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Esipuhe 

Maailma on suurien haasteiden mutta myös mahdollisuuksien ää-

rellä. Keskimääräisen suomalaisen elintavoilla tarvitsisimme neljää 

kertaa enemmän luonnonvaroja. Jos jatkamme nykytahdilla, 

viemme vääjäämättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuuden hyvään 

elämään.  

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on toimintamme ydin. Meille 

se tarkoittaa sitä, että yhteisönä olemme sitoutuneet saavuttamaan 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. "Kes-

tävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet vie-

mättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tar-

peensa" - Yhteinen tulevaisuutemme tai nk. Brundtlandin komis-

sion -raportti vuodelta 1987. Kestävä kehitys on globaalia, alueel-

lista, paikallista ja yksilötasolla tapahtuvaa muutosta kohti kestävää 

tulevaisuutta.  

 

 

 

 

 

 

Kestävä kehitys koskee jokaista meitä ja edellyttää vastuunottoa ny-

kyisten ja tulevien sukupolvien mahdollisuuksista hyvinvointiin 

kestävällä tavalla. Hyvinvointi ei tarkoita vain aineellista ja taloudel-

lista hyvinvointia, vaan siihen sisältyy ehdottomasti myös turvalli-

suuteen, sivistykseen ja ihmisarvoon liittyviä ulottuvuuksia. 

Uskon, että kestävä tulevaisuus on mahdollinen vain, jos jokainen 

meistä oppii toimimaan työelämässä ja arjessa kestävällä tavalla. 

Tarvitsemme uudenlaista osaamista, jotta osaamme yhteisöinä ja 

yksilöinä tehdä kestävän tulevaisuuden kannalta vastuullisia valin-

toja.  

Omnia rakentaa kestävää tulevaisuutta kahdella tavalla. Organisaa-

tiona toimimme kestävästi ja vastuullisesti. Kun kestävän kehityk-

sen osaaminen Omnia-yhteisössä kasvaa, niin into rakentaa kestä-

vää tulevaisuutta ja kyky tehdä vastuullisia valintoja leviää osaami-

sen kautta myös Omnian ulkopuolelle. 

 

Espoossa 24.9.2020 

Sampo Suihko 

Kuntayhtymän johtaja 



 

 

 

KE S T Ä VÄ N T UL E VA I S UUD E N  

T I E KAR T TA  

 

 

 

 

Kestävän tulevaisuuden tiekartta on suunnitelma, joka ohjaa Om-

nian kestävälle tasolle vuoteen 2025 mennessä. YK:n kestävän ke-

hityksen tavoitteisiin perustuva tiekartta rakentuu neljästä läpi-

leikkaavasta teemasta. Kukin läpileikkaava teema on vuorollaan 

erityisesti Omnian toimintaa ohjaava vuosittainen painopistealue.



 

 

 

L Ä PI L EI KKAAV A T  T EE MA T  

Hiilineutraali Omnia,  

vuoden 2021 läpileikkaava teema 

Sitoudumme siihen, että hiilijalanjäljen pienentäminen ohjaa valin-

tojamme hankinnoissa, toimintatavoissa ja prosesseissa. Vuonna 

2025 Omnia on hiilineutraali ja Omnian energiaomavaraisuusaste 

on kasvanut merkittävästi. 

Mittarit  

Energiankulutuksen määrä  |  Käytettyjen fossiilisten polttoainei-

den ja energian määrä  |  Vedenkulutus  |  Energiaomavaraisuus-

aste 

 

 

 

 

Ihmisarvoinen Omnia,  

vuoden 2022 läpileikkaava teema  

Sitoudumme siihen, että yhdenvertaisuus tasa-arvo, avoimuus ja 

köyhyyden poistaminen ohjaavat valintojamme ja toimintatapo-

jamme. Omnia takaa yhteisössään toimiville yhdenvertaisen mah-

dollisuuden ihmisarvoiseen elämään ja taidot jatkuvaan oppimi-

seen. Ketään ei lannisteta tai kohdella muutoin huonosti ja kaikki 

saavat samanarvoiset lähtökohdat toteuttaa unelmiaan opinnois-

saan tai ammatissaan. Kaikelle kiusaamiselle on nollatoleranssi. 

Mittarit  

Kouluterveyskysely  |  Amiskysely   |  Henkilöstökysely  |  Henki-

löstön hyvinvointimittarit 



 

 

Kiertotalouden Omnia, 

vuoden 2023 läpileikkaava teema 

Kiertotalouden tavoitteena on luonnonvarojen säästäminen materi-

aalien tehokkaamman käytön keinoilla. Kestävässä Omniassa jaka-

minen ja yhteiskäyttö ohjaavat valintoja hankinnoissa ja toimintata-

voissa. Kiertotalouden avulla Omniassa vähennetään hävikkiä ja toi-

minnassa käytettävien materiaalin määrää 50% vuodesta 2020 vuo-

teen 2025 mennessä.  

