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JOHDANTO 
Yksi ympäristön kannalta tärkeä esiin noussut käsite on kestävä kehitys. Kestävän kehityk-

sen määritelmiä on useita. Ensimmäistä kertaa käsite esitettiin YK:n Brundtlantin komissi-

on raportissa vuonna 1987 (Ympäristöministeriö 2013). Tämän jälkeen käsitettä on määri-

tellyt useat eri asiantuntijat. Eri näkökulmista huolimatta pääperiaate tulevaisuuden turvaa-

misesta on pysynyt samana. Kestävän kehityksen periaatteita on helppo soveltaa yrityksissä 

sekä yksityisten ihmisten arjessa. Monet yritykset mainostavat harrastavansa kestävää liike-

toimintaa imagonsa parantamiseksi, vaikka todellisuudessa toiminta ei aina ole niin kestä-

vää kuin kuluttajan annetaan ymmärtää. Myös Lappeenrannan teknillinen yliopisto on tuo-

nut esille ympäristötietouttaan Green Campus -hankkeellaan. Green Campus näkyy mones-

sa paikassa niin julkisen liikenteen mainostarroissa kuin kampuksen yleisilmeessä.  

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on hieman alle viidentuhannen opiskelijan oppilaitos. 

Samalla kampuksella toimivat teknillinen tiedekunta, tuotantotalouden tiedekunta ja kaup-

pakorkeakoulu. Opiskelijoiden lisäksi opetuksesta ja toiminnan ylläpitämisestä vastaa va-

jaan tuhannen henkilön henkilökunta. (LUT 2014a) Yliopiston tiloissa järjestetään opetusta 

myös yliopiston viereen rakennetun Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoille.  Kesällä 

2013 yliopisto sai kestävää kehitystä edistävästä työstä kansainvälistä tunnustusta voittaes-

saan Sustainable Campus Excellence Award -kilpailun kampussarjan (Green Campus 

2014a). Finaaliin valittiin 16 parasta yliopistoa ympäri maailmaa. Tuomariston painotti 

arvioinnissaan kestävää toimintaa ja vihreää teknologiaa. Voittajalta vaadittiin konkreettisia 

tekoja ja näyttöjä ympäristöarvojen edistämiseksi. 

Kestävän kehityksen normeja on LUT:ssa sidottu yliopiston käytäntöihin ja henkilökun-

naan arkeen. Esimerkiksi energiankulutus, luonnonvarojen kulutus, jätteet ja liikenne ovat 

otettu huomioon uudessa toimintasuunnitelmassa. Uudet työntekijät sitoutetaan ympäristö-

asioihin koulutuksen kautta. (Koikkalainen et al. 2014) Haasteena on, kuinka kestävän ke-

hityksen mukainen toiminta saataisiin sitoutettua myös opiskelijoiden arkeen. Opiskelijat 

ovat suurin ryhmä kampuksen jokapäiväisessä toiminnassa. Myös heidän kulutustottumuk-

sillaan on merkitystä yliopiston ympäristökuormituksen kannalta.  
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Haasteita tutkimukselle tuo LUT:n kansainvälinen ilmapiiri. Syksyllä 2012 aloittaneista 

opiskelijoista liki kolmannes oli ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita (LUT 2014a). Yliopisto 

on monien erilaisten kulttuurien ja tapojen kohtaamispaikka, joten yhtenäistä linjaa on var-

masti hankala löytää. Toinen haaste on saada uudet opiskelijat vakuutetuksi kestävän kehi-

tyksen arvoista. Loppujen lopuksi kaikki on ihmisestä itsestään lähtöisin. Yliopiston edessä 

toimiva tuulimylly, aurinkopaneelit sekä kampuksen yleisilme voivat kuitenkin herättää 

ajatuksia uusissa opiskelijoissa myös ympäristöarvoja kohtaan. 

Tässä kandidaatintyössä tutkitaan kestävää kehitystä ja sen sitomista Lappeenrannan teknil-

lisen yliopiston opiskelijan arkeen. Tehtävänannon yhteydessä sovittiin, että tutkimuksessa 

painotetaan ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita, mutta pohditaan asiaa myös kaikkien 

oppilaiden kannalta. Työn teoriaosiossa käydään läpi työn pääaiheita, joita ovat kestävä 

kehitys, muutosjohtaminen ja ympäristöpainotteinen kulttuurinmuutos. Kestävä kehitys -

osiossa käydään läpi käsitteen tärkeimmät kehitysvaiheet ja saavutukset. Tämän jälkeen 

siirrytään tutkimaan muutosta organisaatiossa ja kulttuurissa. Pohjimmiltaan työssä on kyse 

opiskelijoiden toimintatapojen muutoksesta. Teoria osuuden jälkeen perehdytään bench-

marking -menetelmään, jota käytetään työn tutkimusmenetelmänä.  

Työn empiirisessä osiossa tarkastellaan benchmarking -menetelmällä tehtävänannon yhtey-

dessä valittuja vertailuyliopistoja. Vertailun kohteina käytetään edistyksellisiä kansainväli-

siä teknillisiä yliopistoja. Vertailuyliopistoiksi valittiin Göteborgin, Zürichin ja Maastrich-

tin yliopistot. Työssä tutkitaan vertailuyliopistojen kestävän kehityksen strategiaa ja kuinka 

tämä näkyy opiskelijoille. Näistä etsitään kestävää kehitystä tukevia käytäntöjä ja pohditaan 

voitaisiinko LUT:ssa hyödyntää samankaltaisia tekniikoita. Lisäksi tutkitaan Lappeenran-

nan teknillisen yliopiston lähtötilannetta kestävän kehityksen edistämiseksi. Työn lopussa 

kootaan tekniikat, joilla kestävää kehitystä edistäviä tapoja voitaisiin sitoa opiskelijoiden 

arkeen. Tämä kandidaatintyö on ympäristötekniikan koulutusohjelman tutkimus ja se suori-

tettiin yksilötyönä. 
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2 TEORIA 
Ennen työn empiiristä osaa työssä käydään läpi aiheeseen liittyvät teoriat. Aluksi tutkitaan 

kestävää kehitystä, jonka jälkeen siirrytään tarkastelemaan kulttuuria, muutosjohtamista ja 

ympäristöpainotteista kulttuurinmuutosta.  

2.1 Kestävä kehitys 
Tässä kohdassa tutkitaan kestävä kehitys -käsitettä. Ensin tarkastellaan käsitteen sisältöä, 

tarkoitusta ja tämän hetkistä tilannetta, jonka jälkeen perehdytään termin kehityshistoriaan. 

Työssä tutkitaan tärkeimpiä huippukokouksia ja niiden saavutuksia.  

2.1.1 Mitä on kestävä kehitys? 

Yksi tärkeimmistä kehityksen tavoitteista on ihmisten perustarpeiden täyttäminen. Kehi-

tysmaissa elää valtavat määrät ihmisiä äärimmäisessä köyhyydessä, vaikka kehitys 1950 -

luvulta tähän päivään on ollut todella merkittävä. Kestävä kehitys edellyttää, että kaikkien 

perustarpeet tyydytetään, ja että kaikilla olisi yhtäläinen mahdollisuus elämään, josta unel-

moivat. (WCED 1987, 37) Tähän ei ole vielä päästy, vaan kuilu köyhien ja rikkaiden välillä 

on edelleen valtava.  

Pohjimmiltaan kestävässä kehityksessä on kyse siitä, että luonnonvarojen hyödyntäminen, 

investointien ja teknologisen kehityksen suuntaaminen sekä hallinnolliset muutokset ovat 

tasapainossa keskenään. ”Making common cause” -ryhmä tunnusti maailmankomission 

keskustelutilaisuudessa vuonna 1986, että köyhyys, ympäristön pilaantuminen ja väestön-

kasvu liittyvät vahvasti toisiinsa, eikä mitään näistä ongelmista voida ratkaista erikseen. 

Luonnonvarojen hyödyntämisen tulisi olla tarkoin suunniteltua ja tasapainoista, sekä kas-

vun hallittua. (WCED 1987, 37–38) 

Kestävä kehitys voidaan märitellä usealla tavalla eri näkökulmista. Se voi jopa tarkoittaa eri 

asioita eri ihmisille asemasta, arvoista ja sijainnista riippuen. Tunnetuin ja eniten käytetty 

määritelmä kestävälle kehitykselle esitettiin 1987 Brundtlandin komission raportissa yhtei-

nen tulevaisuutemme (Our Common Future), joka on muodostunut eräänlaiseksi kestävän 

kehityksen käsikirjaksi (Rohweder ja Virtanen 2008, 18). Brundtlandin raportin määritel-

män mukaan ”kestävä kehitys tarkoittaa kehitystä, joka tyydyttää nykyisen sukupolven tar-
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peet vaarantamatta kuitenkaan tulevien sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeen-

sa” (WCED 1987, 37). Määritelmän jälkeen raportissa korostetaan tarpeiden ja rajoitusten 

merkitystä. Tarpeilla tarkoitetaan erityisesti maailman köyhimpien perustarpeita, jotka tuli-

sivat asettaa etusijalle. Ajatus rajoituksista tarkoittaa taas ehtoja, joita nykyteknologiat ja 

yhteiskuntajärjestelmät asettavat luonnon kyvylle tyydyttää ihmisten nykyiset ja tulevat 

tarpeet.  

Brundtlandin komission raportissa kestävä kehitys on jaettu kolmeen eri osa-alueeseen: 

ekologiseen -, taloudelliseen - sekä sosiaaliseen - ja kulttuurilliseen kehitykseen. Ekologi-

sella kestävyydellä tarkoitetaan raportissa biologisen monimuotoisuuden turvaamista ja 

ekosysteemien toimivuuden säilyttämistä. Tämä tarkoittaa kehityksen sopeuttamista ympä-

ristön kantokykyyn. Taloudellinen kestävyys taas tarkoittaa tasapainoista taloudellista kas-

vua, mikä ei perustu velkaantumiseen. (WCED 1987, 37–38) Raportissa korostettiin, että 

kestävä talous on myös sosiaalisen kestävyyden perusta (WCED 1987, 45). Sosiaalisen 

kestävyyden tarkoituksena on taata hyvinvoinnin edellytykset sukupolvelta toiselle. Esi-

merkiksi koulutus, ehkäisyvälineet ja peruspalvelut tulisivat olla kaikkien saatavilla 

(WCED 1987, 17). Sosiaalisen kestävyyden suurena haasteena on köyhyys ja varojen epä-

tasainen jakaantuminen. Tämän asian suhteen on kuitenkin hieman edistytty. Vuonna 2005 

maailmassa 27 % eli absoluuttisessa köyhyydessä, kun luku oli vuonna 1990 vielä 46 % 

(Sisukkaat ihmiset kestävä maailma 2012, 20).  

The Monash Sustainability Insituutin johtaja, professori David Griggs, on sitä mieltä, että 

Brundtlandin komission määritelmä ei ole enää ajankohtainen, vaan tarvitaan uusi näkö-

kulma kestävälle kehitykselle. Viimeisimpien tutkimusten mukaan tietyt luonnonkatastrofit 

ovat yleistyneet samalla, kun maailmanlaajuiset teot ovat pysyneet riittämättöminä. Grigg-

sin kestävän kehityksen määritelmän taustalla on ajatus, että talous tulisi nähdä yhteiskun-

nan palveluna, ja edellytys terveelliselle sekä vauraalle elämälle on hyvinvoiva maailma. 

(Griggs 2013a)  

Griggs esittää kirjoituksessaan, ”Sustainable development goals for people and planet”, 

oman näkemyksensä uudesta kestävän kehityksen määritelmästä ja sen tavoitteista. Griggs 

määrittelee kestävän kehityksen seuraavasti: ”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää 
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tämän hetkiset tarpeet samalla turvaten elämää ylläpitävän järjestelmän maapallolla, josta 

nykyisen ja tulevien sukupolvien hyvinvointi riippuu”. Griggsin näkemys kestävästä kehi-

tyksestä käsittää edelleen kolme ulottuvuutta. Taloudellinen ja sosiaalinen kehitys on säily-

tetty sellaisenaan, mutta ekologinen kehitys on nyt ”maapallon elämää ylläpitävän järjes-

telmä”.  Griggsin kestävän kehityksen määritelmään kohdistuu kuusi tavoitetta, jotka koos-

tuvat vuosituhat tavoitteista (MDG) ja välttämättömistä maapallon ominaisuuksista (”plane-

tary must-haves”) (Kuva 1). (Griggs 2013b) Griggsin kaavio kestävästä kehityksestä on 

esitetty tarkemmin liitteessä.  

 

Kuva 1 Kestävän kehityksen ulottuvuudet ja tavoitteet (Griggs 2013b) 
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2.1.2 Kestävän kehityksen historia 

Ympäristöasioiden nousu yhdeksi tärkeimmäksi keskustelunaiheeksi politiikassa on sisältä-

nyt monia eri vaiheita viimeisten vuosikymmenien aikana. IISD on julkaissut aikajanan, 

johon on merkitty avaintapahtumia kestävän kehityksen kannalta. Vuonaa 1962 Rachel 

Carsonin julkaisi teoksensa Silent Spring. Tätä pidetään käännekohtana etenkin ymmärryk-

selle ympäristön, talouden ja sosiaalisen hyvinvoinnin välillä.  (IISD 2013) Seuraavaksi 

työssä esitellään lyhyesti tärkeimpiä vaiheita kestävän kehityksen historiassa. 

Kestävästä kehityksestä keskusteltiin ensimmäistä kertaa maailmanlaajuisesti politiikassa 

yhdistyneiden kansakuntien Tukholman ympäristökonferenssissa vuonna 1972 (Kaivola ja 

Rohweder 2008, 13). Tukholman ympäristökonferenssin aikaansaannoksena YK julisti 26-

kohtaisen ympäristöjulistuksen ja YK:n ympäristöohjelma sai alkunsa (UNEP 2012). YK:n 

ympäristöohjelma UNEP, on asetettu YK:n ylimmäksi auktoriteetiksi ympäristöasioissa ja 

se on ollut erittäin merkittävä kansainvälisen ympäristöpolitiikan ja kestävän kehityksen 

edistäjä (Suomensuurlähetystö 2013).  

Huoli ympäristöstä nousi räjähdysmäisesti 1980 -luvulla. Kyseistä vuosikymmentä varjos-

tivat useat vakavat ihmisen aiheuttamat ympäristöonnettomuudet, jotka saivat aikaa paljon 

keskustelua. Vakavimpia onnettomuuksia olivat kemikaalitehtaan räjähtäminen Bhopalissa, 

Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuus ja Exxon Valdez -öljytankkerin haaksirikko. Lisäk-

si saatiin tarkempaa tietoa ilmastonmuutoksesta, happosateiden vaikutuksesta ja otsonika-

dosta. (Rohweder ja Virtanen 2008, 18; IISD 2012) Kahdeksankymmentäluvun huipentuma 

oli Brundtlandin komission raportti. 

