
LUT-yliopiston KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA 

 

 

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ohjaavat LUT-yliopiston strategisia valintoja. Toiminnallamme 

edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja vaikutuksemme ulottuvat globaalille tasolle. 

Keskitymme vastuullisuutta ja kestävää kehitystä edistävään tutkimukseen. Vahvistamme globaalia, 

kansallista ja alueellista kehitystä kouluttamalla ympäristötietoisia akateemisia asiantuntijoita ja 

päättäjiä. Kaikilla LUT-yliopistosta valmistuvilla on valmiudet edistää vastuullisuutta omalla alallaan. 

Hyödynnämme poikkitieteellistä tutkimusta ja opetusta rakentaaksemme kestävyyttä edistäviä ja 

positiivisia vaikutuksia kasvattavia toimintamalleja. Valjastamme osaamisemme myös oman 

kuormituksemme pienentämiseksi.  

Asetamme kestävyyttä edistävät tavoitteet ensisijaisesti hallinnassamme oleviin toimintoihin. Lisäksi 

pyrimme vastuullisuuteen toiminnoissa, joihin voimme välillisesti vaikuttaa yhdessä 

sidosryhmiemme kanssa. Seuraamme, mittaamme ja kehitämme säännöllisesti vaikuttavuuttamme 

sekä priorisoitujen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. 

 

LUT yliopistossa 8.6.2021 
Juha-Matti Saksa, rehtori 

  



LUT-yliopiston KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA 2021 

 

 

Kestävän kehityksen ohjelma asettaa tavoitteet 

LUT-yliopiston kestävän kehityksen ohjelma asettaa konkreettiset tavoitteet työlle, jota tehdään 

yliopiston rehtorin hyväksymän kestävän kehityksen politiikan mukaisesti. Ohjelmassa asetettujen 

tavoitteiden saavuttamista seurataan säännöllisesti johdon katselmuksissa, joissa myös päätetään 

tarvittavista korjaavista toimenpiteistä. 

Kestävän kehityksen näkökohdat  

 

Kestävän kehityksen ohjelma on jaettu neljään yliopiston toiminnan kannalta merkittävään 

näkökohtaan, joiden puitteissa tehtävällä työllä on merkittävä rooli kestävää kehitystä edistävän 

toiminnan vaikuttavuuden kasvattamisessa ja kuormituksen pienentämisessä. Näkökohdat ovat:  

a) tieteellinen tutkimus 

b) akateeminen koulutus,  

b) kestävät kampukset,  

c) yhteiskunnallinen vuorovaikutus.  

A. Tieteellinen tutkimus 

1. LUTin strategisiin Sustainable Development Goals (SDG) -luokkiin (6,7,8,9,12,13) liittyvien 

tieteellisten julkaisujen määrä kasvaa. 

B.  Akateeminen koulutus 

2.  100% LUTin uusista opiskelijoista saa perehdytyksen kestävän kehityksen teemoihin. 

3. Kaikki LUTin tutkinto-ohjelmat kehittävät opiskelijoiden kestävän kehityksen 

asiantuntemusta. 

4. Rakennetaan tekninen ratkaisu, jolla opintojaksot voidaan luokitella sen mukaan mihin 

Sustainable Development Goalsiin (SDG) ne liittyvät. 

5. LUTista valmistuneiden kandidaattien ja maistereiden/diplomi-insinöörien kestävän 

kehityksen osaaminen kehittyy vahvemmin kuin kansallisesti keskimäärin opiskelijoiden 

oman arvion mukaan. 

C. Kestävät kampukset 

6. Yliopiston tavoitetta olla hiilinegatiivinen vuonna 2024 toteutetaan LUTin Climate Action 

Planin mukaisesti. 

D. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus 

7. LUT vahvistaa toimintansa vaikuttavuutta ja edistää kestävää kehitystä yhteistyössä 

ulkoisten sidosryhmiensä kanssa LUT Trailblazer 2030 -strategian toimenpideohjelmien 

ja Climate Action Planin mukaisesti.  

8. LUT Junior University vahvistaa alueiden lasten ja nuorten kestävän kehityksen 

osaamista. Junior University -yhteistyötä kaupunkien koulutoimien kanssa tiivistetään. 

  



Kestävän kehityksen ohjelman tavoitekohtaiset seurantaindikaattorit 

Tavoite Indikaattori 

A. Tieteellinen tutkimus 

LUTin strategisiin SDG-luokkiin (6,7,8,9,12,13) 
liittyvien tieteellisten julkaisujen määrä kasvaa 

 

julkaisuiden luokitus Scopuksen Scival 
tutkimustietokannassa 

B. Akateeminen koulutus 

100% LUTin uusista opiskelijoista saa 
perehdytyksen kestävän kehityksen teemoihin 
 

uusien opiskelijoiden oma arvio 
fuksikyselyn perusteella 

Kaikki LUTin tutkinto-ohjelmat kehittävät 
opiskelijoiden kestävän kehityksen 
asiantuntemusta 
 

tutkinto-ohjelmien osaamistavoitteet 

Rakennetaan tekninen ratkaisu, jolla 
opintojaksot voidaan luokitella sen mukaan 
mihin kestävän kehityksen tavoitteeseen (SDG) 
ne liittyvät 

tekninen ratkaisu ja toimintamalli 

LUTista valmistuneiden kandidaattien ja 
maistereiden/DI:ien kestävän kehityksen 
osaaminen kehittyy vahvemmin kuin 
kansallisesti keskimäärin opiskelijoiden oman 
arvion mukaan 
 

valmistuneiden oma arvio 
palautekyselyiden perusteella  
 

C. Kestävät kampukset 
 

Yliopiston tavoitetta olla hiilinegatiivinen 
vuonna 2024 toteutetaan LUTin Climate Action 
Planin mukaisesti. 
 

yliopiston C02 päästöt WWF:n Green Office 
mittarin mukaisesti 
 
hiilinegatiivisuus 2024 -tavoitteen 
toteutuminen raportoidaan osana Climate 
Action Planin raportointia 2 krt/vuosi 

D. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus  
 
 

LUT vahvistaa toimintansa vaikuttavuutta ja 
edistää kestävää kehitystä yhteistyössä 
ulkoisten sidosryhmiensä kanssa.  

Tavoitteet on asetettu LUT Trailblazer 2030 
-strategian toimenpideohjelmissa (esim. 
päätöksentekoon vaikuttaminen) ja 
Climate Action Planissa (esim. yhteistyö 
kampuskaupunkien, kampuskiinteistöjen 
omistajien ja kampuksilla toimivien 
ravintoloiden kanssa), ja niiden 
toteutumista tarkastellaan osana ko. 
ohjelmien seurantaa 

LUT Junior University -toiminnan kautta 
vahvistetaan alueiden lasten ja nuorten 
kestävän kehityksen osaamista. Junior 
University -yhteistyötä kaupunkien 
koulutoimien kanssa tiivistetään. 

 

LUT Junior University -toiminnan arviointi 

 


