
Savon koulutuskuntayhtymä 
kestävän tulevaisuuden tekijä

05.05.2021

Kestävä kehitys, kiertotalous ja ilmastonmuutos tulevaisuuden mahdollisuuksina 
puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla –tilaisuus

Anu Salo
Savon koulutuskuntayhtymä



Savon koulutuskuntayhtymä

Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja 
täydennyskoulutuksen järjestäjistä

 Koulutamme ammattilaisia Savon ammattiopistossa neljällä eri paikkakunnalla Pohjois-Savossa 
 Lukiokoulutusta Varkaudessa

Erilaisia tutkintoja

110

Asiantuntijoita

750
Suoritettuja 
tutkintoja

2900

Opiskelijoita

17 000



Kestävän tulevaisuuden tekijä

Tulevaisuus muuttuu tämän päivän teoilla. Visiomme on olla kestävän tulevaisuuden tekijä ja 
haluamme teoillamme rakentaa niin ekologisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisesti 

kestävää tulevaisuutta. Oman toimintamme lisäksi edistämme ympäristö-
ja yhteiskuntavastuullisuutta myös laajemmin työelämässä ja yhteiskunnassa.

Rakennamme ekologisesti,
kulttuurisesti, sosiaalisesti ja

taloudellisesti kestävää
tulevaisuutta.

Tulevaisuus muuttuu
tämän päivän teoilla.

Toimintamme on
uudistavaa. Meillä on
rohkeutta olla edellä-

kävijä ja kykyä sopeutua
muutoksiin

Olemme avoin, aktiivinen ja
aloitteellinen toimija,

innovatiivinen ja haluttu
yhteistyökumppani sekä

osaamisen kehittäjä.



Kestävän työelämän edistäminen
Vastuullisuus kuntayhtymän omassa 

toiminnassa

Kestävää kehitystä 
edistävät 

työelämäpalvelut

Oppilaitoksen vastuulliset 
toimintatavat ja 

toimintakulttuuri

Ympäristö-
vastuulliset 
käytännöt

Ympäristö-
vastuulliset 

yhteiset 
palvelut

Ympäristö-
vastuulliset 
hankinnat

Vastuullisuus 
opetuksessa

Ympäristö-
vastuullisuus 

ammatillisessa 
opetuksessa

Ympäristö-
vastuullisuus 
työpaikalla 

tapahtuvassa 
koulutuksessa

Ympäristö-
vastuullisuus 

oppimis-
ympäristöissä

Ympäristö-
vastuullisuutta 

edistävät 
työelämä-
palvelut



Sakkyn
ympäristövaikutukset 

eli ”ympäristö-
jalanjälki”

Opetus
- Oppimisympäristöt

Kiinteistöt
- Rakentaminen
- Ylläpito

Liikkuminen ja kuljetukset

Ravintolapalvelut

Tietohallinto, toimistopalvelut

Energiankulutus
- Sähkö & lämpö
- Lämmin vesi Polttoaineiden 

kulutus

Materiaalien kulutus
- Koneet, laitteet ja 

kalusto
- Rakennusmateriaalit
- Aineet ja tarvikkeet
- Elintarvikkeet

Metsät

Maankäyttö, 
metsien 
käyttö

Jätteiden syntyminen

Ilmastovaikutukset
- kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset hiilinieluihin 

Luonnonvarojen 
kulutus

Vaikutukset luonnon 
monimuotoisuuteen

Ilman saastuminen (NOx, CO, 
pienhiukkaset)

Vesistöjen rehevöityminen

Sijoitukset

Kemikalisoituminen

Päästöt ilmaan



Sakkyn keskeiset ympäristönäkökohdat

Vähähiilisyys Kiertotalous
Luonnon 

monimuotoisuuden 
suojelu

Kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, hiilinielujen 

vahvistaminen

Luonnonvarojen 
kulutuksen ja jätteiden 

vähentäminen



Hiilijalanjälki, arvio Sakkyn ilmastovaikutuksista

Sakkyn hiilijanjälki vuonna 2020 oli n. 19 000 tonnia CO2ekv 

Sähkö Kaukolämpö

Oma lämmitys Kylmäaineet

Jätehuolto Matkustaminen, kuljetukset ja majoitus

Työmatkat Hankinnat

Oman toiminnan 
osuus ilmasto-

vaikutuksista 27%

Hankintojen osuus 
ilmastovaikutuksista 

73%



Sähkö

Kaukolämpö

Oma lämmitys

Kylmäaineet

Jätehuolto

Matkustaminen, kuljetukset ja majoitus

Työmatkat

Oman toiminnan hiilijalanjälki 
n. 5000 tCO2ekv (2020)

Hankintojen hiilijalanjälki 
n. 14 000 tCO2ekv (2020)

Rakentamis-, korjaus ja kunnossapitopalvelut
Elintarvikkeet ja juomat
Poltto- ja voiteluaineet
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat
Koneet, laitteet ja kalusto
Toimisto- ja koulutarvikkeet



Vastuulliset hankinnat

• Sakky mukana Kestävien ja innovatiivisten hankintojen KEINO -
valmennuksessa, järj. Kuntaliitto. 

• Kartoitettu Sakkyn hankintoja, volyymeja ja hankintamenetelmiä. 
• Keskeisille ympäristövaikutuksiltaan merkittäville hankinnoille laaditaan 

vastuullisuuskriteerit. 
• Sisäinen valmennus vastuullisiin hankintoihin käynnistynyt 11/2020
• Yhteiset ympäristönäkökohdat kaikissa hankintaryhmissä

– Ilmastovaikutus (hiilijalanjälki)
– Kiertotalous
– Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen

• Yhteistyö hankintayhtiö Sansian kanssa tuo lisää vaikuttavuutta



Joutsenmerkki ohjaa kestävään rakentamiseen

• Rakennamme kaikki uudet kampusrakennuksemme ympäristömerkki 
Joutsenmerkin ehtoja noudattaen.