Seuraava tärkeä ympäristökokous järjestettiin Rio de Janeirossa. The United Nations Con-

ference on Environment and Development (UNCED), tai toiselta nimeltään Earth Summit, 

pidettiin 3 –14.6.1992. Kun Tukholman ympäristökonferenssissa keskusteltiin ympäristö-

asioista, tuli Riossa asian rinnalle myös kehityskysymykset. Tärkeimpinä konkreettisina 

saavutuksina kahden viikon mittaisesta konferenssissa hyväksyttiin ympäristöä ja kehitystä 

koskeva Rion julistus, Agenda 21 ja metsien käyttöön ja suojeluun liittyvät periaatteet. 

Kestävän kehityksen kannalta merkittävä poliittinen tulos oli myös kansainvälinen yhteis-
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ymmärrys siitä, että ympäristö, talouskasvu ja sosiaalinen kehitys liittyvät toisiinsa. (UN-

CED 1992) 

Agenda 21:tä voidaan pitää YK:n toimintasuunnitelmana kestävän kehityksen edistämisek-

si. Sitä voidaan soveltaa niin globaalilla, paikallisella kuin yksityisellä tasolla. Ohjelman 

nimi tulee 21 vuosisadasta. Agenda 21:n sisältö on jaettu neljään osioon: yhteiskunnalliset 

ja taloudelliset ulottuvuudet, ympäristöongelmat ja luonnonvarat, keskeisimmät ryhmät ja 

roolien vakiinnuttaminen sekä täytäntöönpanokeinot. Agenda 21 sisältää oman lukunsa 

myös koulutuksesta, jota painotettiin jo Brundtlandin raportissa. (UNCED 1992) Brundt-

landin raportti korostaa, että asenteiden ja arvojen muutosta, jota raportissa vaaditaan kes-

tävän kehityksen edistämiseksi, tulee tukea koulutuksella, keskustelulla ja osallistavalla 

yhteistyöllä (WCED 1987, 9). 

Seuraava huippukokous järjestettiin Etelä-Afrikassa. The World Summit on Sustainable 

Development (WSSD) pidettiin Johannesburgissa 26.8 –4.9.2002. Kokouksessa sovittiin 

Johannesburg Plan of Implementation -toimintaohjelmasta, joka jäi ainoaksi saavutetuksi 

sitoumukseksi konferenssissa. Toimintasuunnitelmassa sitouduttiin noudattamaan Rion 

sopimusta, Agenda 21:tä ja kansainvälisesti hyväksyttyjä kestävän kehityksen tavoitteita. 

(WSSD 2002, 1–8) Kokousta voidaankin pitää lähinnä Rion kokouksen uudelleen sopi-

muksena. 

Johannesburgin kokouksesta jäi monelle ristiriitaisia tunteita. Kari Rissa sanoo kirjoituk-

sessaan, että YK:n huippukokouksen saavutukset olivat pettymys köyhille. Kehitysyhteis-

työhön ei saanut lisää rahaa ja toimintaohjelma oli tavoitteiltaan vaatimaton, vaikkakin si-

tova. Rissan mielestä laiha lopputulos tuotti vain muutaman uuden avauksen maapallon 

tilan parantamiseksi ja köyhyyden poistamiseksi ja joissain asioissa koettiin jopa takaisku-

ja. Tämä oli Rissan mukaan suuri pettymys etenkin kansalaisjärjestöille. Myös entinen 

YK:n pääsihteeri Kofi Annan myönsi, että kokouksessa ei saavutettu kaikkea, mitä toivot-

tiin. Annan halusi kuitenkin korostaa, että Johannesburg oli vasta kaiken alku, ja että koko-

us teki kestävästä kehityksestä todellisuutta. (Ulkoasiainministeriö 2002). 

Viimeisin YK:n huippukokous kestävän kehityksen edistämiseksi pidettiin Brasiliassa Rio 

de Janeirossa kesäkuussa 2012. Kokous nimettiin Rio+20 -kokoukseksi. Nimi tulee siitä, 
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että Rion konferenssista ja Agenda 21:stä tuli kuluneeksi 20 vuotta. Rio+20 konferenssissa 

keskusteltiin köyhyyden vähentämisestä, sosiaalisen tasa-arvoisuuden kehittämisestä ja 

luonnonsuojelusta. Konferenssi keskittyi erityisesti kahteen teemaan. Ensimmäinen aihe 

käsitteli vihreää taloutta ja toinen kansainvälisen yhteistyön parantamista kestävän kehityk-

sen turvaamiseksi. (Rio +20 2012, 1-2) Konferenssissa valtioiden hallitukset sitoutuivat 

luomaan joukon kestävän kehityksen tavoitteita (SDG), jotka tulisi sitouttaa vuosituhatta-

voitteiden (MDG) seurantaan (Griggs 2013b). Tavoitteiden tulee olla valmiita vuoteen 

2015 mennessä. Lisäksi Rio+20 konferenssissa luvattiin yli 513 miljardia dollaria kestävän 

tulevaisuuden rakentamiseksi (UN 2012).  

Myös Rio+20 konferenssin lopputulos jakoi mielipiteitä. The future we want -

loppuasiakirja oli jälleen monelle pettymys, vaikka hallitustenvälisellä tasolla päätöslau-

selmaa pidettiin suurena edistysaskeleena. Yli 1000 kansalaisjärjestöä allekirjoittivat ve-

toomuksen The future we don’t want, jossa kritisoidaan loppuasiakirjan puutteellisuudesta 

esimerkiksi merien suojelua ja naisia kohtaan. Myös konkretian puute, kiireetön asenne ja 

aikatauluttomuus koettiin pettymykseksi. (Fairtrade 2012; Kehys 2012) 

2.2 Yrityskulttuuri, kulttuurimuutos ja muutosjohtaminen 
Tässä osiossa tutkitaan kulttuurin - ja organisaation muutoksen teoriaa. Kuinka opiskelijoi-

den asenteita tulee muuttaa? Kuinka opiskelijakulttuuria muutetaan? Mitä täytyy tehdä on-

nistuakseen? Kohdassa pohditaan mitä on kulttuuri, kulttuurinmuutos, muutosjohtaminen ja 

millaisia vaiheita muutoksessa on. Lisäksi perehdytään myös ympäristöpainotteiseen kult-

tuurin muutokseen. 

2.2.1 Kulttuuri 

Kulttuurin ymmärtäminen ei ole niin yksinkertaista kuin voisi kuvitella. Sitä ei voida käsi-

tellä pinnallisesti havainnoimalla, sen oletukset vaikuttavat päivittäiseen elämään ja siitä 

halutaan pitää lujasti kiinni (Rissanen et al. 1996, 43–44). Voisi helposti sanoa, että esimer-

kiksi työpaikalla kulttuuri näkyy tapana, jolla asiat hoidetaan, ilmapiirissä, perusarvoissa. 

Todellisuudessa mikään näistä ei kuitenkaan edusta kulttuuria sillä tasolla, jolla kulttuurilla 

on merkitystä. Parempi lähestymistapa kulttuurin ymmärtämiseen on havainnollistaa kult-

tuuri eri tasoilla (Kuva 2). Kulttuurin tasot ylettyvät näkyvästä ja selkeästä, äänettömään ja 
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näkymättömään. (Schein 2001: 30–31; Rissanen et al. 1996: 45) Jokainen taso muuttuu 

monimutkaisemmaksi ja vaikeammaksi havaita. 

 

Kuva 2 Kulttuurin tasot (Schein 2001: 30)  

Artefakti on taso, jonka yritykseen mennessä kuulee, näkee ja tuntee. Tämä on kaikista hel-

pointa havaita. Pankissa asioidessa aistii täysin erilaisen ilmapiirin kuin esimerkiksi lähei-

sellä huoltoasemalla. Tämä johtuu arkkitehtuurista, ihmisten käytöksestä ja ilmapiiristä. 

Artefaktien tasolla kulttuuri on selkeä, ja sillä on välitön emotionaalinen vaikutus. Todelli-

suudessa ei kuitenkaan tiedetä, miksi yrityksen jäsenet käyttäytyvät juuri niin tai miksi or-

ganisaatio on rakentunut niin. Päästäkseen syvemmälle on keskusteltava organisaation jä-

senten kanssa. (Schein 2001, 31–32)  

Seuraava taso on ilmaistut arvot. Tason saavuttamiseksi organisaation sisältä on löydettävä 

henkilöitä, jotka voivat kertoa yrityksestä. Näitä henkilöitä kutsutaan informanteiksi. In-

formanteilta kysytään asioista, jotka ihmetyttävät. Mitä syvemmälle päästään sitä useam-

min kohdataan ristiriitoja. Usein keskenään ristiriidassa olevat keskustelut, havainnot ja 

dokumentit kertovat, että jokin vielä syvempi taso ohjaa näkyvää käyttäytymistä. (Schein 

2001: 32–34)  
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Kolmannen tason, eli pohjimmaisten perusoletusten ymmärtämiseksi täytyy tutkia yrityk-

sen perustajien ja keskeisimpien johtajien arvoja, uskomuksia ja perus oletuksia, jotka ovat 

muodostaneet yrityksestä menestyvän. Nämä henkilöt ovat iskostaneet ajatuksensa palk-

kaamiinsa työntekijöihin. Tavoista on tullut itsestään selviä kuitenkin vain, koska uudet 

työntekijät ovat oivaltaneet perustajiensa uskomukset ”oikeaksi”. (Schein 2001, 34–35) 

Yhteenvetona Schein toteaa, että kulttuuri on syvä, laaja ja pysyvä kokonaisuus (Schein 

2001, 41). 

Korkeakoulujen, aivan kuten muidenkin organisaatioiden, kulttuurit ovat muodostuneet 

useiden vuosikymmenten seurauksena. Tässä prosessissa eri toiminnoista on muodostunut 

itsestään selvyyksiä, jotka ohjaavat opettajien, tutkijoiden, henkilöstön ja jopa oppilaiden 

arkea tiedostamattomasti. Kulttuuria ei kuitenkaan tarvitse pitää annettuna, vaan sitä voi-

daan kehittää tarpeen vaatiessa haluttuun suuntaan. Kulttuurin muutos on mahdollinen, kun 

asia nähdään myönteisenä ja hyödyllisenä pitkälläkin aikavälillä. (Kaivola ja Rohweder 

2006, 164–165, 167–169) 

2.2.2 Muutosjohtaminen 

Vaikka yrityksen johto esittelisi henkilöstölle virheettömiä tutkimustuloksia, työntekijät 

eivät automaattisesti muuta toimintaansa. Tiedolla ei ole suoraa yhteyttä toimintaan. Mo-

nesti voi käydä jopa päinvastainen tapahtumaketju. Ihmiset, joiden käytös ja toiminta pe-

rustuvat heidän omaan ammatilliseen näkemykseensä ja omiin kokemuksiinsa, voivat pitää 

johdon analyysejä virheellisinä. (Juuti ja Virtanen 2009, 140) Onnistunut muutos organi-

saatiokulttuurissa onkin äärimmäisen vaikeaa. Juuti painottaa kirjassaan, että vaiheittain 

etenevät menestyskirjat muutokseen jäävät usein liian yleiselle tasolle, eivätkä ole näin ol-

len hyödyllisiä käytännössä. (Juuti ja virtanen 2009, 140)  

Markkinoiden globaalisoituminen ja kasvanut kilpailu ovat muuttaneet yritysten toimintaa 

viimeisten vuosikymmenien aikana. 1950–1960 -luvulla tapahtui harvoin muutoksia ja ne 

olivat hyvin hitaita. Nykyään yritysten on pakko toteuttaa suuria muutoksia ja laadunparan-

nuksia pysyäkseen menestyksekkäänä. Joillekin yritykselle tämä voi olla jopa hengissä py-

symisen ehto. (Kotter 2001, 16–17) Liitteessä kaksi on esitelty muutosjohtamisen asiantun-

tijan John Kotterin kahdeksanvaiheinen prosessi suurten muutosten toteuttamiseen. Kotter 
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sanoo esittelevänsä kaavionsa ”hieman varauksellisesti”. Kotterin, kuten professori Juutin-

kin, mielestä kaaviot yksinkertaistavat todellisuutta eivätkä näin ollen ole absoluuttisia oh-

jenuoria muutoksen onnistumiseen.  

Kaavion neljä ensimmäistä vaihetta auttavat yritystä purkamaan nykytilannetta. Vaiheet 5–

7 ottavat käyttöön uusia toimintatapoja ja kahdeksas askel juurruttaa muutokset kulttuuriin 

pysyviksi. Jokainen askel on tärkeää käydä läpi saadakseen aikaan pysyviä muutoksia. 

(Kotter 2001, 19–20) Myös muut tutkijat ovat päätyneet samankaltaisiin vaiheisiin (Juuti ja 

Virtanen 2009; Mattila 2007; Lanning et al. 1999). 

Onnistuneeseen muutokseen vaaditaan ihmisten johtamista, avoimuutta ja viestintää (Kotter 

2001, 23; Juuti ja Virtanen 2009, 140, 146–151). Kotter sanoo, että muutoshankkeen onnis-

tuminen edellyttää 70–90 % ihmisten johtamista ja 10–30 % asioiden johtamista. Samalla 

hän kuitenkin huomauttaa, että nykyisissä organisaatioissa ihmisten johtamista ei yleensä 

harjoiteta. Tässä on varmasti yksi syy muutoshankkeiden epäonnistumiseen. 

Ihmisten johtamisessa esimies joutuu laittamaan itsensä alttiiksi muutokselle ja antamaan 

oman persoonansa myös muiden käyttöön. Näin ollen hän joutuu itsekin muuttumaan ja 

olemaan muutoksessa ihmisten keskellä. Johtaja joutuu avaamaan itseään, tunteitaan ja vas-

taanottamaan muiden tunteita. Kaukaa johtaminen ei muutoksessa onnistu, koska tunteisiin 

vetoaminen ja innostaminen ovat avainasemassa. (Juuti ja Virtanen 2009, 140) Ihmisten 

johtaminen vaatii johtajalta huomattavasti enemmän karismaa ja heittäytymistä, kuin asioi-

den johtaminen.  

Edgar Schein tunnistaa kirjassaan neljä erilaista kulttuurinmuutosprosessia. Ensimmäinen 

näistä on vähittäinen eli inkrementiaalinen muutos yleisen ja erityisen kehityskulun kautta. 

