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Agenda 2030 
Yhdessä #tulevaisuuttatekemässä 
Julkaistu 25.1.2022 

Meille luovilaisille on tärkeää, että arkityömme edistää kestävää tulevaisuutta. Liity seuraamme 
tarkastelemaan, mitä kestävän tulevaisuuden rakentaminen meidän osaltamme tarkoittaa. Syvennymme 
aiheeseen #tulevaisuuttatekemässä-tietoiskujen avulla. Tietoiskut julkaistaan Satamassa ja Mastossa aina 
kahden viikon välein, läpi koko vuoden 2022.  

Meidän kaikkien toiminta ja valinnat vaikuttavat tulevaisuuteen. Tavoitteenamme on tunnistaa, millaisia 
vaikutuksia toimillamme on sekä varmistaa, että koko Luovin henkilöstö ja opiskelijat edistävät kestävän 
tulevaisuuden luomista. Kannustamme myös yhteistyökumppaneitamme toimimaan periaatteiden mukaan. 
Näin olemme osaltamme luomassa nykyisille sekä tuleville sukupolville mahdollisuuksia hyvään elämään.   

Tärkeää on, että otamme jokainen itse työssämme huomioon valintojemme vaikutukset ihmisiin, talouteen 
ja ympäristöön tasavertaisesti. Jotta kestävän tulevaisuuden edistäminen toteutuu osana Luovi-laatua, 
olemme määritelleet myös erillisiä, asiaan liittyviä vastuita Kestävä tulevaisuus Luovissa -sivulle.   

Tervetuloa seuraamaan tietoiskuja ja osallistumaan keskusteluun!  

Millaisia ajatuksia tai kysymyksiä aihe herättää? Jaa mietteesi kommenttiosiossa alapuolella. 
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1. Ei köyhyyttä 
#tulevaisuuttatekemässä – Lue, miten "Ei köyhyyttä" näkyy työssäsi 
Julkaistu 22.2.2022 

836 miljoona ihmistä elää edelleen äärimmäisessä köyhyydessä. Köyhyys ei tarkoita ainoastaan 
tietyn elintason puuttumista. Myös nälkä ja aliravitsemus, koulutuksen, terveydenhuollon ja 
peruspalveluiden puute sekä poliittinen osallistumattomuus ovat merkkejä köyhyydestä. YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteista ensimmäinen keskittyy ratkaisemaan köyhyyteen liittyviä ongelmakohtia.   

Edistämme arkityössämme Agenda 2030:n Ei köyhyyttä -tavoitetta. Varmistamme omalta osaltamme, että 
kaikilla on Suomessa mahdollisuus kouluttautua riippumatta varallisuudesta ja opiskeluedellytyksistä. 
Arkityössämme se näkyy siten, että järjestämme ammatillista koulutusta vaativaa erityistä tukea 
tarvitseville nuorille ja aikuisille.  

Osana opintoja vahvistamme opiskelijoidemme arkielämän ja taloudenhallinnan taitoja. Edistämme 
aktiivisesti opiskelijoiden työllistymistä ensisijaisesti palkkatyöhön ja toimimme esimerkkinä työllistämällä 
heitä myös itse. Lisäksi vaikutamme aktiivisesti päättäjiin ja työnantajiin. Vaikuttamistyömme edistää 
lainsäädännön ja asenneilmapiirin muutoksia siten, että opiskelijoidemme työllistymisen mahdollisuudet 
paranevat.  

Miten sinä voit työssäsi edistää Ei köyhyyttä -tavoitteen saavuttamista? Osallistu keskusteluun 
kommenteissa! 
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2. Ei nälkää 
#tulevaisuuttatekemässä – Ravinteikasta ruokaa kaikille vuoteen 2030 mennessä 
Julkaistu 15.3.2022 

Tällä hetkellä 795 miljoonaa ihmistä kärsii aliravitsemuksesta. Arvioiden mukaan heidän määränsä kasvaa 2 
miljardilla vuoteen 2050 mennessä. Maailmanlaajuiset ruoka- ja maatalousjärjestelmät kaipaavat 
perusteellista uudistamista. Ruokaa pitäisi pystyä kasvattamaan, jakamaan ja kuluttamaan ympäristöä 
rasittamatta ja oikeudenmukaisesti.   

YK:n kestävän kehityksen Ei nälkää -tavoite tähtää nälän poistamiseen, ruokaturvan saavuttamiseen ja 
ravitsemuksen parantamiseen sekä kestävän maatalouden edistämiseen.    