• Joutsenmerkki on myönnetty jo Iisalmen ja Varkauden kampuksille, 
ensimmäisinä oppilaitosrakennuksina Suomessa

• Toivalan uudisrakennus valmistuu 2021 ja Savilahden uusi kampus 2022

• Joutsenmerkin kriteerit huomioivat rakennuksen koko elinkaaren. Lue lisää: 
https://sakky.fi/fi/kuntayhtyma/joutsenmerkki

https://sakky.fi/fi/kuntayhtyma/joutsenmerkki


Ympäristövastuullisuus ravintolapalveluissa

• Sakkyn ravintolapalveluille on myönnetty 
Ekokompassi-ympäristösertifikaatti 2020

• Ravintolapalveluiden ympäristövastuullisuus 
näkyy mm. keittiöiden energiatehokkaissa 
käytännöissä, ruokahävikin ennaltaehkäisyssä, 
ympäristöystävällisessä siivouksessa ja luomu-
ja lähiruokahankinnoissa.



Sakkyn myönteiset ympäristövaikutukset eli 
”ympäristökädenjälki”

Vastuulliset 
hankinnat, ml. 

sijoitukset 

Yksilöiden ja 
yritysten/yhteisöjen 
ympäristöosaamisen 

kehittäminen

Työelämän 
kehittäminen, hankkeet

Opetus, perus- ja 
täydennyskoulutus

Osaamisen 
ja työelämän kehittämisen 

kautta edistämme kestävää 
työelämää ja vähähiilistä 

kiertotaloutta

Myös hankintojen kautta voimme edistää 

vastuullista tuotantoa ja rakenteellisia 
muutoksia kohti kestävää tuotantoa ja 

taloutta  



Kestävän kehityksen edistäminen ja 
koordinointi Sakkyssa

• Kestävän kehityksen järjestelmällistä edistämistyötä tehty jo vuodesta 2005 
lähtien

• Johdon vahva sitoutuminen
• Kestävän kehityksen työ on koordinoitua kehityspalveluista (otk-tiimi)
• Jokaisessa toimipisteessä oma kestävän kehityksen tiimi ja –vastaava
• Poolikohtaisten ympäristöasiantuntijoiden tehtävänä opetuksen kehittäminen 
• Työn tukena useita kehittämishankkeita  tavoitteellisuutta ja   
suunnitelmallisuutta kehittämiseen

• Kehittämisen työkaluna Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti (2021 alk. 
kestävän tulevaisuuden indikaattorit) 
• Kestävän kehityksen sertifioitu oppilaitos (vanhojen kriteerien mukaisesti) 11 

yksikköä

• Viime vuosina oman toiminnan kehittämisestä siirrytty vahvasti kestävän 
työelämän edistämiseen



• Pohjois-Savon alueen yritysten ja organisaatioiden ympäristövastuullisuuden 
edistäminen aloitettu kehittämishankkeilla 

• Hankkeissa kehittämistyötä tehty suoraan n. 30 organisaation kanssa ja välillisesti 
yli 200 organisaation kanssa

• Kehittämisen teemoina esim. ympäristöasioiden hallinta ja johtaminen, 
jätehuollon ja materiaalitehokkuuden kehittäminen, energiatehokkuuden 
kehittäminen, ympäristövastuulliset hankinnat ja alihankinnat

• Hankkeiden kautta on saatu näkemystä alueen yritysten kehittämistarpeista ja 
kehitetty palveluita näihin tarpeisiin

SAKKY kestävän työelämän edistäjänä



Kehittäminen jatkuu, seuraavat askeleemme…

• Kestävän kehityksen itsearvioinnit uusien Kestävän tulevaisuuden 
indikaattoreiden mukaisesti, 2021-2022

– Tavoitteena saada koko SAKKY:lle sertifikaatti 2023 mennessä

• Henkilöstön ympäristöosaamisen kehittäminen ja varmistaminen

• Opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen

• Oman toiminnan haitallisten ympäristövaikutusten pienentäminen
– Sakkyn oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 50% vuoden 2019 

tasosta  vuoteen 2025 mennessä





Kiitos!

Lisätietoja Sakkyn kestävän kehityksen työstä löydät esim.

• https://sakky.fi/fi/valokeilassa/2021/ammatillinen-koulutus-kestavan-
tulevaisuuden-tekijana

• https://sakky.fi/fi/kuntayhtyma/kestava-kehitys
• https://sakky.fi/fi/blogit/2018/kestavaa-kehitysta-pohjois-savon-

yrityksissa
• https://sakky.fi/fi/kestavan-tulevaisuuden-tekijat-webinaarit

Sakkyn kotityö- ja puhdistuspalvelujen osaamislupausvideo
• https://www.youtube.com/watch?v=wophOUwNt-o&t=182s

https://sakky.fi/fi/valokeilassa/2021/ammatillinen-koulutus-kestavan-tulevaisuuden-tekijana
https://sakky.fi/fi/kuntayhtyma/kestava-kehitys
https://sakky.fi/fi/blogit/2018/kestavaa-kehitysta-pohjois-savon-yrityksissa
https://sakky.fi/fi/kestavan-tulevaisuuden-tekijat-webinaarit
https://www.youtube.com/watch?v=wophOUwNt-o&t=182s