Tämä tarkoittaa sitä, että kulttuuri kehittyy pienin askelin vuosien mittaan omaksutuista 

toimivista ratkaisuista. Inkrementiaalisessa muutoksessa perustajajäsenet ovat olleet läsnä 

yrityksen kehittämisessä jo pitkään. Toinen muutosmekanismi on ohjattu kehityskulku kas-

vattamalla ymmärrystä. Sisäinen tulkitsemisprosessi tuottaa monesti kulttuurin ymmärtä-

misen, jonka avulla voidaan päättää tulevasta kehityskulusta. (Schein 2001, 15–120) 
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Kolmas tapa on ”sekatyyppien” ylentämisen kautta johdettu muutos. Tämä prosessi on as-

teittainen ja vähittäinen muutos niiden jäsenten ylentämisen kautta, joiden omat oletukset 

ovat sopeutuneet paremmin ulkoisiin realiteetteihin. Mekanismin toimivuus tarvitsee jon-

kun yrityksen johtoportaasta, jolla on näkemys siitä mitä yrityksestä puuttuu. Viimeinen 

prosessi on alakulttuurien kehittymisen hyödyntäminen. Alakulttuurit voivat perustua toi-

mintoon, maantieteelliseen alueeseen, markkinoihin tai organisaatiotasolle. Näiden alaryh-

mien täytyy sopeutua ulkoiseen ympäristöön. Sopeutuessaan ne kehittävät yhdenmukaisia 

uskomuksia ja oletuksia, jotka eroavat kuitenkin johdon ydinoletuksista. Kulttuurin muut-

tamiseksi tarvitaan tässä tapauksessa tilaisuuksia, jotka mahdollistavat keskustelun, muuten 

organisaation rikkonaisuus voi haitata yrityksen toimintaa. (Schein 2001, 120–124)  

Merkittävä osa muutoshankkeista tuottaa yritykselle pettymyksen. Epäonnistuneet yritykset 

kestävän organisaation luomiseksi aiheuttavat monesti turhautuneisuutta, kyynisyyttä ja 

vähentävät henkilöstön kiinnostusta muutosta kohtaan (Doppelt 2003, 71). Parannukset 

jäävät vähäisiksi, resursseja on tuhlattu turhaan. Virheet eivät kuitenkaan ole väistämättö-

miä, kun ne tiedostetaan ja niihin varaudutaan. Tarpeellisia muutoksia ei tulisi vastustaa, 

vaan  nähdä  voimavarana.  (Kotter  2001,  4)  Kuvaan  3  on  koottu  yleisimmät  virheet,  mitä  

muutosprojekteissa tehdään.  
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Kuva 3. Muutoshankkeen kahdeksan tavallisinta virhettä ja niiden seuraukset (Kotter 2001, 13) 

Muutos kohtaa usein myös vastarintaa. Muutosta pelätään ja oma paikka koetaan uhatuksi. 

Muutosvastarinta näkyy työyhteisössä henkilöstön valittamisena, sitoutumattomuutena ja 

vastakkainasetteluna. Pahimmillaan se voi näkyä jopa työn sabotoimisena. Tällöin muutok-

sia organisaatiossa ei tapahdu. Vastarinnan lisäksi muutosvaiheen ongelma on monesti työ-

yhteisössä esiintyvän vallan ja vastuun epäselvyys. Tällöin viestintä organisaatiossa ei toi-

mi ja epävarmuus heijastuu työntekoon. (Rissanen et al. 1996, 49; Mattila 2007, 67) Orga-

nisaation jäsenten suhtautuminen muutokseen on hyvin stereotypistä. Muutostilanteissa 

ihmisten käyttäytymisessä korostuvat usein eri piirteet mitä normaalissa arjessa. Muutos-

vaiheen rooleja ovat aktivistit, seurailijat, epäilijät, oppositio, opportunistit ja roolista toi-

seen vaihtajat. (Mattila 2007, 72–88) Roolien hyvät ja huonot puolet sekä johtajien tehtävät 

esitellään tarkemmin liitteessä kolme. 

2.2.3 Ympäristöpainotteinen kulttuurinmuutos 

Kestävän kehityksen puolesta on puhuttu jo neljä vuosikymmentä. Aihetta on tutkittu laa-

jalti, ja siitä on käyty monia konferensseja ja keskusteluita. Muutos on ollut kuitenkin hi-

dasta. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että yhteiskuntaa kestävämpään suuntaan muuttavat 
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tutkijat tekevät yhteistyötä virallisten instituutioiden ja poliittisten päättäjien kanssa, mikä 

hidastaa muutosta. Yleinen mielipide ympäristönsuojelusta ja ihmisten hyvinvoinnista on 

myönteinen. Usko myönteisiin tuloksiin on kuitenkin liian heikko. Ajatellaan, että kaiken 

tulisi lähteä liikkeelle suuremmilta sektoreilta. Omien jätteiden lajittelu ja kierrätys eivät 

tunnu riittävältä, mikä on totta. Tarvittaisiin vastaavanlaista vallankumousta, kuin maata-

louden tai teollisuuden vallankumous. (Meadows et al. 2005, 286–287) 

Ympäristötutkija Donella Meadows on tutkinut paljon yhteiskunnan epäkohtia. Meadows 

on tunnettu teoksestaan Kasvun rajat (Limits to growth), joka on tunnetuimpia ympäristön-

suojeluun liittyviä teoksia. Hänen mielestään paras tapa muuttaa yhteiskuntajärjestelmää 

kestävämmäksi on muuttaa sen alkuasetuksia. Kulutuskulttuurin muuttaminen kestäväksi 

vaatii muutoksia perusoletuksissa. Tällaisia perusoletuksia ovat: tavarat tuovat onnen, ihmi-

set eivät ole osa luontoa, jatkuva kasvu on hyväksi ja että luonto on ihmiskunnan käytössä 

oleva raaka-ainevarasto. (Meadows 1999, 17–19)  

Yhteiskuntajärjestelmään voitaisiin vaikuttaa muuttamalla esimerkiksi lainsäädäntöä, vero-

ja ja tukia kestävämpään suuntaan. Tämä keino ei ole kuitenkaan riittävä tai pysyvä. Kestä-

vän kulttuurin luomiseksi tarvitaan järjestelmän läpäisevää muutosta. Ihmisten syvälle juur-

tuneita käsityksiä on vaikea muuttaa, mutta onnistuessaan se muuttaisi kaiken pysyvästi. 

(Meadows 1999, 17–19) 

Kulutuksen merkitykseen ja tapojen hyväksyttävyyteen voidaan vaikuttaa kulttuurinkautta. 

Kun kulutuskulttuuri ajaa ihmisiä tutkimaan hyvinvointiaan materian kautta, kestävään ke-

hitykseen tähtäävällä kulttuurilla täytyy olla päinvastaiset tavoitteet. Tärkeimpänä teemana 

kestävässä kulttuurissa olisi ekologisten vaurioiden korjaaminen. Ympäristönsuojelusta 

tulisi saada luonnollisesti samankaltaista mielihyvää, kuin suurista tuloista, isoista taloista 

tai hienoista autoista. Toinen tärkeä teema kestävässä kulttuurissa olisi tasa-arvo. Tutkimus-

tulokset ovat osoittaneet tasa-arvoisessa yhteiskunnassa olevan vähemmän väkivaltaa, ter-

veempiä ihmisiä ja enemmän lukutaitoisia. (Assadourian et al. 2010, 44) 

Väitetään, että kulttuurin muuttamiseksi ei vaadita kaikkia yhteisön osapuolia. Luku voi 

olla niinkin alhainen kuin 30 % ryhmästä. On olemassa joukko, joka ei tule koskaan muut-

tamaan ajattelutapaansa, joten jokaiseen on turha käyttää resursseja. Tehokkain strategia 
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kestävän kulttuurin luomiseksi on vaikuttaa ihmisiin, jotka ovat lähimpänä kestävän kehi-

tyksen ajattelutapaa jo ennen muutosta. Muutos lähtee liikkeelle heistä ikään kuin ketjure-

aktiona. Leann Lipps Birchat on tutkinut aihetta käytännössä. Hän huomasi, että paras tapa 

saada lapset syömään kasviksia on asettaa heidät pöytään, jossa on kasviksista tykkääviä 

lapsia. Tapa oli huomattavasti tehokkaampi, kuin vanhempien auktoriteettia hyväksikäyt-

tämällä saadut tulokset. (Taylor 2009)  

Maailman tila 2010 -teoksessa on esitelty kolme yleismaailmallista ohjetta, joita voidaan 

soveltaa useimmissa tapauksissa kestävän kulttuurin luomiseksi. Ensimmäiseksi on puutut-

tava kulutukseen, joka vaarantaa hyvinvoinnin. Tähän kuuluvat esimerkiksi tupakointi, 

ylensyönti ja kertakäyttötuotteiden käyttö. Myös isot omakotitalot katsotaan haitallisiksi. 

Ne lisäävät autojen määrää, liikalihavuutta, syrjäytymistä ja hajottavat yhdyskuntarakennet-

ta. Pidentyvät työmatkat ja luonnonvarojen lisääntyvä käyttö liitetään myös isoihin omako-

titaloihin. (Assadourian et al. 2010, 44–45)  

Toinen keino on yksityisen tavarankulutuksen korvaaminen julkisella kulutuksella, palve-

luiden kulutuksella tai hyvin pienellä kulutusmäärällä. Kirjastojen, joukkoliikenteen ja vil-

jelymaiden tukemisella on mahdollista korvata haitallisia kulutusvalintoja kestävämmillä 

vaihtoehdoilla. Kolmas keino on kulutustuotteiden suunnitteleminen pitkäikäisiksi. Tuot-

teiden suunnittelussa tulisi käyttää kehdosta kehtoon periaatetta, eli niiden tulisi olla täysin 

kierrätettäviä elinkaarensa lopussa. Tämä vähentäisi merkittävästi jätteen määrää. (Assa-

dourian et al. 2010, 44–45) 

Pitkän luetteloinnin jälkeen siitä mitä kestäväyhteiskunta ei ole, myös Meadows on pohti-

nut keinoja muuttaa kulttuuria kohti kestävää kehitystä. Näitä askelia noudattamalla niin 

yksityiset ihmiset, yhteisöt kuin yritykset voivat muuttaa käyttäytymistään kestävämmäksi. 

Yhden ohjeen noudattaminen on hyvä alku, mutta kaikkien ohjeiden noudattaminen on 

välttämätöntä riittävien tulosten aikaansaamiseksi. (Meadows et al. 2005, 281) Lista kei-

noista on esitetty alla.  

1. Pidennä suunnitteluhorisonttia. 

o Perusta valinnat pitkän aikavälin kustannuksiin ja hyötyihin. Ota vastuu asioista, 

jotka ilmenevät vasta vuosikymmenten saatossa.  
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2. Kehitä viestejä. 

o Opiskele sekä väestön todellista hyvinvointia että ihmistoiminnan todellisia vai-

kutuksia ekosysteemiin. 

3. Nopeuta palautteita. 

o Etsi viestejä, jotka kertovat milloin yhteiskunta tai ympäristö on kuormittunut. 

Kouluta joustavuuteen, kriittiseen ajatteluun ja kykyyn suunnitella uudestaan 

materiaalisia ja sosiaalisia järjestelmiä. 

4. Vähennä uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä mahdollisimman paljon. 

o Fossiilisia polttoaineita tulisi käyttää vain suurimmalla mahdollisella tehokkuu-

della ja harkiten.  

5. Ehkäise uusiutuvien luonnonvarojen kulumista 

o Maata, pintavesiä, pohjavesiä ja kaikkea elämää tulee suojella ja käyttää vain 

niin paljon kuin ne voivat uusiutua.  

6. Käytä kaikkia luonnonvaroja niin tehokkaasti kuin mahdollista. 

o Suurempi tehokkuus on yksi tärkeimmistä asioista, mikäli halutaan päästä takai-

sin rajojen alapuolelle ilman romahdusta. 

7. Hidasta ja lopulta pysäytä väestön ja pääoman eksponentiaalinen kasvu. 

o Kuutta edellistä ohjetta voidaan noudattaa vain tiettyyn rajaan saakka, sen takia 

tämä ohje on kaikista tärkein.  

o Tunnistetaan ongelmat, jotka saavat ihmiset tavoittelemaan kasvua. Näitä ovat 

työttömyys, köyhyys ja tyydyttämättömät tarpeet.  

o Vaatii laajemman ja aidommin tyydyttävän näkemyksen ihmiskunnan olemas-

saolon tarkoituksesta kuin aineellinen laajentuminen voi tarjota.  

       (Meadows 2005, 282–283) 

Näiden keinojen lisäksi Meadows listaa hieman epäröiden viisi muuta neuvoa, jotka hän 

näkee välttämättömiksi muuttaessa kulutuskulttuuria kestävämpään suuntaan. Nämä keinot 

ovat visiointi, verkostoituminen, rehellisyys, oppiminen ja rakkaus. Epäröinti johtuu termi-

en ”epätieteellisyydestä”, mutta hänen mukaansa näillä keinoilla on kuitenkin mahdollista 

saada aikaan valtavia muutoksia ja jopa seuraava vallankumous. (Meadows 2005, 292) 
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2.2.4 Korkeakouluopetus ja kestävä kehitys 

Koulutuksen ja etenkin korkeakoulujen roolia kestävän kehityksen edistäjänä on pidetty 

hyvin tärkeänä. YK hyväksyi joulukuussa vuonna 2002 koulutuksen kestävän kehityksen 

vuosikymmenen ajanjaksolle 2005–2014. Sen tavoitteena on yhdistää kestävä kehitys kaik-

kiin koulutusjärjestelmiin. Kestävän koulutuksen vuosikymmenvisio on maailma, missä 

kaikilla on mahdollisuus oppia arvot, käytännöt ja elämäntavat, joita tarvitaan kestävän 

kehityksen edistämiseksi. (Virtanen ja Kaivola 2009, 23, 26) Kestävän kehityksen liittämi-

nen korkeakoulujen kulttuuriin tarkoittaa, että kursseihin, opintojaksoihin ja käytäntöihin 

sisällytetään enemmän tietoa ja näkökulmia kestävään kehitykseen liittyen (Virtanen ja 

Kaivola 2009, 26). 

Pisimmälle viety merkittävä kestävän kehityksen viitekehys Suomessa on Itämeren maiden 

yhteinen kestävän kehityksen ohjelma Baltic 21 (Kaivola ja Rohweder 2006, 14). Baltic 21 

ohjelmasta muokattiin myös oma koulutusta koskeva kestävän kehityksen ohjelma Baltic 

21E. Ohjelmalla pyritään kehittämään Itämeren maiden koulutusjärjestelmiä niin, että kes-

tävä kehitys on koulutusjärjestelmien yksi pysyvä ja luonteva osa. Päämääränä on, että kai-

killa kansalaisilla on valmiudet tukea kestävää kehitystä ja toimia sen mukaisesti. (Melèn-

Paaso 2006, 16) Suomen kestävää kehitystä edistävän koulutuksen toimintalinjaukset ovat 

esitetty liitteessä neljä.  

