
Kestävän kehityksen 
sertifiointi

Tiivistelmä auditoinnista

Auditointi toteutettiin 23.10.-24.10.2018
Auditoinnin pohjana oli kestävän kehityksen
itsearviointi (verkkolomake)
Auditoija: Anu Salo, Savon 
koulutuskuntayhtymä





Jätteiden lajittelu ja kierrätys  

Opiskelijat mainitsivat, kehitettävää:
• pahvisten kahvimukien käytön lopettaminen, turha jäte
• biojätteen määrän vähentäminen opetuskeittiöissä, tehostus käytettäviin raaka-

aineisiin
• ravintolan ylijäämäruoan ulosmyynnin mahdollisuus selvitettäisiin
• Auditoijan palautteessa: kehitettävää
• opetuskeittiöiden lajitteluohjeistus astioihin selkeämmin
• selvitettävä muovin kierrätysmahdollisuus
• henkilöstöstä kaikki suorittaisivat ympäristöosaava testin



Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus 

ü Green city farmin toiminnan ja siihen liittyvän opetuksen kehittämine. Yli koulutusalojen.

ü Biojätteen määrän vähentäminen (hävikkimestari).

ü Laatu- ja ympäristöasioiden parempi läpi käyminen (resurssi).

ü Muovin kierrättämisen lisäys.

Reilunkaupan
kahvin ja teen

lisääminen

Biojätteen
määrän

vähentäminen

Eko- sähkön
käyttöönotto

(aurinkopaneelit)

Laatu ja
ympäristöasiat

Muovin
kierrättäminen

Pura
jätepommi

käyttöönotto

Green 
city farm
toiminnan

kehittäminen



Monikulttuurisuus ja 
kansainvälisyys

• Toteutuu molempien kampusten
arjessa
• Auditointiraportissa ei

tarkasteltu tämän enempää
monikulttuurisuutta ja 
kansainvälisyyttä

(Kuvassa KT16MT jossain maailmalla)



Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi  
OPISKELIJAT:

Oli helppo tulla 
opiskelemaan

Opettajat ovat 
mukavia ja 

avuliaita
Ilmapiiri on 

rento ja avoin, 
silti asiallinen

Opiskelijan on oltava 
aktiivinen 

päästäkseen mukaan 
projekteihin. Jäävätkö 

hiljaiset opiskelijat 
syrjään?

AUDITOIJALTA:
Opiskelijahaastattelujen perusteella 
voidaan todeta, että opettajat ovat 
aidosti kiinnostuneita opiskelijoiden 

hyvinvoinnista ja opintojen 
etenemisestä



Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi  

HENKILÖSTÖ:

Kaikille nuorille 
löytyy aina joku 

aikuinen

Kokeillaan erilaisia 
asioita, ollaan 

ennakkoluulottomia

Uskalletaan kuunnella 
opiskelijoita, monet 
ideat ovat lähteneet 

opiskelijoiden aloitteista

Hyvä henki 
Perhossa. Saat 

aina tukea 
työkaverilta

Kohdellaan toisiamme 
hyvin, se näkyy ja toimii 
työelämän mallina myös 

opiskelijoille

Toivotaan 
enemmän 
yhdessä 

tekemisen 
kulttuuria

Tarvetta keke-
osaamisen 

kehittämiselle
AUDITOIJALTA:

Olette tehneet hyvää 
työtä ja tämä suunta 

jatkukoon!



Ravinto ja terveys  
• Opiskelijat:

Pellolta saadut tiedot ja taidot 
vahvistavat esimerkiksi kokin 

ammattiosaamista merkittävästi 
mm. raaka-aineiden tuntemisen 

arvostuksen lisääntymisenä

Reilun kaupan (kahvit ja teet) 
tuotteiden käytön lisääminen. 

