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Jakso 8, Vastuullisuusohjelma 

Intro 

Kirsi: Moikka, täällä on Kirsi taas Karon kanssa. Tämän jakson aiheena on Xamkin 
vastuullisuusohjelma. Kerro, mitä se tarkoittaa. 

Karoliina: Vastuullisuus on meille jokapäiväistä toimintaa ja strateginen linjaus. Aikaisemmissa 
jaksoissa on myös puhuttu Xamkin arvoista, jotka tämänkin ohjelman pohjana ovat. Ja ne kolme 
kovaa arvoa ovat: pidämme huolta, teemme työtä huomisen hyväksi ja toimimme vastuullisesti. 

Kirsi: Tätäkään ohjetta ei ole omin päin keksitty, vaan viitekehyksenä kansainvälisten toimijoiden 
linjauksia. Miten vastuullisuus siis oikeasti näkyy meidän arjessamme? 

Karoliina: Siten, että me kuulumme YK:n Global Compactiin, joka kattaa vastuullisuuden kaikki osa-
alueet. Joka vuosi raportoimme käytännön toimista, joita olemme tehneet taloudellisen, 
ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun osalta. Ja me kuulumme WWF:n Green Officeen 
(ympäristövastuullisuus). Arjen pienet kehitysjutut ovat tärkeitä, kuten jätteiden lajittelun 
kehittäminen, energiankulutuksen hillitseminen ja ravintoloissa esim. kotimaisen lähiruuan 
tukeminen. 

Kirsi: Miten vastuullisuus näkyy sitten Xamkin organisaatiotasolla? 

Karoliina: Tämä vastuullisuus on olennainen osa meidän laatutyötämme. Eli koko meidän 
toimintaamme: tarjoamme laadukasta opetusta, ohjausta ja tutkimusta. Selkeät ohjeet liittyvät myös 
vastuulliseen toimintaan. Ja se, että toimintaan voi vaikuttaa erilaisten kyselyjen ja palautteiden kautta 
niin opiskelijat kuin työntekijätkin. 

Kirsi: Liittyykö digitaalinen kokeilukulttuuri, paikkariippumaton toiminta ja tulevaisuuteen katsova 
asenne vastuullisuuteen? 

Karoliina: Joo, kyllä. Nämä kaikki ovat avoimuutta ja yhdenvertaisuutta tukevaa. Vastuullisuuteen 
liittyy riittävä opiskeluympäristö, joka on saavutettava ja esteetön. Vastuullisuuteen liittyy myös 
turvallisuus, kestävä talous, vastuullinen johtaminen. Korruption ehkäiseminen on myös olennainen 
osa esim. YK:n Global Compactin kriteerejä. Vastuullisuuteen kuuluu yhdenvertaisuus, tasa-
arvoisuus ja se että työ- ja opiskeluhyvinvoinnista pidetään huolta. Opiskeluun tarjotaan joustavia 
mahdollisuuksia ja opetusta ja ohjausta kehitetään koko ajan.  

Kirsi: Opiskelijalle on tarjolla myös siis erilaisia tukimuotoja, esim. edunvalvontaa opiskelijakunta 
Kaakon kautta ja liikuntapalveluja Opiskeluhyvinvoinnin palvelujen kautta. 
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Karoliina: Kyllä. Vastuullista toimintaa rakennetaan avoimesti ja läpinäkyvästi laajassa 
yhteistyöverkostossa koko ajan tulevaisuuteen katsoen. Vaikuttaminen myös organisaatiosta ulospäin 
on tärkeää: paikallisesti, alueellisesti ja kansainvälisestikin. Monta eri tasoa, monta eri osa-aluetta. 
Vastuullisuus ei kuitenkaan ole jotakin sellaista, mikä syntyy vain luomalla ohjelma sitä varten. Me 
jokainen valitsemme, toimimmeko vastuullisesti vai emme arjessa pienissäkin teoissa.  

Kirsi: Toivottavasti tämä myös ohjaa meitä vastuullisempaa suuntaan. Kiitos Karoliina! 

  