Kestävää kehitystä edistävässä kulttuurissa on nimenomaan kyse halusta sitoutua edistä-

mään ympäristöarvoja ja vastuullisuudesta. Sen takia on tärkeää, että kestävä kehitys ottaa 

huomioon kaikki toiminnan osa-alueet. Korkeakouluissa kestävää kehitystä edistävä kult-

tuurin muutos tarkoittaa sekä opetussuunnitelmaan että arkikäytänteisiin sisältyviä muutok-

sia. Muutos on arvopohjaista, sillä muutokset ovat sidoksissa ihmisten arvoihin ja asentei-

siin. Kestävän kehityksen huomioiminen eri opintojaksoissa toimii opiskelijoille käytännön 

mallina siitä, miten he voivat myös itse edistää kestävää kehitystä elämässään. (Kaivola ja 

Rohweder 2006, 164) Kuvassa neljä esitetään millaisille arvoille koulutusorganisaation 

kestävän kehityksen mukainen toimintakulttuuri rakentuu, ja millaisina käytäntöinä eri osa-

alueet voivat näkyä koulutusorganisaation arjessa 
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Kestävää kehitystä edistävälle koulutukselle ei ole yleismaailmallista kehystä. Tavoitteet on 

asetettava vastaamaan olosuhteita. Kestävää kehitystä edistettäessä oppilaitoksilta edellyte-

tään kuitenkin entistä enemmän ulospäin suuntautuneisuutta, avoimuutta ja verkostoitumis-

ta. Maailmanlaajuisissa tavoitteissa esitetään, että kestävä kehitys näkyisi velvoitteena ope-

tussuunnitelmissa. Suomen koulutusjärjestelmän visio kestävän kehityksen edistämiseksi 

on, että kaikki kykenisivät noudattamaan Brundtlandin kestävän kehityksen mukaista mää-

ritelmää. (Kaivola ja Rohweder 2006, 199–200) 

Korkeakoulujen kulttuurinmuutos voi alkaa ulkoisten tai sisäisten muutosvoimien käynnis-

tämänä. Opetusministeriö on hyvä esimerkki koulutusorganisaatioiden ulkoisista muutos-

voimista. Ulkoisen toimintaympäristön aiheuttamasta paineista alkava muutos saa aikaan 

usein vain pinnallisia muutoksia. Tällöin organisaatiossa tehdään vain se mikä on pakko 

tehdä, ja muutoksesta tulee taakka. Pysyvää ja aitoa kestävän kehityksen edistystä saadaan 

aikaan, jos opetusministeriön asettamat ulkoiset paineet muuttuvat sisäisiksi tavoitteiksi. 

Kuva 4 Koulutusorganisaation kestävää kehitystä edistävä toimintakulttuuri ja arvot (Kaivola ja 
Rohweder 2006, 165) 
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Sisäisten tavoitteiden lisäksi tarvitaan myös halua ja tahtoa vaikuttaa ympäristöasioihin. 

(Kaivola ja Rohweder 2006, 166) 

Koulutusorganisaation muutoksessa viestintä on tärkeässä roolissa. Tulevasta muutoksesta, 

sen hyödyistä ja uusista käytännöistä on tärkeä välittää viesti kaikille osapuolille muutos-

vastarinnan ehkäisemiseksi. Vanhat näkemykset siitä, että korkeakoulutoiminnasta aiheutu-

vat ympäristöpäästöt eivät ole merkittäviä ympäristön kannalta, hidastavat muutosta. Muu-

tokseen vaikuttavilla jäsenillä tulee olla tieto, mitä toimintatapoja muuttamalla saadaan 

aikaan. Vanhoista toimintamalleista irtaantuminen voi saada aikaan ahdistusta. Perehdytys 

on tärkeää siksi, että kynnys uusien tapojen omaksumiseen olisi matalampi. Samalla lisä-

tään motivaatiota ja sitoutumista muutoksen visioon. Myös viestintätyyli vaikuttaa sitoutu-

miseen ja motivaatioon. Henkilön tulee tuntea itsensä tärkeäksi osaksi muutosta ollakseen 

muutoshenkinen. Korkeakoulukulttuurin muutos tulisi olla keskusteleva ja avoin. (Kaivola 

ja Rohweder 2006, 166–168) 

Parhaimmillaan kestävää kehitystä tukeva korkeakoulukulttuuri voi saada aikaan esimer-

kiksi uusia innovatiivisia aloitteita kestävän kehityksen edistämiseksi, lisääntyviä yhteis-

työprojekteja, työviihtyisyyttä, kopiointimäärien laskua ja jätteiden vähenemistä. Pienistä 

ympäristöteoista, kuten valojen sammuttamisesta tulee arkipäivää ja näihin kiinnitetään 

huomiota luonnostaan. (Kaivola ja Rohweder 2006, 167)  
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3 TUTKIMUSMENETELMÄN KUVAUS 
Tässä osiossa perehdytään vertailuanalyysimenetelmään eli benchmarking -menetelmään, 

jota käytetään työn tutkimusmenetelmänä. Kappaleessa selvennetään benchmarking -

käsitettä, tutkitaan millaisia eri bechmarking menetelmiä on ja selvitetään millainen 

benchmarking -menetelmä sopii työhön parhaiten. 

3.1 Vertailuanalyysi 
Yritysten ongelmana on usein, että organisaation kehittämismahdollisuuksia ei tunnisteta. 

Toisaalta, jos kehitysmahdollisuudet tunnistetaan, niin ei tiedetä miten asioita tulisi kehit-

tää. Organisaation kehittäminen on helpompaa, kun näkee, miten joku toinen tekee saman 

asian paremmin. Tällöin oma tavoitetaso tunnistetaan liian alhaiseksi ja osataan reagoida 

ongelmaan. (Karlöf et al. 2003, 120) 

Vertailuanalyysi eli benchmarking on menetelmä, jossa omaa toimintaa vertaillaan parhai-

siin tekniikoihin. Tämän jälkeen tutkimustulosta käytetään hyväksi oman organisaation 

kehittämiseen. Tarkoituksena on oppia edistyneemmiltä osapuolilta. Benchmarking -käsite 

on määritelty tarkemmin seuraavasti: ”Benchmarking on jatkuva ja järjestelmällinen pro-

sessi parhaiden menetelmien ja toimintatapojen tunnistamiseksi, ymmärtämiseksi ja sovel-

tamiseksi. Tavoitteena on oman organisaation suorituskyvyn kehittäminen.” Vertailuana-

lyysiä tehdessä on hyvä huomata, että paras vertailukohde ei välttämättä ole kilpailija tai 

edes samalla alalla. (Tuominen 1993, 15)  

On tärkeää muistaa, että vaikka vertailuanalyysissä on kyse toisilta oppimisesta, se on silti 

kaukana kopioimisesta tai teollisuusvakoilusta. Onnistuneen benchmarking -analyysin te-

keminen vaatii prosessin syvää tuntemista, kykyä soveltaa menetelmiä ja kykyä ymmärtää. 

Suuri pelko on leimautua kopioijaksi, mikä on turhaa. Turhien epäilyjen välttämiseksi on 

luotu benchmarking -toiminnan eettiset periaatteet. Eettiset periaatteet korostavat lailli-

suusperiaatteita, yritysten välistä luottamusta ja vastuullisuutta. (Tuominen 1993, 17; Kai-

vos et al. 1995, 10, 88–89)  

Vertailuanalyysin käytön liiketoiminnassa käynnisti Xerox Corporation, joka tunnetaan 

parhaiten kopiokoneiden valmistuksesta. Yhtiön kserografiaa koskeva patentti vanheni 
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1970 -luvulla, jolloin kilpailijat saivat saman tekniikan käyttöönsä. Hetki patentin umpeu-

duttua alkoi markkinoille tulla japanilaisia tuotteita, jotka olivat halvempia kuin Xeroxin 

laitteet. Xerox Corporation lähetti tiedustelijoita Japaniin, jotka selvittivät japanilaisten 

tehneen teknisiä parannuksia kopiokoneisiin, millä he pystyivät tuottamaan koneita huo-

mattavasti halvemmalla. Huomattiin, että Xeroxin tuotavuustavoitteet olivat olleet jo vuosia 

liian alhaiset, eivätkä ne pakottaneet yritystä kehittämään prosessia. (Karlöf et al. 2003, 36) 

Vertailuanalyysin avulla Xerox pystyi kaksinkertaistamaan tehokkuutensa kaikissa liike-

toimintaprosesseissa. Benchmarking muutti täysin organisaation liiketoimintaa. (Tuominen 

1993, 15) Vertailuanalyysi vaatii johtajilta selkärankaa myöntää, että oman organisaation 

toiminnassa on kehitettävää.  

Vertailuanalyysimenetelmä jaetaan yleisesti kolmeen eri tyyppiin: strateginen benchmar-

king, suorituskyky- ja prosessi-benchmarking. Strategista benchmarking -prosessia käyte-

tään yleensä apuna, kun asetetaan mitattavissa olevia strategisia tavoitteita. Strateginen 

benchmarking auttaa yritystä määrittämään suoritustavoitteita ja etsimään toimintavaih-

toehtoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Suorituskyky-benchmarking mittaa oman yrityksen 

tehokkuutta tai tietyn prosessin suorituskykyä ja vertaa sitä vastaavaan. Tyypillisiä kohteita 

ovat tuotteiden suoritusarvovertailut, taloudelliset tunnusluvut ja prosessien tuottavuuden 

vertailu. Prosessi-benchmarking on taas oman liiketoimintaprosessin analysointia vastaa-

vaan parhaaseen toimintaan. Tavoitteena on suorituskykyjen taustalla olevien toimintatapo-

jen selvittäminen ja vertaaminen. Lisäksi sen tarkoituksena on selvittää edellytykset, jotka 

tukevat toimintatapojen soveltamista ja verrata niitä prosessien välillä. (Tuominen 1993, 

18–21)  

Näiden kolmen tyypin rinnalle nostetaan usein myös kilpailija-benchmarking. Siinä vertai-

luanalyysi suoritetaan saman alan kilpailijoiden kanssa. Onnistuessaan tämä voi johtaa suu-

riin muutoksiin. Hankaluutena on kuitenkin kehitykseen vaadittavien tietojen saanti kilpai-

lijoilta. (Fernandez et al. 2001, 282–283) Tämän kandidaatin työn benchmarking -

tutkimuksessa on kyseessä prosessi-benchmarking. Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

toimintaa verrataan kestävän kehityksen alalla kehittyneempien yliopistojen toimintaan.  
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Benchmarking -tyyppien lisäksi prosessi voidaan suorittaa eri vertailumenetelmiä käyttäen. 

Menetelmiä voivat olla esimerkiksi kahdenkeskinen benchmarking, ryhmä -benchmarking, 

sisäinen - tai ulkoinen benchmarking.  (Kaivos et al. 1995, 13) Menetelmän valinta tehdään 

aina tapauskohtaisesti. Tässä työssä benchmarking -tutkimus suoritetaan kahdenkeskisesti 

kolmen eri yliopiston kanssa. Eri tyypeistä ja menetelmistä huolimatta prosessin perusaske-

leet ovat melko samanlaiset. Liitteessä viisi on esitetty 8 -vaiheisen benchmarking -

prosessin perusaskeleet.  

Tämän työn benchmarking -prosessin kohteena on kestävä kehitys ja sen sitominen Lap-

peenrannan teknillisen yliopiston opiskelijoiden arkeen (Vaihe 1). Vertailukohteet valittiin 

tehtävänannon yhteydessä työn tarkastajien kanssa. Benchmarking -yliopistot valittiin sillä 

perusteella, että heidän toiminta kestävän kehityksen edistämiseksi tiedettiin kansainväli-

sesti edistyneeksi. Vertailukohteet ovat esitelty luvussa 4.1 (vaihe 2).  

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tämänhetkisiä vaikutuskeinoja tutkitaan Green Cam-

pus internetsivujen ja dokumenttien kautta. Lisäksi nykyisistä käytännöistä keskustellaan 

ympäristöpäällikkö Kati Koikkalaisen kanssa (kohta 3).  Kohdeyliopistojen prosesseja tut-

kitaan sustainability -raporttien ja verkkodokumenttien avulla sekä yliopistojen internetsi-

vujen kautta. Lisäksi ollaan yhteydessä yliopistojen ympäristövastaaviin sähköpostitse ja 

puhelimitse (kohta 4). Kuinka ympäristöasioista tiedotetaan? Huomioivatko kestävän kehi-

tyksen toimintasuunnitelmat ensimmäisen vuoden opiskelijat erikseen? Miten kestävä kehi-

tys näkyy arkipäivässä? Esimerkiksi näihin kysymyäliksiin etsitään vastauksia.  

Tämän jälkeen prosesseja verrataan keskenään ja etsitään sopivia keinoja Lappeenrannan 

teknilliseen yliopistoon (kohta 5). Työn lopuksi etsitään konkreettisia kehitysideoita 

benchmarking tutkimusten tuloksista Lappeenrannan teknillisen yliopiston toimintaan. 

Kohdat 6, 7 ja 8 eivät varsinaisesti kuulu tähän kandidaatintyöhön.  
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4 EMPIIRINEN OSIO 
Tässä osiossa etsitään benchmarking -menetelmällä keinoja, joilla kestävä kehitys sidotaan 

opiskelijakulttuuriin vertailukohteissa. Benchmarking -kohteena ovat kansainvälisesti tun-

netut kestävän kehityksen edelläkävijät. Lisäksi tutkitaan Lappeenrannan teknillisen yli-

opiston lähtötasoa.  

4.1 Vertailuyliopistot 
Vertailuyliopistoiksi valittiin Maasrticht University Hollannista, Göteborgs Universitet 

Ruotsista ja ETH Zürich Sveitsistä. Yliopistot valittiin ohjaajien kanssa tehtävänannon yh-

teydessä. Vertailukohteet valittiin sillä perusteella, että niiden tiedettiin olevan edistykselli-

siä yliopistoja ympäristöasioiden suhteen.  

4.1.1 Göteborgs Univesrsitet 

Göteborgin yliopisto, Göteborgs Universitet, on Euroopan suurimpia yliopistoja. Siellä 

opiskelee arviolta 37 000 opiskelijaa ja se työllistää 6 000 henkilöä (University of Gothen-

burg 2014a). Göteborgin yliopistolla opiskelijat ovat tärkeässä roolissa kestävän tulevai-

suuden kehittämisessä. Kestävä kehitys on sisällytetty järjestelmällisesti tutkimukseen, 

koulutukseen ja yhteistyöhön. (The sustainable university 2013) 

Göteborgin yliopisto on ympäristösertifioitu ensimmäisenä yliopistona Ruotsissa vuonna 

2006 (Persson, sähköpostiviesti 1.4.2014). Yliopisto on sitoutunut noudattamaan sekä ISO 

14001- että EMAS standardia. Standardit takaavat kestävän kehityksen liittämisen yliopis-

ton toimintaan samalla, kun negatiivisia ympäristövaikutuksia sitoudutaan vähentämään. 

Göteborgin yliopistolla on tehty ja hyväksytty myös ympäristöpolitiikka. Ympäristöpolitii-

kan päätavoitteena on saada Göteborgin yliopisto yhdeksi Euroopan parhaimmaksi kestä-

vää kehitystä edistäväksi yliopistoksi. (Omrcen et al. 2010, 2)  

Yliopiston kestävän kehityksen toimintasuunnitelma hyväksyttiin 1.11.2010 ja se kattaa 

vuodet 2011–2015. Toimintasuunnitelma esittelee Göteborgin yliopiston tavoitteet kestä-

vän kehityksen edistämiseksi ja keinot kuinka tavoitteisiin päästään. Kestävän kehityksen 

toimintasuunnitelma pohjautuu ympäristöarvoihin, mutta siinä on huomioitu myös taloudel-

liset ja sosiaaliset näkökulmat. Toimintasuunnitelma on jaettu yhdeksään eri osa-alueeseen, 
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jotka ovat: tutkimus, koulutus, vuorovaikutus, opiskelijoiden osallistuminen, taitojen kehit-

täminen, vaikutukset ilmastoon, luonnonvarojen kulutus, vaaralliset kemikaalit ja ympäris-

töriskit. (Omrcen et al. 2010, 1-3) 

Koulutus osa-alueen tärkein tehtävä toimintasuunnitelmassa on lisätä kestävän kehityksen 

sitomista koulutukseen. Tämä näkyy esimerkiksi kestävään kehitykseen liittyvien kurssien 

opettajien kouluttamisena, uusien opiskelijoiden informoimisena kestävästä kehityksestä ja 

parhaiden kestävään kehitykseen liittyvien diplomitöiden palkitsemisena. (Omrcen et al. 