Me Luovissa lisäämme tietoisuutta terveellisestä, kestävästä ja monipuolisesta ravinnosta. Kannustamme 
ruokahävikin nollaamiseen ja tarjoamme opiskelijoillemme terveellisen lounasruuan. Käytämme 
ravintoloissamme lähiruokaa ja lisäämme kasvisruuan osuutta.  

Asuntoloissa opiskelijoilla on mahdollisuus saada ohjausta ruokavalintoihin ja ruuan valmistukseen. 
Maatalouden ja puutarha-alan koulutuksissa otetaan huomioon kestävät viljelykäytännöt. Kannustamme 
kaikkia luovilaisia vaikuttamaan pienillä teoilla.   

Miten toteutat tavoitetta arjessasi? Osallistu keskusteluun kommenteissa. 
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3. Terveyttä ja hyvinvointia 
#tulevaisuuttatekemässä – Terveyttä ja hyvinvointia jokaiselle 
Julkaistu 30.3.2022 

Agenda2030:n kestävän kehityksen kolmas tavoite on taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaikille ikään 
katsomatta.   

Vuosien saatossa elinajanodote on noussut ja moniin terveyttä koskeviin ongelmiin on puututtu. Vaikka 
edistysaskelia on otettu, työ terveyden ja hyvinvoinnin eteen jatkuu edelleen.   

Meidän kohdallamme terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen tarkoittaa muun muassa terveellisten työ- ja 
elintapojen opettamista ja toteuttamista. Panostamme terveydenhuoltoon ja ohjaamme ruokailuun, 
hygieniaan ja seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa.   

Haluamme tukea terveitä elämäntapoja. Tarjoamme opiskelijoillemme terveellisen kouluruuan, apua 
tupakoinnin lopettamiseen sekä pyrimme vähentämään päihdemyönteisyyttä.   

Lisäksi teemme aktiivisesti työtä sen eteen, että erityisyys hyväksytään yhteiskunnassa.   

Haluamme, että meillä on töissä hyvä olla. Tuemme henkilöstömme työn tekemisessä Hyvinvoiva 
luovilainen -työhyvinvointimallin mukaisesti.   

Mikä on oma vinkkisi terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen arjessa? Osallistu keskusteluun 
kommenteissa. 
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4. Hyvä koulutus 
#tulevaisuuttatekemässä - Miten hyvän koulutuksen tavoite toteutuu Luovissa? 
Julkaistu 12.4.2022 

Erot opiskelumahdollisuuksissa vaikuttavat koko elämän ajan ja rajaavat mahdollisuuksia. Tämän vuoksi 
etenkin lähtökohdiltaan haavoittuvassa asemassa olevien koulutuksen turvaamiseen on panostettava.    

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman neljäs kohta korostaa yhdenvertaisen koulutuksen tärkeyttä. 
Vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä 
mahdollisuus oppimiseen iästä riippumatta.   

Hyvän ja yhdenvertaisen koulutuksen tavoite on Luovin toiminnan lähtökohta. Järjestämme vaativaa 
erityistä tukea tarvitseville nuorille maksutonta, ammatillista koulutusta.   

Meille on tärkeää rakentaa ja uudistaa oppimisympäristöjä siten, että jokaisella on tasa-arvoiset 
mahdollisuudet opiskeluun. Edistämme tasa-arvoista koulutusta erilaisilla opetusjärjestelyillä ja 
henkilökohtaisella tuella sekä varmistamalla oppimisympäristöjen esteettömyyden ja saavutettavuuden.  

Haluamme varmistaa opiskelijoidemme jatkopolut ja sen, että he saavat tarvittavat tiedot kestävän 
kehityksen mukaisesta elämäntavasta osana opintojaan. Koulutuksella parannamme opiskelijoidemme 
työelämään liittyviä taitoja sekä ammatillista ja teknistä osaamista.   

Mitä ajatuksia tämän viikon aihe herättää? Osallistu keskusteluun kommenteissa. 
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5. Sukupuolten tasa-arvo 
#tulevaisuuttatekemässä – Samat oikeudet kaikille sukupuoleen katsomatta 
Julkaistu 26.4.2022 

YK:n kestävän kehityksen ohjelman viides tavoite on saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo.   