Säännöllistä kokkaamista ja 
tarjoilua ulkopuolisille 

asiakkaille pitäisi lisätä, tulisi 
enemmän kokemusta

Enemmän vegaanisia 
tuotteita ja ruokaa



Ravinto ja terveys  

• Henkilökunta: Auditoija:

Kaupunkiympäristössä 
oma pelto jota viljellään 

luomumenetelmin Ruokatuotannon 
tiimistä edustaja 
Keke-työryhmään

Portaat luomuun 
ohjelmaa voisi tuoda 
enemmän esille myös 

työelämälle ja
yrityskumppaneille



Green City Farm  

Enemmän kursseja 
kestävän kehityksen 

osalta. KEKE-oppimistehtäviä

Pellon toiminnan ja opetuksen kehittäminen ja 
integrointi kaikkiin koulutusaloihin

”Mitä osaamistavoitteita ja 
arviointikriteereitä voisimme integroida 

pellon toimintaan?”



Johtaminen  
Henkilöstön 

kehittämissuunnitelman 
rakentaminen

Henkilöstön
perehdytysohjeet

”KEKE-asioiden 
osaamisen 

kehittämiselle on 
tarvetta.”

”Tekemisen kulttuuria 
enemmän.”

Juhlimisen 
tapakulttuuria: myös 

opiskelijoille, jotka 
valmistuvat eri 

aikoina.

Kestävän kehityksen 
toimintatavat ja 

ympäristövastuullisuus 
enemmän näkyvillä yleisissä 
tiloissa, luokkahuoneissa ja 

kotisivuilla.

”Opiskelijoiden 
osallistuttaminen

kestävän kehityksen 
auditointiin / laadun 

arvioiintiin.”

Yhteiskuntasitoumuksen
hyödyntäminen viestinnässä ja 
toimintatapojen esilletuominen 

(vesi, metsä ja pelto)
sitoumus2050.fi

Kestävän gastronomian 
verkoston / 

foorumin kokoaminen

Vuosikirja / 
ympäristöraportin 

rakentaminen.

https://sitoumus2050.fi/koti


Opetus: kehuja  

• opettajat ovat aidosti kiinnostuneita 
opiskelijoiden hyvinvoinnista sekä opintojen 
etenemisestä
• Välittäminen ja aikaa opiskelijoille
• Myös pajaopetus ja opetuksen tuki

• verkkokampuksen vahva kehittäminen
• salliva kokeilukulttuuri erilaisiin pedagogisiin 

ratkaisuihin ja opettajat rohkeita ja 
ennakkoluulottomia kokeilemaan

• peltoa hyödynnetään monen alan opetuksessa
• kestävä kehitys myös työssäoppimisen 

toteutukseen sekä näyttöjen ja 
tutkintotilaisuuksien arviointiin

• Työelämästä saadaan palautetta työpaikalla 
tapahtuvasta oppimisesta

Kivoja opettajia, pystyy 
heittää läppää. Ymmärtää 

meitäkin (opiskelijoiden 
haastatteluista).

Opetus on 
laadukasta.

Kaikille nuorille löytyy aina joku aikuinen. Erittäin 
hyvät välit opettajilla ja opiskelijoilla, helposti 

lähestyttävät opettajat.



Opetus: kehityskohteita
• Green City Farm: pellon toiminnan ja siihen liittyvän opetuksen 

kehittäminen sekä vahvempi hyödyntäminen – selvittäminen, 
osana jokaista tutkinnonosaa

• Enemmän Keke-opetusta ja keke-oppimistehtäviä työpaikoilla
• verkkoon toteutettavan Ympäristöosaava-aineiston (Perho & 

Sykli) sekä osaamistestin hyödyntäminen osana opetusta ja 
opettajien vastuullisuusosaamisen päivittämisessä

• Yleisesti käytössä olevien laatu- ja ympäristöjärjestelmien 
läpikäynnin lisääminen opetuksessa

• Keke-oppimispolkujen päivittäminen ja avaaminen 
konkreettisemmin tutkinnonosittain; samassa yhteydessä voisi 
miettiä opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä

• Säännölliset keskustelut työelämän kanssa koulutuksen 
kehittämisestä 



Ilmastonmuutos
Oma lupaus
• Oma lupaus ilmastonmuutoksen torjumiseksi

Perho Liiketalousopisto
• Konkreettisia toimintaehdotuksia ilmastonmuutoksen 

torjumiselle

https://www.sitoumus2050.fi/elamantavat#/

https://www.sitoumus2050.fi/elamantavat