2010, 7) 

Yliopistolla on tarjolla kattava valikoima kursseja, joiden sisältöön kestävän kehityksen 

näkökulmat ovat liitetty. Kestävää kehitystä ja ympäristöarvoja korostavat kurssit ovat 

merkitty ympäristöleimalla, jotta opiskelijoiden on helpompi löytää ympäristöpainotteisia 

kursseja. Leimoja on kahdenlaisia: kurssin pääpaino on kokonaan kestävässä kehityksessä 

tai sisältö on osittain kestävässä kehityksessä. Leimat ovat olleet käytössä jo useamman 

vuoden, mutta järjestelmää ollaan edelleen kehittämässä. (Persson, sähköpostiviesti 

25.3.2014) Leimoilla varustettujen kurssien määrä on noussut vuosi vuodelta (Boman ja 

Andersson 2013, 1). 

Göteborgin yliopisto tarjoaa miltei 1800 kurssia, joista 126 kurssissa pääpaino on ympäris-

töasioissa ja 226 kurssissa ympäristöasiat ovat merkittävässä roolissa (University of got-

henburg 2011a). Ympäristön ja kestävän kehityksen keskus GMV kehitti Sahlgrenska Aca-

demyn kanssa yhteistyössä myös internet-työkalun, joka helpottaa kestävän kehityksen in-

tegroimista opintojaksoihin. Projektissa on kuitenkin vielä hieman kehitettävää. Tavoitteena 

on tehdä työkalusta hyödyllinen kaikille yliopiston tiedekunnille. (Sustainability report 

2013, 7)  

Göteborgin yliopisto tarjoaa myös tutkimusmahdollisuuksia kestävän kehityksen edistämi-

seksi. Ympäristö on asetettu omaksi osa-alueeksi tutkimustyössä. Yliopiston erityiset vah-

vuudet tutkimuksessa ovat meriekologia, vihreä talous, ilmasto sekä ympäristö ja terveys. 

GMV, toimii ulkoisten yhteistyökumppaneiden ja yliopistotutkimuksen välisenä siltana. 

Suuret projektit, koulut, tutkimuslaitokset ja muut aloitteet, jotka liittyvät kestävään kehi-

tykseen, kulkevat kaikki GMV:n kautta. GMV järjestää vuosittain myös seminaareja ja 
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tapaamisia, joiden tarkoituksena on tarkoituksena koota tutkijat, opiskelijat ja rahoittajat 

yhteen. Nämä ovat hyviä tilaisuuksia päästä vaikuttamaan kestävän kehityksen yhteiskun-

nallisiin ongelmiin ja saada tietoa kestävästä kehityksestä. (Omrcen 2010, 5) Jopa 40 % 

ympäristöaiheisista tutkimuksista Ruotsissa tehdään Göteborgin yliopistolla (University of 

Gothenburg 2014b). Kestävään kehitykseen liittyviä artikkeleita julkaistiin Göteborgin yli-

opistolla 216 vuonna 2013 (Sustainable result 2013, 6). 

Opiskelijoiden osallistuminen on otettu ensimmäistä kertaa omaksi alueeksi kestävän kehi-

tyksen toimintasuunnitelmaan (University of Gothenburg 2011b). Ennen opiskelijoiden 

osallistuminen oli sisällytetty jokaiseen suunnitelmaan erikseen, mutta asia koettiin niin 

tärkeäksi, että se haluttiin ottaa omaksi osa-alueeksi (Person, sähköpostiviesti 25.3.2014). 

Tarkoituksena on lisätä aktiviteettejä ja projekteja opiskelijoille, jotka korostavat kestävän 

kehityksen arvoja. Opiskelijoille tarjotaan tietoa, miten voidaan vähentää kulutuskäyttäy-

tymistä ja edistää kestävää kehitystä. (Omrcen 2010, 11) Ympäristötietouden lisääminen 

kuuluu myös yliopiston ympäristöpolitiikkaan (Environmental policy 1997). Opiskelijoiden 

osallistumien on pyritty saamaan entistä näkyvämmäksi osaksi yliopistoa. Tämä on toteu-

tettu esimerkiksi lisäämällä ympäristöpainotteisia työharjoitteluja yliopistolle. Lisäksi ym-

päristötoimikuntiin on otettu mukaan opiskelijaedustajia. (Persson, sähköpostiviesti 

25.3.2014) Opiskelijoiden osallistuminen toimintaan koetaan yliopistolla erittäin tärkeäksi 

osa-alueeksi, mutta ollakseen tyytyväisiä heidän täytyy kehittää toimintaansa vielä paljon 

(Persson, sähköpostiviesti 1.4.2014).  

Opiskelijoille merkittävin kestävään kehitykseen liittyvä tapahtuma on vuosittain järjestet-

tävä Sustainability Day. GMV järjestää tapahtuman jonkin ainejärjestön kanssa. Tapahtu-

maan ovat tervetulleita kaikki opiskelijat sekä Göteborgin yliopistosta että Chalmersin am-

mattikorkeakoulusta. Teemapäivän tavoitteena on tuoda kestävä kehitys lähemmäksi opis-

kelijoita ja arjen rutiineita. (Persson, sähköpostiviesti 1.4.2014; University of Gothenburg 

2013) Tapahtuma sisältää erilaisia luentoja kestävään kehitykseen liittyen, kestävä kehitys -

näyttelyn ja kirpputorin (Hållbarhet 2014). Vuoden 2013 Sustainability day tavoitti 700 

opiskelijaa, jotka saivat valita 36 :sta eri kestävää kehitystä käsittelevästä tilaisuudesta mie-

leisensä (Sustainability report 2013, 7). Sustainability Day -tapahtuma on järjestetty vuo-

desta 2005 lähtien (Persson, sähköpostiviesti 1.4.2014).  Vuonna 2013 opiskelijoille tarjot-
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tiin yhteensä 104 aktiviteettiä ja yhteistyöprojektia kestävään kehitykseen liittyen (Sus-

tainability result 2013, 8).  

Yliopiston tavat informoida kestävästä kehityksestä vaihtelevat tiedekunnittain. Terveystie-

teiden opiskelijoille järjestetään kaikille vuosittain esittelyluento kestävästä toiminnasta, 

josta vastaa yliopiston ympäristökoordinaattori. Kauppatieteet, laki ja talouspuoli taas jär-

jestävät kaikille ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille pakollisen kestävä kehitys -

päivän yhteisen Sustainability Day -tapahtuman lisäksi. Järjestelmä aloitettiin viime vuon-

na. Tänä vuonna päiviä järjestetään kaksi, toinen ensimmäisen ja toinen toisen vuoden 

opiskelijoille. Yleisesti ottaen yliopistolla ei kuitenkaan järjestetä kaikille yhteistä pakollis-

ta tapahtumaa kestävään kehitykseen liittyen. (Persson, sähköpostiviesti 1.4.2014)  

Sahlgrenska Academy Students for Sustainability (SASS) on terveystieteiden opiskelijajär-

jestö Göteborgin yliopistossa. SASS järjestää erilaisia tapahtumia kestävään kehitykseen 

liittyen kuten: työpajoja, elokuvailtoja, luentoja ja säännöllisiä tapaamisia. Opiskelijajärjes-

tön ensisijainen tavoite on jakaa tietoa kestävästä kehityksestä, mutta tärkeänä asiana pide-

tään myös uusiin ihmisiin tutustumista ja poikkitieteellisyyttä. SASS innosti ihmisiä 2013 

keväällä myös Meatfree Monday -tempauksellaan. (SAKS 2013) Yliopistolla järjestettiin 

opiskelijajärjestöjen toimesta myös vaate- ja kirjakirpputoreja sekä kierrätysaiheinen baletti 

esitys (Sustainability result 2013, 8).  

Myös HaSS, joka on kauppatieteiden, lain ja talousosaston opiskelijajärjestö, on aloittanut 

toimintansa kestävän kehityksen parissa vuoden 2012 syksyllä. HaSS järjestää erilaisia se-

minaareja, joiden tavoitteena on jakaa tietoa kestävästä kehityksestä ja saada aikaan kriittis-

tä keskustelua. Toiminta on järjestetty niin, että aiheet liittyvät ajankohtaisesti opiskeltuihin 

asioihin. Lisäksi yliopistolla toimii pienempiä opiskelijajärjestöjä, jotka ovat eritavoin edis-

tämässä kestävää kehitystä. Yliopistolla voi esimerkiksi lainata työkaluja, taistella fossiili-

sia polttoaineita vastaan ja auttaa köyhiä eri järjestöjen kautta. (Persson, sähköpostiviesti 

25.3.2014) 

Kampuksen arkielämässä kestäväkehitys ei vielä ole saavuttanut haluttua tasoa. Valojen 

sammutus ja jätteiden kierrätys ovat asioita, joita jokaiselta odotetaan, mutta oma-
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aloitteisuutta ja näkyvyyttä kestävän kehityksen edistämiseksi halutaan vielä kehittää. 

(Persson, sähköpostiviesti 25.4.2014)  

4.1.2 ETH Zürich 

ETH Zürich on yksi johtavista kansainvälisistä teknillisistä yliopistoista. Se on erityisesti 

tunnettu laadukkaasta opetuksesta, käytännönläheisistä tutkimustöistä ja tuloksista. Yliopis-

to perustettiin jo vuonna 1855, mutta nykyisen nimensä, Eidgenössische Technishe Hoch-

schule, se sai vasta 1911. Lukukaudella 2011/2012 yliopistolla opiskeli yli 17 000 opiskeli-

jaa ja se työllisti yli 480 professoria. Korkeakoulu on tunnettu myös kansainvälisyydestään. 

Kyseisellä kaudella yliopistolla oli kirjoilla opiskelijoita yli sadasta eri maasta. (Bratrich et 

al. 2013, 7)  

ETH Zürich on kääntänyt kansainvälisyytensä hyödyksi kestävän kehityksen kannalta. 

Houkuttelemalla ihmisiä eri tieteenaloilta ja maanosista, yliopistolla on suuri potentiaali 

kehittää kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan ongelmiin. Yli kahdenkymmenen vuoden koke-

mus tutkimuksessa, koulutuksessa ja tiedonsiirrossa liittyen kestävään kehitykseen luovat 

hyvät mahdollisuudet kestävää kehitystä edistäville innovaatioille. Kestävä kehitys on si-

dottu vahvasti mukaan myös tulevaisuuden suunnitelmiin. (Bratricht et al. 2013, 7) Kan-

sainvälisyyden hyödyntäminen on erinomainen ajatus strategisesti. Näin saadaan uusia nä-

kökulmia ja kokemuspohjaista tietoa tutkimustuloksiin. 

ETH sustainability on kestävän kehityksen toiminnan keskus ETH Zürichissä. Sen tarkoi-

tuksena on järjestää kestävään kehitykseen liittyviä tapahtumia, jakaa tietoa kestävästä ke-

hityksestä niin sisäisesti kuin ulkoisestikin ja sitouttaa se luonnolliseksi osaksi kulttuuria. 

ETH Sustainability perustettiin 2008, jonka jälkeen se on ollut aktiivisesti tukemassa kestä-

vään kehitykseen liittyvää tutkimus- ja opetustyötä. Se liitettiin yliopiston organisaatiora-

kenteeseen suoraan yliopiston presidentin alaisuuteen. (ETH 2014a)  

ETH Sustainability Officen toimintaa pyörittää kahdesta kolmeen työntekijää, jotka työs-

kentelevät kaikki osa-aikaisena. Suuria tapahtumia varten Sustainability Office palkkaa 

lisähenkilöstöä auttamaan ideoinnissa ja järjestämisessä. Tämän lisäksi toimintaa harjoite-

taan myös paljon yhteistyökumppaneiden kanssa, jolloin työmäärää saadaan jaettua. Toi-

mintaa johtaa kahdeksan henkinen johtoryhmä, ja lopulliset hyväksynnät antaa yliopiston 
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presidentti. (Bratricht, puhelinhaastattelu 8.4.2014) ETH Sustainability Officen tavoitteena 

on liittää kestävä kehitys osaksi yliopiston arkea (ETH 2014b). Ylimmän johdon sitoutta-

minen kestävään kehitykseen on hyvä keino kulttuurin muutoksen edistämiseksi. Kun kaik-

ki on yliopiston presidenttiä myöten mukana, asia vaikuttaa huomattavasti tärkeämmältä.   