Suomessa sukupuolten välinen yhdenvertaisuus toteutuu verrattain hyvin. Kuitenkin myös meillä on 
parantamisen varaa siinä, että kaikilla olisi samanlaiset, sukupuolesta riippumattomat oikeudet ja 
mahdollisuudet elämässä.  

Luovissa edistämme yhdenvertaisuutta tarjoamalla koulutusta kaikille sukupuoleen katsomatta. Haluamme 
lopettaa sukupuoleen kohdistuvan väkivallan ja syrjinnän sekä edistää sitä, että kaikenlaisia ihmisiä 
otettaisiin enemmän mukaan päätöksentekoon.   

Luovin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ohjaavat toimintaamme ja ovat kaikkien opiskelijoiden ja 
henkilöstön saatavilla. Minkäänlaista syrjintää tai häirintää ei sallita. Me itse voimme vaikuttaa siihen, että 
sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu arjessamme – niin opiskelijoiden kuin henkilöstön osalta.  

Luovumme sukupuolimäärittelystä raportoinnissamme, yleisissä tiloissamme sekä Primus- ja Wilma-
järjestelmissä.   

Opiskelijat voivat jakaa kokemuksiaan kiusaamiseen ja syrjintään sekä siihen puuttumiseen liittyen Amis-
palautteen kautta sekä TELMA- ja VALMA-kyselyillä.  

Henkilöstöä kannustetaan tekemään epätasa-arvoisen kohtelun ilmoituksia, jos tällaista ilmenee. 
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6. Puhdas vesi ja sanitaatio 
#tulevaisuuttatekemässä – Puhdas vesi on elämän edellytys 
Julkaistu 10.5.2022 

Maailmassa 663 miljoonalla ihmisellä ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta puhtaaseen juomaveteen. Tämän 
lisäksi turvalliset saniteettitilat puuttuvat jopa 2,4 miljardilta ihmiseltä. Yli 80 % maailman jätevesistä 
lasketaan edelleen puhdistamattomana jokiin, järviin ja meriin.  

YK:n kestävän kehityksen kuudes tavoite on taata kaikille puhdas vesi sekä turvalliset saniteettitilat vuoteen 
2030 mennessä. Me Suomessa olemme onnekkaassa asemassa, sillä meillä on puhdasta vettä. Voimme 
omalla toiminnallamme kuitenkin ehkäistä laajempaa vesipulaa. Lähtökohtana tälle on se, että käytämme 
vettä itse säästeliäästi.   

Haluamme tehdä Luovissa veden kulutuksen vähentämistä edistäviä ratkaisuja. Tavoitteen eteen olemme 
tehneet erilaisia käytännön toimia.  Asuntoloissamme on automaattihanoja sekä ajastettuja suihkuja. 
Otamme veden kulutuksen huomioon myös hankinnoissamme. Lisäksi valitsemme ja annostelemme 
pesuaineita ja kemikaaleja ympäristöystävällisesti.  Haluamme lisätä läpinäkyvyyttä ja näyttää muille 
esimerkkiä. Siksi laitamme vesimittareiden ja veden kulutustiedot näkyville ja rohkaisemme myös muita 
tekemään samoin.   

Oletko koskaan tullut pohtineeksi omaa veden kulutustasi? Osallistu keskusteluun kommenteissa. 
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7. Edullista ja puhdasta energiaa 
#tulevaisuuttatekemässä – Energiankulutus vähenee jo pienillä teoilla 
Julkaistu 24.5.2022 

Yli puolet maailman kasvihuonepäästöistä tulee energiankäytöstä. Tehokkaita ja uusiutuvia 
energianlähteitä tarvitaan. YK:n kestävän kehityksen seitsemäs tavoite on varmistaa kaikille edullinen, 
luotettava ja uudenaikainen energia.  

Yli 80 % maailman energiasta on yhä peräisin fossiilisista polttoaineista. Samalla uusiutuvan energian osuus 
on vain 20 %. Jotta ilmastonmuutosta pystyttäisiin hidastamaan, tulisi osuuksien olla päinvastaiset. 

Kaikista tehokkain tapa energiankulutuksen vähentämiseen on energiansäästö. Luovissa säästämme 
energiaa esimerkiksi siten, että hyödynnämme etäyhteyksiä työmatkustamisen sijaan ja tarjoamme 
opiskeluvaihtoehtoja myös verkossa. Käytämme toiminnassamme uusiutuvaa energiaa.   

