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Forssan ammatti-instituutti ja Faktia Oy
Tällä hetkellä kirjoilla 1500 tutkinto-opiskelijaa laajasti eri koulutusaloilla
Liikevaihto 12,5 miljoonaa
Henkilöstöä 146
Tällä hetkellä Oppilaitosten kestävä kehityksen sertifikaatti on seuraavilla koulutusaloilla:
➢ Liiketoiminta ja tietojenkäsittely
➢ Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
➢ Tekniikan alat
➢ Koko oppilaitoksemme tulee olemaan sertifioitu vuonna 2020 Oppilaitosten kestävän
kehityksen sertifikaatilla.
➢ Vuoden 2020 strategiassa ja arvoissa korostuu entisestään vastuullisuus, kiertotalous ja
ilmastoteemat.

FAI ja kestävän kehityksen työ
Kestävän kehityksen koordinaattori
Kestävän kehityksen työryhmä, jäseninä tukipalvelupäällikkö, 2
koulutusalavastaavaa ja 2-3 opiskelijaedustajaa.
14 keke vastaavaa

Kestävää kehitystä käytännössä
Toimintaamme ohjaa kestävän kehityksen toimintaohjelma ja kestävän kehityksen vuosikello.

Muita esimerkkejä kestävän kehityksen toiminnasta:
• hävikki- ja energiansäästöviikot
• turvakävelyt
• savuton oppilaitos
• yhden lautasen malli ruokailussa (vähentää tiskiä, henkilökunnan kuormitusta sekä biojätteen määrää)
• monipuolinen pakkaustuotteiden kierrätys ammattikeittiöstä opetukseen
• liikennevalistusluennot
• 2 kpl biokaasuautoja
• mahdollisuus osallistua oppilaitoksen kehittämiseen kehittämisryhmien ja projektien kautta
• 2 kertaa vuodessa pelastautumisharjoitukset
• sisällesuojautumisharjoitukset vuosittain
• elintarvikkeiden kanssa työskenteleville humaanisalmonellatutkimukset
• opiskelijaterveydenhuolto perustutkinto-, ammattitutkinto- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijoille
Ravintola- ja siivoustyössä kestävä kehitys on konkreettisesti osa kaikkea toimintaa.
Vuosien varrella on tehty monia muutoksia, jotka ovat vähentäneet ympäristökuormitusta.
Ravintoloissa suositaan kotimaisia raaka-aineita sekä ruokalistasuunnittelun pohjana käytetään satokausiajattelua.

Ympäristöopas
• Tarkoituksena luoda yhteiset pelisäännöt
kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan.
• Löytyy myös englanninkielisenä
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Noudatamme YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa Agenda 2030.
Keskeisimmiksi painopisteiksi olemme nostaneet tavoitteet:
nro 4 Hyvä koulutus, nro 12 Vastuullista kuluttamista ja nro 13 Ilmastotekoja

Osaamislupaukset
➢ Alojen keke-vastaavat työstivät osaamislupauksia
Vastuullisuusosaamista ja kiertotaloutta- koulutuksen avulla
syksyllä 2019 kaksi kertaa
➢ Lupauksilla pyritään takaamaan, että kaikki Faista
valmistuneet osaavat vastuullisuudesta ja kiertotaloudesta
vähintään lupauksessa kirjatut asiat.
➢ Osaamislupausten taustalla on tutkintojen perusteet sekä
opettajien kokemus alalta
➢ Työskentelyn aikana kuultiin myös muita alojen opettajia
➢ Osaamislupauksia työstettiin myös työelämäedustajien
kanssa
➢ Osaamislupaukset julkistettiin lukuvuoden 2020 alussa

Kestävän kehityksen ulottuvuudet
Ekologinen toiminta
• Kestävät arkikäytännöt
• Jätteiden lajittelu ja kierrätys
• Elinkaariajattelu
• Vastuullisuus
• Materiaalitehokkuus
• Kaasuautot

Taloudellinen toiminta
• Kuluttajakasvatus
• Säästäväisyys/kohtuullisuus
• Kulutuksen vähentäminen

Sosiaalinen toiminta
• Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
• Toimintapäivät
• Yrittäjänpäivät
• Osallistumisen mahdollisuudet
• Viihtyisyys
Kulttuurinen toiminta
• Kotikulttuurin ymmärtäminen
• Oman alan historian/perinteiden ymmärtäminen
• Kulttuurien tuntemus
• Erilaisuuden hyväksyminen ja kunnioitus
• Kansainvälisyysvalmennus
• KV-mahdollisuudet
• Monikulttuurisuuspäivä 29.10

Sitoumus 2050
LHKK on antanut Sitoumus 2050 –toimenpidesitoumuksia.
Toimenpiteiden avulla sitoudutaan 2-10 vuoden aikana toteutettaviin konkreettisiin toimiin,
toimintatapojen muutoksiin ja innovatiivisiin kokeiluihin, jotka edistävät yhteisesti sovittuja
tavoitteita.
• Kestävän kehityksen opetuksen yhdenmukaistaminen ja vahvistaminen yhdessä suunnitellen
• Kohti kestävämpää tulevaisuutta läpinäkyvyyttä lisäämällä
• Kestävän kehityksen sertifikaatti koko oppilaitokseen
• Ilmasto- ja kiertotalousosaamisen kehittämisen kautta kohti tulevaisuutta ennakoivaa ja
yhteiskuntaa uudistavaa oppilaitosta.
https://sitoumus2050.fi/toimenpidesitoumukset#/?commitmentType=33553&category=organizations

Yhteisömme tavoitteena on laajentaa käsitystämme kestävyystaidoista kohti ekososiaalista sivistystä
ja globaalia ulottuvuutta.