Eri organisaatiotasojen yhteistyönä on saatu aikaan ETH Zürich strategia ja kehitys suunni-

telma 2012–2016, johon yliopiston strategiaan on liitetty kestävän kehityksen avaintekijöi-

tä. Strategia on jaettu neljään eri osa-alueeseen jotka ovat: tutkimus, koulutus, pr -työ ja 

kestävä kampus. Jokaisessa osa-alueessa painotetaan kestävän kehityksen lisäämistä aihe-

alueeseen. Motivaation lisääminen ja innostaminen näkyvät joka osa-alueen kohdalla. Stra-

tegia on jaettu eri alueiden lisäksi viiteen eri painopisteeseen, jotka ovat: tulevaisuuden 

kaupungit ja kestävä suunnittelu, luonnonvarat ja niiden suojelu, ruoan kestävä tuotanto, 

energiankulutus ja ilmastonmuutos. Näihin ongelmiin vastaaminen on yliopistolla tunnistet-

tu ratkaiseviksi kestävän kehityksen edistämisen kannalta. (ETH sutainability 2012, 1-2) 

Opiskelijat, työntekijät ja tiedekunnat halutaan mukaan kestävään kehityksen edistämiseen 

kampuksella (ETH 2014c). Sustainability week -tapahtuma on opiskelijoiden järjestämä 

viikon pituinen tapahtuma, joka sisältää erilaisia tietoiskuja ja luentoja heidän valitsemis-

taan aiheistaan. Viikolla on käsitelty esimerkiksi kierrätystä, uusiutuvaa energiaa, luonnon-

varoja, kasvisruokia ja vihreää taloutta. ETH Sustainability Office auttaa tapahtuman järjes-

tämisessä taloudellisesti ja antaa tarvittaessa neuvoja. Tänä vuonna Sustainability week -

tapahtuma järjestettiin toista kertaa. Bratrichin mielestä tapahtuma on ollut erittäin onnistu-

nut ja ammattimaisesti hoidettu kokonaisuus. (Bratrich, puhelinhaastattelu 8.4.2014) 

Vuonna 2011 järjestettiin ”tietoisuus kampanja” (Awareness campaing), jossa rohkaistiin 

juomaan hanavettä pulloveden sijaan. Yliopisto tarjosi yli 4000 vesikannua tempauksen 

toteuttamiseen. Lisäksi yliopisto lahjoitti ensimmäistä kertaa tänä vuonna uusille opiskeli-

joille juomapullot, joita opiskelijat voivat täyttää hanavedellä, että heidän ei tarvitsisi ostaa 

pullovettä (Bratrich, puhelinhaastattelu 8.4.2014). Vedenkulutus on otettu huomioon myös 

yliopiston WC -tiloissa. Miesten käymälöihin on vaihdettu pisuaarit, jotka eivät kuluta vet-

tä. Vedenkulutus on laskenut yliopistolla huomattavasti. Vuonna 2012 vedenkulutus oli alle 

300 000 kuutiota, kun se vuonna 2004 oli melkein 500 000 kuutiota. Myös paperinkulutuk-
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seen, energiankulutukseen ja hiilipäästöihin on kiinnitetty huomiota. Esimerkiksi käytetty-

jen paperiarkkien määrä vuodessa on vähentynyt vuoden 2004 tasosta noin 50 miljoonalla 

arkilla ja tietokoneiden sähkönkulutukseen on kiinnitetty huomiota. (Bratrich 2013, 57; 

(Bratrich, puhelinhaastattelu 8.4.2014)) 

Tietoisuus kampanjaa vastaava kampanja käynnistettiin myös yliopistonruokaloissa, jossa 

kerrottiin tarjottavien ruokalajien vaikutuksista ympäristöön. Kampanjalla pyrittiin ohjaa-

maan opiskelijoita valitsemaan kasvisruoka liharuoan sijaan ja tiedottamaan ruoan ympäris-

tövaikutuksista. Kannustimena kasvislounas tarjottiin liharuokia halvempaan hintaan. Ruo-

ka- ja juomatempauksen lisäksi kampuksella on keskitytty koulu- ja työmatkoihin. Swiss 

Federal Railways tarjotaa työntekijöille 50 % alennuksen junamatkoista ja Science City 

Link tarjoaa linja-autokuljetukset ilmaiseksi eri kampusten välillä. Lisäksi kampuksella 

järjestetään vuosittain ”Bike-to-Work” -tapahtuma, jonka tarkoituksena on rohkaista ihmi-

siä valitsemaan pyöräily autoilun sijaan. (Bratrich et al. 2013, 57) 

Kestävän kehityksen aiheet ovat sisällytetty myös koulutukseen. Opiskelijoille tarjotaan 

yhä enemmän kursseja, joihin on integroitu kestävän kehityksen näkökulmia, ja myös opet-

tajien toimintaan on etsitty uusia innovatiivisia lähestymistapoja. Yliopistolla tarjotaan kes-

tävään kehitykseen liittyviä kursseja niin energiatekniikasta, materiaalivirroista ja arkkiteh-

tuurista kuin kauppa- ja yhteiskuntatieteistä. Yksittäisten kurssien lisäksi ETH Zürich tarjo-

aa myös koulutusohjelmia, jotka keskittyvät erityisesti kestävään kehitykseen. Yliopistolla 

voi suorittaa diplomivaiheen opinnot liittyen kestävään kehitykseen tai vaihtoehtoisesti 

viettää kesän ETH:n kestävän kehityksen kesäkoulussa. Etenkin diplomivaiheen kestävän 

kehityksen opinnot ovat olleet erittäin suosittuja. (Bratrich et al. 2013, 21-23, 25) Kestävän 

kehityksen poikkitieteellisyys korostuu kurssitarjonnassa erittäin hyvin. 

Yksittäisten tempauksien lisäksi yliopistolla järjestetään vuosittaisia kestävä kehitys -

tapahtumia. Jokaisen vuoden pääteema vaihtelee. Tämä vuoden teema (Focus of the year) 

on kestävä kaupunki- ja aluesuunnittelu. Teeman mukaan järjestetään esittelyitä ja tilai-

suuksia, jotka toimivat tietoiskuina aiheesta. Samalla tapahtumat toimivat linkkeinä yliopis-

ton ja yhteistyökumppaneiden välillä. Focus of the year -teeman valitsee Green Officen 

johtoryhmä siten, että se vastaa ajankohtaisia ja paikallisesti tärkeitä asioita. (Bratrich, pu-
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helinhaastattelu 8.4.2014). Toinen tärkeä tapahtuma on ETH Talks, joka on kaikille avoin 

tapahtuma. Tapahtuman tarkoituksena on edistää kriittistä keskustelua kestävän kehityksen 

ajankohtaisista aiheista. Vuonna 2011 aiheena oli Sveitsin energiatulevaisuus. Aiheen esit-

teli kolme yliopistoprofessoria, jonka jälkeen heidät haastoi joukko vaikutusvaltaisia pää-

töksentekijöitä. Tapahtuma kokoaa yhteen tiedemiehiä, poliitikkoja, opiskelijoita ja mediaa. 

(Bratrich et al. 2013, 31) 

Yksi arvostetuimmista luentosarjoista Sveitsissä on Sustainable dialogue with leaders and 

pioneers. Tapahtumaan saapuu puhujia ympäri maailmaa, jotka jakavat kokemuksia, joissa 

kestävä kehitys on ollut vaikuttamassa yritysten ja yksilöiden menestykseen. (Bratrich et al. 

2013, 34) Opiskelijoiden, virkamiesten ja yritysjohtajien yhteen saattaminen on erittäin 

tehokas tapa lisätä innostusta kestävää kehitystä kohtaan opiskelijakulttuurissa. Avoimet ja 

ilmaiset luentotilaisuudet kestävästä kehityksestä ja muista ajankohtaisista aiheista ovat 

ETH Zürichin eräs tapa antaa kansalaisten maksamille verorahoille konkreettista vastiketta 

(Bratrich, puhelinhaastattelu 8.4.2014). 

Suurten tapahtumien lisäksi yliopistolla on myös opiskelijalähtöistä toimintaa. Project 21, 

We Act, Seed City ja Eaternity ovat erilaisia kestävän kehityksen projekteja, jotka tarjoavat 

opiskelijoille yhteisöllisyyttä kestävän kehityksen edistämiseksi. Project 21 ja We Act tar-

joavat käytännön projekteja ja tietoa kestävän kehityksen sitomisesta arkipäivään. Seed 

City puolestaan tarjoaa mahdollisuuden viljellä ruokakasveja. Järjestöllä on 600 neliömetrin 

kokoinen alue, jossa kasvatetaan hedelmiä, vihanneksia ja marjoja. Eaternity taas kannustaa 

ihmisiä syömään ilmastoystävällisempää ruokaa. (ETH 2014d) Yhteisöllisyys on kannatta-

vavoima monessa asiassa. Kiinnostus kestävää kehitystä kohtaan on suurempi, kun asian 

kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Erilaiset kerhot ja järjestöt ovat helppo lähestymistapa kestä-

vään kehitykseen liittyvään toimintaan. Lisäksi opiskelijajärjestöt ovat hyvä väylä tutustua 

uusiin ihmisiin. Green Office tukee opiskelijajärjestöjä taloudellisesti (Bratrich, puhelin-

haastattelu 8.4.2014). Lisäksi yhteistyökumppanuuteen kuuluu molemminpuolista avunan-

toa tarvittaessa. 

ETH Zürichissä uskotaan myös yhteistyöhön. Yliopisto on vahvasti ulospäin suuntautunut 

ja se on monessa kansainvälisessä toiminnassa mukana. Vuonna 2012 yliopistolla oli peräti 
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5 858 opetus - ja tutkimusyhteistyökontaktia, ja määrä on ollut noususuhdanteinen. 

(Bratrich et al. 2013, 12) Lisäksi ETH Zürich kuuluu moneen kansainväliseen järjestöön 

kuten: International Alliance of Research Universities, Climate-KIC ja International Sus-

tainable Campus Network (ETH 2014e).  

4.1.3 Maastrich University 

Maastrich University on Hollannin kansainvälisin yliopisto. Jopa 45 % opiskelijoista tulee 

ulkomailta. Yliopistolla panostetaan erityisesti uusiin innovatiivisiin opetustekniikoihin. 

Koulutusohjelmat ovat pyritty suunnittelemaan niin, että oppilaiden parhaat puolet saatai-

siin tuotua esiin. Maastrichtin yliopistossa käytetään erityisesti ongelmalähtöistä opetustek-

niikkaa (problem-based learning). Tämä on ollut yliopiston vahvuus jo yli 35 vuotta. On-

gelmalähtöinen opetus on koettu tehokkaaksi ja motivoivaksi tavaksi oppia. Yliopiston 

motto on Leading in learning. Opiskelijat saavat haastaa itseään ja oppia käytännön kautta. 

Yliopistolla opiskelee noin 16 000 opiskelijaa ja se työllistää noin 4 000 työntekijää. (UM 

2014) 

Maastrichtin kestävän kehityksen edistämisen perusta on Green Office, jonka toiminta alkoi 

2010. Järjestön perusti joukko opiskelijoita, tutkijoita ja työntekijöitä, jotka kokivat kestä-

vän kehityksen tärkeäksi asiaksi. Ympäristöasioita edistäviä ryhmiä oli aikaisemminkin, 

mutta ne koettiin riittämättömiksi. Aloite Green Officen toiminnasta vietiin työntekijöiden 

avustuksella johdolle, jotka antoivat myöntävän vastauksen ja toiminta sai alkaa. (Chowdu-

ry, puhelinhaastattelu 21.3.2014; Green Office 2014)  

Green Officen opiskelijakoordinaattori Priyanka Paul Chowduryn mielestä opiskelijat ovat 

oikeassa asemassa muutoksen aikaansaamiseksi. Hänen mielestään pelkästään ylhäältä 

alaspäin johdettu kulttuurinmuutos ei ole riittävän tehokas kestävän kehityksen liittämiseksi 

opiskelijakulttuuriin. Yliopiston palkkaamat työntekijät ovat liian tiukasti kiinni johdon 

määräyksissä, kun opiskelijat voivat tehdä nyt radikaalejakin muutoksia ilman ylempien 

auktoriteettien määräyksiä. Jäsenet valitaan yleensä yhdeksi vuodeksi kerallaan tehtävään-

sä. Tämä varmistaa sen, että tarjolla on tuoreita mielipiteitä, uusia ideoita ja korkea moti-

vaatio asioiden muuttamiseen.  (Chowdury, puhelinhaastattelu 21.3.2014). 
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Yliopistojen kestävää kehitystä edistävä toiminta uskotaan olevan ratkaiseva tekijä yhteis-

kunnan ongelmien selvittämiseksi. Tämä on yksi syy miksi Green Officen toiminta aloitet-

tiin. Green Office -tiimi listaa kolme tavoitetta, jota kautta he pyrkivät vaikuttamaan opis-

kelijoihin. Tavoitteet ovat: muutos agentit, toimia yhdistäjänä ja valtuuttaminen. Muutos-

agentit ja valtuuttaminen liittyvät hieman toisiinsa. Voidaan ajatella, että muutosagentit 

tuovat innovatiivisia lähestymistapoja organisaatioon. He innostavat ihmisiä, vievät tietoa 

eteenpäin ja edistävät myös tätä kautta muutosta. Green Officen rooli sekä opiskelijoina ja 

työntekijöinä että yhtenä yliopiston osastona, luo ainutlaatuisen mahdollisuuden muodostaa 

yhteyksiä jokaiseen eri organisaatiotasoon ja tiedon leviäminen on tehokasta. Valtuuttami-

nen liittyy uusien jäsenien hankintaan. Kaikki halukkaat pääsevät mukaan toimintaan. 

(Green Office 2014) Valtuuttaminen eri projektien ja aktiviteettien suunniteluun lisää moti-

vaatiota sitoutua kestävään kehitykseen. Valtuuttamisen kautta oma rooli muutoksessa tun-

tuu tärkeämmältä ja tällöin sitoutuminen on vahvempaa. 

Muutosagenttien ja valtuuttamisen lisäksi Green Officella on erinomainen asema yhdistää 

opiskelijat, työntekijät ja sidosryhmät. Persoonallinen ja motivoinut tiimi on helposti lähes-

tyttävä niin opiskelijoille kuin päättäjille. Green Office toimii näin siltana eriosapuolten 

välillä. Tavoitteena on yhdistää tutkimus, koulutus ja operatiivinen toiminta kestävän kehi-

tyksen tavoitteisiin. Yhdistäjänrooli tarkoittaa myös sitä, että opiskelijoiden ääni saadaan 

helpommin kuulumaan johdolle, ja toisaalta myös viestit johdolta saadaan perille opiskeli-

joille. Yliopiston sisäisten tavoitteiden lisäksi myös Maastrichtin kaupungin tavoitteena on 

olla ilmastoneutraali vuoteen 2030 mennessä. Tiimi on ottanut tehtäväkseen auttaa myös 

ulkopuolisia tahoja ja olla yhdistävänä tekijänä kaupungin, yritysten ja yliopiston välillä. 

(Green Office 2014) Green Office toimii ikään kuin sovittelijana eri organisaatioiden ja 

organisaatiotasojen välillä.  

Green Officen toiminta on saanut huomiota niin kotimaassaan kuin kansainvälisesti. Sak-

sassa Green Officen toiminta esiteltiin jopa parhaana tapana edistää kestävää kehitystä yli-

opistoilla. Felix Spira, joka on yksi perustajajäsenistä, kommentoi alun olleen kuitenkin 

hankalaa. Toimistotilojen järjestyttyä, tiimi joutui pohtimaan, kuinka toiminta lähtee liik-

keelle. Ottaen huomioon lähtökohdat Spira sanoo Green Office -toiminnan olevan ennen-

näkemätön menestys. Kuusi kuukautta perustamisen jälkeen oli jo tuotettu toimintasuunni-
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telma: the Climate Action Plan. Tästä seurasi monia onnistuneita projekteja, ja nyt seinällä 

roikkuu jo palkintoja kestävään kehitykseen liittyvästä toiminnasta. (Van Vinkeveen 2013) 

Spiran mielestä Green Officesta tekee ainutlaatuisen juuri opiskelijalähtöisyys ja hän koros-

taa opiskelijoiden olevan heidän tärkein voimavara. Toiminnassa on noin 8 vakituista ja 20 

vapaaehtoista työntekijää, jotka ovat todella sitoutuneita työhönsä. Töitä tehdään mielellään 

jopa viikonloppuisin. Spira sanoo: ”Sitoutuneisuus on suurta, se ei ole vain työtä”. Green 

Office sai valmiiksi pitkän tähtäimen suunnitelmansa kestävän kehityksen edistämiseksi: 

Roadmap 2030. Roadmap 2030 sisältää strategisia tavoitteita joihin toiminnalla tähdätään. 