Kun huollamme laitteitamme hyvin ja huolella, pidennämme niiden käyttöikää. Vastaavasti pitämällä hyvää 
huolta tiloistamme varmistamme, että ne pysyvät käyttökelpoisina mahdollisimman pitkään. Tiloissamme 
olemme panostaneet energiaa säästäviin ratkaisuihin, kuten liiketunnistimiin.  

Jaa omat energiansäästövinkkisi! Osallistu keskusteluun kommenteissa. 
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8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua 
#tulevaisuuttatekemässä – Omanlaista työtä etsimässä 
Julkaistu 7.6.2022 

YK:n kestävän kehityksen kahdeksas tavoite keskittyy parantamaan työllisyyttä ja työelämää sekä tukemaan 
kestävää talouskasvua. 

Yksi suurista haasteista kaikkialla on nuorisotyöttömyys. Keskimäärin nuoria on kolme kertaa enemmän 
työttöminä kuin aikuisia. Erityisesti haaste näkyy sellaisissa maissa, joissa suuret ikäluokat ovat nuorisoa. 

Työelämään liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan koulutusta, joka vastaa työelämän tarpeisiin. 
Luovi tekee yhteistyötä työpaikkojen kanssa, jotta opiskelijamme saavat työelämälähtöistä koulutusta ja 
heillä on hyvät mahdollisuudet työllistyä palkkatyöhön. Samalla työpaikat saavat tarpeidensa mukaista, 
koulutettua työvoimaa. 

Meille on tärkeää, että kaikille löytyy hyvä, juuri heille sopiva työpaikka. Tämän takia kehitämme jatkuvasti 
alavalinnan ohjausta, alalle soveltuvuuden arviointia sekä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien 
opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia. Työllistämme opiskelijoitamme myös itse ja tarjoamme 
työpaikoille tukea ohjauksessa. 

Mitä toivot tulevaisuuden työelämältä? Osallistu keskusteluun kommenteissa. 
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9.  Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja 
#tulevaisuuttatekemässä – Kestävää teollisuutta ja uusia innovaatioita 
Julkaistu 16.8.2022 

Kesän lomien jälkeen palaamme taas levännein mielin #tulevaisuuttatekemässä-tietoiskujen pariin. Tämän 
viikon aiheena on YK:n kestävän kehityksen yhdeksäs tavoite. Se on rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä 
edistää kestävää teollisuutta ja innovaatiota.   

Luovin toiminnassa tämä tavoite näkyy esimerkiksi siten, että kehitämme vaativaa erityistä tukea 
tarvitsevien opiskelijoiden opetusmenetelmiä ja jaamme oppejamme myös muille niitä tarvitseville.   

Kestävä teollisuus hyötyy yrittäjyydestä. Teemme mielellämme yhteistyötä pienten yritysten kanssa 
esimerkiksi siten, että koulutamme niiden tarpeita vastaavia työntekijöitä. Pienyrittäjyyden tukemisen 
lisäksi järjestämme yrittäjyyskoulutusta myös itse.   

Hyödynnämme koulutuksessa tilojen ja laitteiden yhteiskäyttöä muun muassa muiden koulutuksen 
järjestäjien ja yritysten kanssa. Huomioimme hankinnoissa ja rakentamisessa ilmastovastuullisuuden sekä 
kestävät arvot. Näillä keinoilla edistämme osaltamme myös kestävää infrastruktuuria.   

Mitä ajatuksia tämän viikon aihe herättää? Osallistu keskusteluun kommenteissa. 
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10. Eriarvoisuuden vähentäminen 
#tulevaisuuttatekemässä – Lisää yhdenvertaisuutta, lisää mahdollisuuksia 
Julkaistu 12.9.2022 

Maailmassa on eriarvoisuutta, ja elintaso vaihtelee paljon myös maiden sisällä. Tuloerot ovat kasvaneet 
etenkin kehitysmaissa. Tämä johtuu siitä, että maailmanlaajuisen taloustilanteen heitellessä köyhimmät 
kärsivät eniten.  

YK:n kestävän kehityksen kymmenes tavoite kannustaa pohtimaan, miten voisimme yhdessä pienentää 
eriarvoisuutta. Yhdenvertaisuus edellyttää, että kaikkia kuullaan ja että myös heikommassa asemassa 
olevat otetaan huomioon.  

Suomessa yhdenvertaisuutta edistää esimerkiksi maksuton koulutus. Me Luovissa kehitämme 
erityisopetusta ja tarjoamme koulutusta myös maahanmuuttajille. Se, että kaikilla on mahdollisimman 
hyvät lähtökohdat työelämässä, pienentää eriarvoisuutta. Keskustelemme aiheesta yhdessä myös 
opiskelijoidemme kanssa – kaikilla on oikeus tulla kohdelluksi saman arvoisina. 

