitys/hiilijalanjalki-ja-sen-pienentaminen-webinaari-7-10/
https://www.arene.fi/ajankohtaista/agenda-2030-ja-henkiloston-osaaminen-webinaari-8-4/
https://www.arene.fi/ajankohtaista/arenen-kestavan-kehityksen-webinaarit-syksylla-2022/
https://www.arene.fi/ajankohtaista/ammattikorkeakoulut-ottivat-vastuunsa-kestavasta-kehityksesta/
https://www.arene.fi/ajankohtaista/ammattikorkeakoulut-ottivat-vastuunsa-kestavasta-kehityksesta/
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Liitteet 
 
Liite 1. Kysely ammattikorkeakouluille 
 
  



  

 
 

 

K Y S E L Y  AMMAT T IK OR K E AK OUL UIL L E  - Miten Arenen kes tävän 
kehityks en ja vas tuullis uuden ohjelma on toteutunut 

 Pakolliset kysymykset merkitty tähdellä (*) 
 
 

 
Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa, miten Arenen marraskuussa vuonna 2020 julkaisema Kestävän 
kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma on toteutunut ammattikorkeakouluissa. Kyselyn tuloksista laadittavassa 
julkaisussa ei ole tunnistettavissa yksittäisiä ammattikorkeakouluja.   
   
Kustakin ammattikorkeakoulusta pyydetään vain YKSI yhteinen vastaus kyselyyn. 
 

 

1. Vastaajana toimiva ammattikorkeakoulu  * 
 
 
 
 
2. Montako henkilöä ammattikorkeakoulustanne osallistuu tämän kyselyn  

täyttämiseen?  * 
 
 
 
 
3. Onko ammattikorkeakoulussanne kestävyyden ja vastuullisuuden vastuuhenkilö  

(esimerkiksi kestävän kehityksen päällikkö tai vastaava, vastuullisuuskoordinaattori,  

ilmas tovastaava tms.)?  * 

Kyllä 

Ei 
 
 

 

4. Valitkaa seuraavista kypsyystasokuvauksista se, joka parhaiten kuvaa  

ammattikorkeakoulunne tilannetta KOULUTUKSEN osalta. V alinnan jälkeen voitte  

perustella valintaanne.  *



 
1. Alkava 

2. E distyvä 

3. Hallittu 

4. E distynyt 

5. S trateginen 
 
 

 

5. Perustelut



  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. V alitkaa s euraavis ta kyps yys tas okuvauks is ta s e, joka parhaiten kuvaa  

ammattikorkeakoulunne tilannetta T K I-toiminnan os alta. V alinnan jälkeen voitte 

perus tella valintaanne. * 

1. Alkava 

2. Edistyvä 

3. Hallittu 

4. Edistynyt 

5. Strateginen 
 
 

 

7. Perustelut



  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Valitkaa s euraavis ta kyps yys tas okuvauks is ta s e, joka parhaiten kuvaa  

ammattikorkeakoulunne tilannetta J OHT AMIS E N J A  OS AA VAN HE NK IL ÖS T ÖN 

os alta. Valinnan jälkeen voitte perus tella valintaanne. * 

1. Alkava 

2. Edistyvä 

3. Hallittu 

4. Edistynyt 

5. Strateginen 
 
 

 

9. Perustelut



  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. Valitkaa s euraavis ta kyps yys tas okuvauks is ta s e, joka parhaiten kuvaa  

ammattikorkeakoulunne tilannetta HIIL IJ A L ANJ Ä L J E N os alta. V alinnan jälkeen voitte 

perus tella valintaanne. * 

1. Alkava 

2. Edistyvä 

3. Hallittu 

4. Edistynyt 

5. Strateginen 
 
 

 

11. Perustelut



  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12. Mikä kyps yys tas o on ammattikorkeakoulunne vuoden 2025 tavoitteena?  K ertokaa  

konkreettis et toimenpiteet, joilla pääs ette tavoittees een. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13. E hdotuks enne A renen kes tävyyden ja vas tuullis uuden toiminnan kehittämis eks i?



 
14. Miten A renen kes tävyyden ja vas tuullis uuden toimintaa on s yytä organis oida  

jatkos s a?  
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