Päämääränä on saada Maastrich University kestäväksi vuoteen 2030 mennessä askel kerral-

laan. Haaveena on olla täysin energiaomavarainen. (Van Vinkeveen 2013) 

Green Office -tiimin jäsenet pitävät toimintaansa täysin uudenlaisena kestävän kehityksen 

kannalta. Spira muistuttaakin, että he eivät ole aktivisteja, jotka protestoivat kaikkea vas-

taan saamatta mitään aikaiseksi, vaan heidän toimintatapansa on tehokas ja samalla kaikilla 

on hauskaa. Green Office haluaa auttaa myös muita yliopistoja edistämään kestävää kehi-

tystä ja pääsemään hankalan alun ylitse. Spira on luonut yhdessä avustajien kanssa Rootabi-

lity -projektin, jonka avulla Green Office -konsepti on siirrettävissä muihin yliopistoihin. 

Rootability keskittyy pääasiassa Iso-Britanniaan, Hollantiin ja Skandinaviaan. Amsterda-

min yliopistoon on jo kehitetty heille sopiva malli. (Van Vinkeveen 2013) 

Spiran mukaan Green Officen etu on sen joustavuus, nopeus ja talous. Toimiva kehys voi-

daan luoda nopeasti ja halvalla. Spira: ”150 000 eurolla saadaan toiminta alulle, 8 työnteki-

jää ja 20–30 vapaaehtoista. Tämä ei ole mitään siihen verrattuna, mitä henkilökunnan palk-

kaaminen maksaa. Lisäksi opiskelijoissa on huomattava potentiaali.” (Van Vinkeveen 

2013) Green Officen 160 000 euron budjetista kuluu toiminnan ylläpitämisen lisäksi suuri 

osa mainontaan. Tapahtumat järjestetään usein omissa tiloissa, jolloin tilojen vuokrista ei 

kerry maksua. (Chowdury, puhelinhaastattelu 21.3.2014). 

Roadmap 2030 on yliopiston opas kohti kestävää kehitystä. Oppaan sisältö on jaettu kol-

meen alueeseen: koulutus & tutkimus, toiminnot ja yhteiskunta & kulttuuri. Roadmap 2030 

kertoo tarkasti, mitkä ovat tavoitteet osa-alueen suhteen ja tarvittavat keinot tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Jokaiselle tavoitteelle on asetettu takaraja. Tavoitteet ovat määritelty väri-
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koodein kiireellisyyden mukaan lyhyeen -, keskipitkään - ja pitkään ajanjaksoon. Näiden 

lisäksi oppaassa näkyvät myös käynnissä olevat toiminnot. Esimerkiksi koulutuksen kehit-

tämisen visioita ovat kestävän kehityksen integroiminen opetussuunnitelmiin ja tarjota kan-

sainvälisesti arvostettu ja innovatiivinen kestävä opinto-ohjelma. Seuraava tavoite visioiden 

toteuttamiseksi on arvioida opiskelijoiden odotukset kestävän kehityksen opintoja kohtaan 

ja muotoilla opintojaksoja saatujen tietojen mukaan. Tämän tavoitteen takarajaksi on asetet-

tu 2015. (Sustainability Roadmap 2013, 4, 7-8)  

Green Office huomioi toiminnallaan myös uudet opiskelijat. Tervetuloviikolla tiimi pitää 

informaatiopistettä, missä he kertovat Green Officen toiminnasta lyhyesti ja tulevasta rek-

rytointitilaisuudesta. Rekrytointitilaisuudessa kerrotaan tarkempaa tietoa toiminnasta ja 

kaikki halukkaat voivat liittyä vapaaehtoiseksi. Näiden lisäksi Green Office panostaa myös 

Maastrichtin yliopistosta kiinnostuneisiin alemman asteen opiskelijoihin. Bachelors open 

day on tapahtuma, jossa lukiolaiset tulevat tutustumaan yliopistoon. Green Office pitää 

vastaavanlaista informaatiopistettä myös täällä. Näin Maastrichtin yliopistoon hakevat 

opiskelijat tietävät jo ennestään Maastrichtin yliopiston olevan vastuullinen kestävän kehi-

tyksen edistäjä. (Chowdury, puhelinhaastattelu 21.3.2014)  

Chowdury myöntää, että kestävän kehityksen liittämistä arkirutiineihin on kehitettävä. Yli-

opiston kampus koostuu monesta eri rakennuksesta ympäri kaupunkia ja joka kampuksella 

on hieman eri toimintatavat. Green Office pääpaino on toiminnan vakiinnuttaminen yliopis-

tojärjestelmään ja eri aloitteiden alullepaneminen. Lisäksi Maastrichtin yliopistolla järjeste-

tään erilaisia tapahtumia kestävään kehitykseen liittyen. Pieniä projektiluontoisia tapahtu-

mia järjestetään melko säännöllisesti Green Officen, useiden pienempien järjestöjen ja yksi-

tyisten ihmisien toimesta. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi kirpputorit ja kasvisruokai-

lusta kertovat luennot. Lisäksi Green Office -tiimi järjestää kaikille avoimen kuukausita-

paamisen. Kokous sisältää kestävään kehitykseen liittyvän esitelmän ja vapaata seurustelua. 

Tapaamiset ovat hyvä tilaisuus tututusta tiimin toimintaan ja sen jäseniin. Suosittuja Green 

Officen tapahtumia ovat myös kasvis grilli-illat. Grillaamisen ohella tapahtumassa esittäy-

tyvät kaikki kestävään kehitykseen liittyvät kerhot. (Chowdury, puhelinhaastattelu 

21.3.2014) 
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Uusin Green Officen hanke on Sustain + Go kurssi, joka on täysin opiskelijoiden ylläpitä-

mä. Kurssi järjestetään nyt enimmäistä kertaa ja siitä on pidetty vasta avausluento. Ensim-

mäisellä kerralla keskusteltiin mitä kestävä kehitys omasta mielestä on ja mitä se merkitsee 

itselle. Jatkossa oppilaat voivat itse valita heille kiinnostavia kestävään kehitykseen liittyviä 

aiheita, joista haluavat oppia lisää. Kurssimateriaali etsitään itse ja oppiminen tapahtuu 

keskustelevan oppimisen kautta. Opiskelijat tapaavat säännöllisesti kaksi kertaa kuukaudes-

sa ja koko kurssi kestää neljä kuukautta.  

4.2 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
Lappeenrannan teknillistä yliopistoa voidaan katsoa Suomessa kestävän kehityksen edellä-

kävijänä, vaikka opittavaa vielä riittää. LUT:n Green Campuksella hyödynnetään yliopiston 

energiaosaamista konkreettisesti. Green Campus luo ainutlaatuisen tutkimus- ja opetusym-

päristön yliopistolle. (Green Campus 2014a) 

Green Campuksen tavoitteena on pienentää yliopiston kasvihuonekaasupäästöjä ja ekolo-

gista jalanjälkeä. Green Campus sai WWF:n myöntämän Green Office -diplomin, joka mo-

tivoi henkilöstöä edistämään kestävää kehitystä arjessa. WWF:n diplomi edellyttää ympä-

ristöohjelmaa, joka sisältää käytännön toimia ja tavoitteita haitallisten ympäristötoimien 

vähentämiseksi. Kriteerejä ovat esimerkiksi kasvihuonekaasujen vähentäminen säästämällä 

energiaa, jätteiden vähentäminen, kierrättäminen ja lajittelu. LUT sai ympäristöohjelmansa 

valmiiksi vuonna 2012. (Green campus 2014b). 

LUT:ssa uusiutuvan energiavaihtoehtojen tutkimisen lisäksi tuotetaan ja hyödynnetään uu-

siutuvaa energiaa. Kampukselle on rakennettu tuuli- ja aurinkovoimala, joita voidaan hyö-

dyntää tutkimuksessa ja opetuksessa. Tuotettu sähkö käytetään yliopistolla. Voimalat ovat 

liitetty osaksi Smart Grid -verkkoa kuten myös sähköä kuluttavat laitteet, esimerkiksi säh-

köauto. (Green Campus 2014c) Uudella älykkäällä sähköverkolla voidaan vähentää yliopis-

ton energiankulutusta. Jatkuvilla mittauksilla saadaan tarkkaa tietoa milloin ja missä sähköä 

käytetään. (Green Campus 2014c)  

LUT kuuluu kestävää kehitystä edistävään pohjoismaiseen yliopistoverkostoon (NSCN). 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kampus tarjoaa verkostolle etenkin teknistä osaamista 
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ja vihreän teknologian sovellutuksia, jotka on otettu LUT:ssa käyttöön ensimmäisten jou-

kossa. (Green Campus 2014b)  

Vuonna 2013 yliopistolle palkattiin ympäristöpäällikkö, jonka pääasiallinen tehtävä oli ra-

kentaa yliopistolle ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Tavoitteeksi 

asetettiin järjestelmän sertifiointi vuonna 2014. Ympäristöjärjestelmän on tarkoitus tukea 

ympäristöasioiden hallintaa ja parantaa ympäristösuojelutoimien tuloksellisuutta. (Green 

Campus 2014b) Liitteessä kuusi on esitelty LUT:n ympäristöjärjestelmän jatkuvan kehittä-

misen vaiheet. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ympäristökäsikirja astui voimaan 

13.1.2014 (Koikkalainen et al. 2014). Ympäristökäsikirjan lisäksi LUT on hyväksynyt ym-

päristöpolitiikan 4.9.2013, mikä on osa ympäristöjärjestelmää (Green Campus 2013a). Ym-

päristöpolitiikassa luvataan huomioida ympäristövastuu kaikessa toiminnassa. 

Yliopisto on hyväksynyt myös ympäristöohjelman syksyllä 2013. Ympäristöohjelma on 

jaettu neljään osaan: energia, luonnonvarojen käyttö ja jätteet, tutkimuksen ja opetuksen 

vaikutus yhteiskuntaan sekä liikenne. Ympäristöohjelmassa on kuvattu jokaiseen merkittä-

vimpään ympäristönäkökohtaan liittyvät päämäärät, tavoitteet, indikaattorit ja keinot tavoit-

teiden saavuttamiseksi. Myös henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden 

sitouttaminen Green Campuksen kehittämiseksi on otettu huomioon yhtenä osana. Tavoit-

teena on lisätä ympäristötietoisuutta ja Green Campuksen viestintää tapahtumien ja yhteis-

työkumppaneiden avulla. (Ympäristöohjelma 2013) Ympäristöohjelma on erittäin hyvä ja 

kattava tavoitteisto Green Campuksen toiminnan keittämiseksi ja ympäristötietouden li-

säämiseksi. 

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa kestävän kehityksen sitominen opiskelijoiden ar-

keen on järjestetty erilaisilla tapahtumilla ja tiedottamisella. Näistä puhtaasti ensimmäisen 

vuoden opiskelijoihin liittyviä keinoja ovat Green Campuksesta kirjoitettu osio fuksioppaa-

seen ja Green Campuksen oma rasti fuksisuunnistuksessa. Lisäksi uusille opiskelijoille jaet-

tavat fuksipussit sisältävät Green Campus haalarimerkin. (Koikkalainen, sähköpostiviesti 

31.3.2014) 

Syksyisin yliopistolla järjestetään energiankeruutalkoot ja energiansäästöviikko. Energian-

keruutalkoissa kerätään LUT:n ympäristöstä energiapuuta joukkueina. Eniten energiapuuta 
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kerännyt joukkue palkitaan. Vuoden 2013 syksyllä energiapuuta kerättiin yhteensä 37 

MWh (Green Campus 2014d). Energiansäästöviikoilla kiinnitetään erityistä huomiota ener-

giankulutukseen. Vuoden 2013 viikon teemoja olivat: tietokoneiden käyttö, yliopiston va-

laistus, materiaalinkulutus, energiansäästövinkkejä kotiin ja liikenteen energiankulutus 

(Green Campus 2013). Energiansäästöviikoilla järjestetään myös kirpputori opiskelijoille ja 

henkilökunnalle. Lisäksi LUT osallistuu vuosittain Earth Hour -

energiansäästötapahtumaan. (Koikkalainen, sähköpostiviesti 31.3.2014)  

LUT:ssa on kiinnitetty huomiota myös yksityisautoiluun ja työmatkoihin Vuosina 2012 ja 

2013 yliopiston ympäristötekniikan opiskelijayhdistys Pelletti järjesti Smart Trip/autoton 

päivä -tapahtuman, jossa työntekijöitä ja opiskelijoita kannustettiin tulemaan töihin pyörällä 

tai julkisilla kulkuneuvoilla yksityisautoilun sijaan. Tämän lisäksi yliopisto kuuluu kyy-

ti.net -kimppakyyti järjestelmään (Koikkalainen, sähköpostiviesti 31.3.2014). Ympäristöys-

tävälliseen liikkumiseen innostetaan ihmisiä myös vuosittaisessa Lappeenranta GP -

tapahtumassa. Lappeenranta GP on LUT:n ja Saimaan ammattikorkeakoulun järjestämä 

koko perheen tapahtuma, jossa kilpaillaan energiataloudellisilla sähköajoneuvoilla ja lihas-

voimalla (Green Campus 2014e).  

Yliopiston pääruokalassa seurataan aktiivisesti päivittäistä biojätemäärää. Lisäksi yliopiston 

auloissa sijaitsevat jäteastiat ovat vaihdettu monilokeroastioiksi, joihin voi lajitella energia-, 

seka-, ja biojätteen. Lisäksi yliopiston 3 -aulaan ja pääaulaan rakennetaan kesän 2014 aika-

na kierrätyspisteet, joiden yhteydessä myös opastetaan jätteiden lajittelua. (Koikkalainen, 

sähköpostiviesti 31.3.2014) Kierrätyksen lisäksi myös valaistuksen energiankulutus on 

otettu huomioon. Monien valokatkaisimien yhteyteen on ilmestynyt ”Lets start an on/off 

relationship!”-kyltti. 

Lähes vuosittain järjestettävässä Tieteiden Yö -tapahtumassa välitetään ympäristötietoutta 

kuntalaisille.  Ympäristötekniikan opiskelijat, Pelletti ry, ovat pitäneet kyseisessä tapahtu-

massa kierrätys aiheista rastia lapsille.  Pelletti ry käy pitämässä ympäristöaiheisia teema-

päiviä myös lähipäiväkodissa 2-4 kertaa vuodessa.   
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ovat hyvät lähtökohdat kestävän kehityksen liit-

tämiseksi opiskelijakulttuuriin. Green Campuksen toiminnan pohja on vakaa, kestävä kehi-

tys näkyy jo nyt yliopistolla ja tulevaisuuden suunnitelmat näyttävät hyvältä.  

Onnistuakseen kulttuurimuutoksessa Green Campuksen tulee olla lähellä opiskelijoita. 

Henkilökunnan tulisi olla opiskelijoille tuttu, joka tekisi toiminnasta helpommin lähestyttä-

vän. Tällä hetkellä Green Campus edustaa monelle opiskelijalle enemmän vihreää väriä 

kuin henkilöitä sen takana. Muutoksen tulee olla johdettu kohderyhmän läheltä onnistuak-

seen saavuttamaan pysyvän aseman.  

Maastrichtin opiskelijalähtöinen toiminta on erittäin hyvä malli kohderyhmän läheltä johde-

tusta muutoksesta. Tämä ei tarkoita sitä, että Green Campuksen toiminta pitäisi olla täysin 

opiskelijalähtöistä, vaan että toiminnan pitäisi tulla helpommin tavoitettavaksi myös opis-

kelijoille. Kohderyhmän lähestyminen voisi antaa toiminnalle myös uusia ideoita toiminnan 

kehittämiseksi. Lähestyminen voisi tapahtua luentojen, tapahtumien ja mainonnan kautta. 