Mittarit  

Jätemäärä  |  Materiaalihankintojen määrä 

 

Älykäs ja resurssiviisas Omnia,  

vuoden 2024 läpileikkaava teema 

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen tarvitsee innovatiivisia rat-

kaisuja, kestävää teknologiaa ja osaamista niiden käyttöönotta-

miseksi. Kestävä teknologia ei vaurioita luontoa ja se mahdollistaa 

ympäristölle kestävällä pohjalla olevia toimintatapoja sekä hyödyt-

tää kaikkia ihmisryhmiä.  

Mittarit  

Kiinteistöissä älykäs energianhallinta   |  Tilojen käyttöaste  |  
Osaamisen hyödyntäminen 

  



 

 

KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN TIEKARTAN  

TOTEUTTAMINEN 

Kestävää tulevaisuutta rakentavien toimenpiteiden toteutusvastuu 

on yksiköillä. Konkreettiset käytännön toimenpiteet määritellään 

yksiköiden toimintasuunnitelmissa pohjautuen Omnian strategisiin 

tavoitteisiin. Kestävä tulevaisuus näkyy näissä yksikkökohtaisissa 

toimenpiteissä sekä pienemmissä arkipäivän valinnoissamme kai-

ken toiminnan läpileikkaavana teemana.  

Opiskelijat osallistuvat kestävän Omnian rakentamiseen toteutta-

malla projekteja, tapahtumia ja tempauksia osana aktiiviopinnot-

kokonaisuutta. Kestävä tulevaisuus läpileikkaavana teemana näkyy 

kaikessa Omniassa annettavassa opetuksessa. 

Omnian kestävän tulevaisuuden verkosto tukee yksiköitä kestävän 

tulevaisuuden rakentamisessa. Verkosto osallistaa henkilöstöä, 

opiskelijoita ja sidosryhmiä, kouluttaa henkilöstöä, viestii ja tukee 

toimenpiteiden määrittelyä ja mittaamista ympäristöjärjestelmillä. 

  



 

 

KOHTI KESTÄVÄÄ TULEVAISUUTTA 

 –  edistymisen seuranta ja mittaaminen 

Omnian kestävän tulevaisuuden rakentamista koko organisaation 

tasolla seurataan tiekartan mittareiden avulla. Lähtötaso määritel-

lään vuonna 2020 ja edistymistä seurataan vuosittain.  

 

Kestävän tulevaisuuden toimenpiteet arjen tasolla yksiköittäin 

asetetaan osana toimintasuunnitelmaprosessia ja niitä seurataan 

kvartaaleittain osana toimintasuunnitelmien seurantaa. Yksikkö-

kohtaisten tavoitteiden toteutumista tuetaan Omnian ympäristö-

järjestelmillä (OKKA-sertifikaatti ja Ekokompassi).

  



 

 

Liite 1  Esimerkkejä kestävästä Omniasta 

 

Opiskelijoiden osallistaminen  

Aktiiviopintojen kautta opiskelijat osallistuvat Omnian 

kestävän tulevaisuuden tavoitteiden määrittelyyn ja toi-

menpiteiden suunnitteluun. Kaikille Omnian opiskeli-

joille kuuluu kestävä kehitys osana opintoja. 

Uusiutuvan energian käyttö ja energiatehokkuus 

Omnia on siirtynyt lämmityksessä käyttämään 100% uu-

siutuvaa energiaa. Käytettävästä sähköstä 50% on vihreää 

sähköä. Kiinteistöissä siirrymme asteittain käyttämään 

energiatehokkaampia ratkaisuja valaistuksessa ja lvi-tek-

niikassa.  

Hiilijalanjäljen kompensointi 

Hiilidioksidipäästöt kompensoidaan siirtämällä sijoitus-

toimintaa metsärahastoihin. 

Kestävät hankinnat 

Kaikissa Omnian hankinnoissa otetaan huomioon kestä-

vän kehityksen periaatteet. Hankintojen kestävyyttä seu-

rataan hankintojen kestävyysraportin avulla. 

Koko henkilöstön perehdyttäminen 

Koko Omnian henkilöstö perehdytetään kestävän kehi-

tyksen perusteisiin koulutuksella sekä keke-kävelyillä.  

 

OKKA-sertifikaatti 

OKKA-säätiö on myöntänyt Omnialle kestävän kehityk-

sen sertifikaatin vuoteen 2020 asti. Sertifikaatti todentaa, 

että Omnian toimintatavat opetuksen, toimintakulttuurin 

ja johtamisen osalta täyttävät kestävän oppilaitoksen kri-

teerit. 

Ekokompassi 

Omniassa on aloitettu Ekokompassi-ympäristöjärjestel-

män rakentaminen systemaattisen ympäristötyön tueksi.  

OmniaShop 

Kestävän kehityksen myymälä. OmniaShopissa kaikki on 

kaunista, kestävää ja käsintehtyä. 

Älykäs yhteisöpuutarha  

Älykäs yhteisöpuutarha on uusinta teknologiaa hyödyn-

tävä kokeilu, jolla haetaan ratkaisuja kestävään ruuantuo-

tantoon ja ihmisten yksinäisyyteen ja syrjäytymiseen di-

gitalisoituvassa yhteiskunnassa. 