Kestävä kehitys osana opintoja
• Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden opetuksen tukena käytetään esim. kestävän
kehityksen edistäminen ja kulttuurinen kestävä kehitys –opintojaksoja.
• Vastuullisuusosaaminen ja kiertotalous sisältyvät kaikkiin tutkintotavoitteisiin
koulutuksiin.
• Monilla aloilla opintojen tueksi on kehitetty tutkinnon osittain kestävään
kehitykseen liittyvät oppimistehtävät työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen, joiden
tavoitteena on saada opiskelija ymmärtämään kestävän kehityksen sosiaaliset,
taloudelliset, ekologiset ja kulttuuriset näkökulmat.
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Kestävän kehityksen oppimispäiväkirja
työssäoppimisjaksoille - soteka
• Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalle on laadittu keke työssäoppimispäiväkirja,
jonka tarkoituksena on osaltaan viedä keke teemoja myös työpaikoille.
• Keke oppimispäiväkirja esitellään opiskelijoille pakollisella Kestävän
kehityksen edistäminen kurssilla ja sen jälkeen työssäoppimispäiväkirjaa
täytetään jokaisella TOP jaksolla
• Opiskelijat pyytävät työpaikkaohjaajan kommentit keke oppimispäiväkirjaan
TOP jakson päättyessä ja palauttavat sen vastuuopettajalle tai
kekevastaavalle.
• Keke oppimispäiväkirja otettiin käyttöön keväällä 2020, tämän syksyn aikana
on palautunut 16 opiskelijan oppimispäiväkirjat, palaute on ollut
kannustavaa.

Keke-polku Faissa

Kaikille pakolliset
• Opintojen alkaessa Johdatus kestävään kehitykseen ja
ympäristöopas
• Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp (tästä luotu
kekevastaavien kanssa kaikille aloille yhteinen Itslearning kurssi)
YTO valinnaiset
• Kulttuurinen kestävä kehitys 1 osp
• Materiaalien kestävä käyttö ja hävikin minimoiminen 1 osp
• Kestävän kehityksen edistäjänä 3 osp (linkitys vahvasti
työelämään, edellytyksenä pakollisen kekekurssin suoritus,
yhteinen kaikille aloille, ItsLearning kurssi)
Ammatilliset
• Tieto- ja viestintätekniikka, liiketoiminta sekä ravitsemis- ja
elintarvikeala

Uudet koulutukset, alkaen syksy 2020
• Luonto- ja ympäristöneuvonta 35 osp
• Jäte- ja kierrätysneuvonta ”ekoneuvoja” 15 osp,
• koulutus toteutetaan yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän
kehityksen koulutusohjelman ja Loimi-Hämeen Jätehuollon kanssa.
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Lähihoitajaopetuksen kehittämishanke 1.2.2018-31.12.2020
Tavoitteita:
- Oppimisympäristöt työelämää vastaaviksi
- Hyvinvointiteknologiaosaamisen vahvistaminen
opiskelijoilla ja työelämän koulutusta teknologiaan
- Asiakkaiden, työelämän, opiskelijoiden ja
oppilaitoksen yhdistäminen
- Sosiaali- ja terveysalan opettajien valtakunnallinen
foorumi

5.9.2020

Teknologia lähihoitajakoulutuksessa
• Teknologia kulkee kautta opintojen jokaisessa tutkinnon osassa.
• Teknologiaa tarkastellaan tutkinnonosan asiakasryhmien mukaisesti.
• Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen opinnoissa opiskelijat
perehdytetään apuvälineisiin sekä teknologiaan osana hoitajan työtä,
asiakkaan apuna arjen eri tilanteissa.
• Osaamisalalla esimerkiksi kotihoidossa toimimisen opinnoissa
syvennetään teknologian käyttöä hoitajan työvälineenä sekä asiakkaan
arjen apuna, terveydentilan seurannassa ja hoitotyön välineenä.
• Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä, valinnainen
tutkinnonosa johdattaa opiskelijan hyvinvointiteknologiaan syvemmin,
hän oppii käyttämään eri työmenetelmiä ja välineitä asiakkaan
toimintakyvyn edistämisessä.

HYGGE-hanke
• HYGGE – hyvinvointiteknologia hyödyksi (OPH) hankkeen avulla
syvennetään hyvinvointiteknologiaosaamista laajentamalla ja
kehittämällä hyvinvointiteknologiaopetuksen pedagogiikkaa,
jatketaan Faicare – hankkeella saatua alkukehitystä.
• Esimerkkinä laitevalmistajien perehdytykset sosiaali-, terveys- ja
kasvatusalan opettajille.
• Esimerkkeinä laitteista mm. Memoera – muistikuntoutus,
Turvakello, Sävelsirkku – musiikki, pelit, liikunta ja muistelu,
Menumat ja Paavo-robotti yms.

KIITOS!

Leena Liukkonen
leena.liukkonen@lhkk.fi
040-34 74 076