Opiskelijoiden osallistuminen toimintaan lisäisi myös heidän sitoutumista kestävään kehi-

tykseen. Yhteisöllisyys on voimavara, siksi myös ympäristöohjelman tehtävät ja tavoitteet 

tulisivat olla kaikkien yhteinen projekti.  

Tämän kandidaatintyön tehtävänä on pohtia kestävän kehityksen sitouttamista opiskelijoi-

den arkeen. Kestävään kehitykseen liittyvät tapahtumat ovat hyvä keino jakaa tietoa asiasta, 

niitä tarvitaan ja ne voivat sytyttää kipinän opiskelijoissa, mutta kestävän kehityksen liittä-

miseksi arkeen tarvitaan myös muuta. Monesti tapahtumat ovat hauskoja ja asiat koetaan 

tärkeiksi paikan päällä, mutta ne unohdetaan kotiin lähtiessä. Arkeen liittämiseen tarvitaan 

pitkäaikaisempi säännöllinen prosessi. 

Niin Göteborgin kuin Maastrichtin yliopiston kontaktit kokivat kestävän kehityksen näky-

misen kampuksen arjessa olevan asia, jota halutaan vielä kehittää. Valojen sammuttamisen 

odotetaan automaattisesti kuuluvan jokaisen käytökseen, mutta tähän ei kiinnitetä varsinai-

sesti huomiota. LUT on ottanut tähän erilaisen suhtautumistavan. Valokatkaisijoiden yhtey-

teen sijoitetut kyltit, ruokaloiden biojätelaskurit ja tulevat sähkön-, veden- ja lämmön kulu-
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tuksesta kertovat mittarit ovat keinoja, jotka toimivat innostavalla tavalla kestävän kehityk-

sen edistäjinä ja ikään kuin muistuttavat ympäristöasioita päivittäin. Vastaavanlaista ”mai-

nontaa” voisi lisätä Green Campuksella. Pienet humoristiset kyltit monilokerojäteastioiden, 

vesihanojen, hissien ja ruokaloiden biojäteastioiden yhteydessä toisivat kestävän kehityksen 

kaikkien yhteiseksi asiaksi pienien asioiden kautta. Toisaalta myös esimerkiksi portaisiin 

voisi sijoittaa positiivisia kannustus kylttejä, jolloin kestävää kehitystä edistävä toiminta 

voitaisiin kokea palkitsevana ja positiivisena asiana. Myös Zürichissä käytetty tiedottami-

nen aterioiden ilmastovaikutuksista on erinomainen idea, jota yliopistolla voitaisiin hyö-

dyntää. Vastaavanlaiset pienet kannustimet voisivat lisätä kiinnostusta kestävää kehitystä 

kohtaan ja saada opiskelijoita mukaan Green Campuksen toimintaan ja tapahtumiin. 

Pienten kylttien lisäksi myös eri kohteisiin sijoitetut tietoiskut yliopistolla voisivat toimia 

arjen kestävän kehityksen edistäjänä. Esimerkiksi tiedote ruokalan astiapalautuksen lähei-

syyteen biojätteiden vaikutuksesta voisi saada opiskelijat miettimään ensikerralla kuinka 

suuren annoksen ottaa. Tietoiskuihin olisi hyvä liittää myös jokin vertailutieto, joka konk-

reettisesti kertoo ympäristövaikutuksen suuruudesta. Tietoiskuja voisi liittää eri asioihin, 

kuten hisseihin, valaistuksen ja vedenkulutukseen. 

Yhtenä osa-alueena työssä keskityttiin erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoiden si-

touttamista. Green Campus on jo omalla tavallaan ottanut fuksit huomioon jakamalla tietoa 

tervetuliaispaketeissa ja osallistumalla tervetuloviikon rastitapahtumaan. Näitä käytäntöjä 

kannatta jatkaa myös tulevaisuudessa. Green Campus -rasti suunnistuspäivässä tuo juuri 

oikealla tavalla henkilöstöä tutuksi uusille opiskelijoille. Rasti voi olla monelle ensimmäi-

nen kohtaaminen Green Campuksen toimintaan. Ensivaikutelma on erittäin tärkeä ja rastin 

sisältö kannattaa miettiä tarkkaan. Tärkeää on jättää rento ja helposti lähestyttävä kuva 

Green Campuksen toiminnasta.  

Göteborgin yliopiston terveystieteiden opiskelijoille järjestettävän luennon tapaan myös 

LUT:n uusille opiskelijoille voitaisiin järjestää infotilaisuus Green Campuksesta ja LUT:n 

ympäristövastuullisuudesta. Luento voisi olla vapaaehtoinen, jolloin saataisiin paikalle asi-

asta valmiiksi kiinnostunut kohdeyleisö. Maastrichtin tapaan LUT:n vastuullisuutta kestä-

vässä kehityksessä voitaisiin mainostaa myös yliopistoon mahdollisesti hakeville opiskeli-
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joille. LUT:n toimintaa mainostava ABI -tiimi olisi erinomainen kanava levittää tietoa. Ly-

hyt tietoisku Green Campuksesta ja yliopiston ympäristösaavutuksista tavoittaisivat suuren 

yleisön helposti. 

Göteborgin yliopiston ja ETH Zürichin toimintasuunnitelmiin kuuluivat kestävään kehityk-

seen liittyvä vuosittainen suuri tapahtuma. Tällainen toiminta kestävän kehityksen edistä-

miseksi on hyvä keino tuoda ympäristöarvoja esille. LUT:ssa järjestetty energiansäästö-

viikko voisi toimia pohjana, johon Sustainability Week -tapahtuman konseptia voitaisiin 

sovittaa. Eri päivien teemojen lisäksi yliopistolla voitaisiin järjestää seminaareja, luentoja ja 

firmojen esittelyitä kestävään kehitykseen liittyen. Etenkin Zürichin erilaiset seminaaritilai-

suudet nostettiin erittäin suureen rooliin kestävän kehityksen edistämisessä. Myös LUT:ssa 

voitaisiin pohtia mahdollisuutta antaa tapahtuman järjestämisestä vastuu opiskelijoille, ku-

ten Zürichissä on tehty. Tämä antaisi opiskelijoille erittäin hyvän mahdollisuuden päästä 

lähemmäksi Green Campuksen toimintaa.  

Yliopiston eri kerhot voitaisiin haastaa järjestämään energiansäästöviikolle kestävään kehi-

tykseen liittyviä tapahtumia. Esimerkiksi Acti voisi järjestää ympäristöaiheisen näytelmän, 

Grilliseura kasvisgrillausta ja Teekkarilaulajat ympäristönsuojelua tukevan konsertin. Ko-

konainen viikko kestävän kehityksen aiheiden käsittelyä monipuolisesti saisi varmasti laa-

jan kohdeyleisön. Green Campuksen työntekijät voisivat juontaa tapahtumia, jolloin heidät 

opittaisiin tuntemaan paremmin opiskelijoiden keskuudessa. Tapahtumaa tulisi markkinoi-

da aikaisempia vuosia huomattavasti enemmän, jotta siitä saataisiin mahdollisimman suuri 

hyöty. Myös monet muut kestävään kehitykseen liittyvät tapahtumat yliopistolla tarvitsisi-

vat näkyvämpää markkinointia. Moni opiskelija ei ollut edes kuullut energiansäästöviikois-

ta. 

Erilaisten tapahtumien lisäksi kestävää kehitystä edistäviä opiskelijajärjestöjä olisi tärkeä 

saada yliopistolle. Ylioppilaskunnan alaisuudessa toimii useita kerhoja, mutta kestävää ke-

hitystä edistävää kerhotoimintaa ei vielä ole. Eri opiskelijajärjestöjen toiminta on vertai-

luyliopistoissa koettu erittäin suosituksi. Kerhojen toiminta voisi saada aikaan myös 

LUT:ssa innovatiivisia ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi. Green Campus voisi 

auttaa kerhojen toiminnan aloittamista, mutta muuten toiminta voisi olla täysin opiskelija-
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lähtöistä. Zürichin yliopiston We Act, Project 21 ja Seed City ovat hyviä esimerkkejä kes-

tävää kehitystä edistävästä kerhotoiminnasta. 

Kestävää kehitystä edistävän toiminnan tulisi ottaa huomioon myös LUT:n kansainväli-

syys. Yliopiston opiskelijoista suuri osa on ulkomaalaisia. Suomalaisten opiskelijoiden ja 

vaihto-oppilaiden sekoittuminen tapahtumissa ja kerhotoiminnassa on harvinaista. Eri kan-

sallisuuksien tuomat näkökulmat ja kokemukset ovat kuitenkin suuri voimavara kestävän 

kehityksen kannalta, jota kannattaisi hyödyntää. Lisäksi kestävä kehitys on poikkitieteelli-

nen ja rajoja rikkova aihe. Mielikuva siitä, että kestävä kehitys kuuluu vain ympäristötek-

niikan opiskelijoille, täytyy kumota.  

Yksi tärkeimmistä kestävän kehityksen edistämisen kanavista on koulutus. Kestävää kehi-

tystä käsittelevien opintojaksojen merkitseminen ympäristöleimalla on hyvä keino tuoda 

koulutuksen sisältämät kestävän kehityksen opintomahdollisuudet näkyväksi opiskelijoille. 

LUT:ssa on jo tällä hetkellä monia opintojaksoja, joihin voisi suoraan laittaa kestävä kehi-

tys -leiman. Lisäksi opintojaksojen opettajat voisivat miettiä jokaisen kurssin kohdalla, voi-

siko sisältöä muokkaamalla saada kestävää kehitystä yhdistettyä kyseiseen opintojakson 

aiheisiin. Göteborgin yliopiston kokemuksen mukaan ympäristöpainotteisten opintojakso-

jen määrä on lisääntynyt joka vuosi. Se tarkoittaa, että käytäntö on ollut hyvä ja kestävä 

kehitys on kohdannut vuosi vuodelta yhä useamman opiskelijan. Tämä on erittäin hyvä 

keino ohjata opiskelijoita valitsemaan ympäristöpainotteisia opintojaksoja ja syventää hei-

dän osaamistaan kestävän kehityksen aihealueista. LUT:n ympäristöohjelmassa on jo sitou-

duttu tämän asian edistämiseen.  

Kestävä kehitys on aihe, joka samalla vaatii ja mahdollistaa uusien opetustekniikoiden 

käyttöä. Kohdeyliopistoissa opettajille on tarjottu koulutusta kestävää kehitystä edistävistä 

opetustekniikoista. Yhteisöllisyys, avoimuus ja keskustelu nostettiin esiin monessa yhtey-

dessä suositeltuja opetustekniikoita mainittaessa. Ympäristötekniikan koulutusohjelman 

maisterivaiheessa opiskelijalla on mahdollisuus valita kestävä yhdyskunta sivuaine. Lisäksi 

kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Sustainability -sivuaine 

tai siihen kuuluvia opintojaksoja.   
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6 YHTEENVETO 
Tutkimuksen lähtökohtana oli kehittää kestävän kehityksen sitouttamista Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston opiskelijoiden arkeen. Koska työn taustalla on ajatus muuttaa opiske-

lijoiden kulttuuria, päätettiin työn teoriaosuudessa paneutua hieman tarkemmin kulttuurin-

muutokseen, muutosjohtamiseen ja ympäristöpainotteiseen kulttuurinmuutokseen. Muutos-

teorian ja kestävän kehityksen teorian hallitseminen oli tärkeää konkreettisten kehityskeino-

jen etsimisen ja toteutustapojen pohtimisen kannalta.  

Kestävän kehityksen sitouttamisen keinoja etsittiin benchmarking -tutkimuksena kolmesta 

kestävän kehityksen alueella edistyneestä yliopistosta. Göteborgin, Zürichin ja Maastrichtin 

yliopistot valittiin ohjaajien kanssa tehtävänannon yhteydessä. Päämääränä oli löytää ja 

koota vertailuyliopistoista keinoja, joita voitaisiin hyödyntää myös Lappeenrannan teknilli-

sessä yliopistossa. Vertailuyliopistojen käytäntöjä tutkittiin kohdeyliopistojen sustainability 

-raporttien, internetsivujen ja muiden saatavissa olevien dokumenttien avulla. Lisäksi koh-

deyliopistoihin oltiin yhteydessä sähköpostitse ja puhelimitse tarkemman tiedon saamisek-

si. Yhteydenottojen tavoitteena oli tarkentaa ymmärrystä yliopistojen toiminnasta. Yhtey-

denottaminen osoittautui aluksi hankalaksi tehtäväksi, mutta kaikista yliopistoista löydettiin 

yhteyshenkilö. Käydyt keskustelut olivat antoisia niin työn kuin kokemuksenkin kannalta.  

Tavoitteena oli löytää ja koota konkreettisia ehdotuksia Green Campukselle, kuinka kestä-

vän kehittämisen sitouttamista voitaisiin toteuttaa yliopistolla. Aluksi tarkoituksena oli pa-

neutua erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoihin, mutta myöhemmin todettiin vaikut-

tamisen keinojen olevan hyvin samankaltaisia vanhempien opiskelijoiden kanssa. Suurem-

man hyödyn saamiseksi päädyttiin käsittelemään kohderyhmänä kaikkia opiskelijoita, mut-

ta tietyin paikoin ensimmäisen vuoden opiskelijat haluttiin erottaa joukosta. Uusiin opiske-

lijoihin vaikuttaminen voisi aikaansaada pysyviä muutoksia tehokkaammin pitkällä aikavä-

lillä.  

Tutkimuksessa havaittiin, että LUT:ssa on hyvät mahdollisuudet sitouttaa kestävää kehitys-

tä opiskelijoiden arkeen. Aihealue on jo otettu yliopistolla huomioon monin paikoin, mutta 

myös monia kehitys keinoja löydettiin. Jatkossa yhteiseen tekemiseen ja opiskelijalähtöi-
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seen toimintaan tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Näin kestävä kehitys saataisiin vakiin-

nutettua yliopiston jokapäiväiseen toimintaan.   
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Griggsin kestävän kehityksen määritelmä (Griggs 2013a) 
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Muutoksen kahdeksanvaiheinen prosessi (Kotter 1995, 61) 
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Muutosvaiheen roolit ja niiden ominaisuudet (Mattila 2007, 89) 
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Sitoutuminen 

Uutuuden kaipuu 
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ja perustehtävään 
Sitoutuminen työ-
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Mahdollisuus myöntei-
seen mielipidevaikutta-
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Negatiivinen viestintä 
ja mielipidevaikutta-
juus 

Vakuuttaa ja sitouttaa 
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Suomen kestävää kehitystä edistävän koulutuksen toimintalinjaukset (Mèlen-Paaso 2006) 
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8 -vaiheisen benchmarking -prosessin vaiheet (Tuominen 1993, 41) 
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LUT:n ympäristöjärjestelmän jatkuvan kehittämisen kuvaaja (Koikkalainen et al. 2014, 4) 
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