Yhdenvertaisuutta edistää ja uusia näkökulmia avaa myös kansainvälinen yhteistyö. Järjestämme opiskelu- 
ja opettajavaihtoja sekä kummikoulu ja kummiluokkatoimintaa. Lahjoitamme taksvärkkipäivien tulot 
kehitysmaille koulutukseen.  

Mitkä ovat omat ideasi yhdenvertaisuuden edistämiseen? Osallistu keskusteluun kommenteissa! 
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11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt  
#tulevaisuuttatekemässä – kestävää ja turvallista asumista 
Julkaistu 12.9.2022 

Kestävä ympäristö luo asukkailleen mahdollisuuksia. Se takaa hyvät asumisolosuhteet, peruspalvelut, 
kulkumahdollisuudet sekä energiansaannin ilman, että ympäristö rasittuu. YK:n kestävän kehityksen 11. 
tavoite on taata ihmisille kestävät ja turvalliset kaupungit sekä asuinyhteisöt. 

Vaikka kaupunkien kasvutahti kiihtyy, on silti tärkeää, että palveluja on saatavilla myös kaupunkien 
ulkopuolella. Luovi haluaa viedä koulutusta sinne, missä ihmiset ovat. Tämä tarkoittaa kaupunkien lisäksi 
myös pienempiä paikkakuntia. Toimimme yli 20 paikkakunnalla ympäri Suomen.  

Kestävää ja turvallista asumista edistävät myös saavutettavat tilat. Otamme opiskelijamme ja heidän 
tarpeensa huomioon jo tilojen suunnitteluvaiheessa. Osa palvelujen saavutettavuutta on myös hyvä ja 
toimiva julkinen liikenne. Kannustamme julkisen liikenteen kehittämiseen ja tietysti myös sen 
hyödyntämiseen. 

Kestävään asuinympäristöön kuuluu myös, että kaikilla on riittävä, turvallinen ja edullinen asunto. 
Tarjoamme opiskelijoillemme useilla paikkakunnilla asuntolatoimintaa. Asuntoloissa on tuettua, ohjattua ja 
osittain itsenäistä asumista. Asuminen asuntolassa on maksutonta, turvallista ja tasavertaista. 

Millä tavoin kestävyys näkyy omassa asuinympäristössäsi? Osallistu keskusteluun kommenteissa! 
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12. Vastuullista kuluttamista 
#tulevaisuuttatekemässä – Vastuullista kuluttamista 
Julkaistu 27.9.2022 

Nykyisellä väestönkasvun vauhdilla ja kulutustavoillamme tarvitsisimme kolme maapalloa, jotta voisimme 
säilyttää nykyisen elämäntyylimme tulevaisuudessa. Siispä meidän on kehitettävä kulutus- ja 
tuotantotapojamme vastuullisimmiksi. 

YK:n kestävän kehityksen 12. tavoite on varmistaa vastuullinen kuluttaminen. On tärkeää, että 
toimintamme tuottaa mahdollisimman paljon hyvinvointia samalla kun luonnonvarojen käyttöä ja 
saastuttamista vähennetään. 

Luovi on mukana edistämässä vastuullisen kuluttamisen tavoitetta. Pyrimme esimerkiksi kaiken 
ruokahävikin nollaamiseen. Panostamme kierrätykseen ja opetamme mielellämme oikeita kierrätystapoja 
oppilaillemme. Huomioimme materiaalivalinnoissamme sen, millainen kuormitus siitä luonnolle aiheutuu. 
Luonnonvaroja säästyy esimerkiksi myös siten, että hyödynnämme paperittomia vaihtoehtoja ja meillä 
käytössä olevaa teknologiaa.   

Miten vastuullinen kuluttaminen näkyy omassa arjessasi? Osallistu keskusteluun kommenteissa! 

  



 

#tulevaisuuttatekemässä Luovin arjessa 
VASKI - Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus 
vaski.info 

Sivu 16 (21) 

 

13. Ilmastotekoja 
#tulevaisuuttatekemässä – Ilmastotekoja 
Julkaistu 11.10.2022 

YK:n kestävän kehityksen 13. tavoite on toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.  
Tavoitteen päämääränä on muun muassa parantaa maiden sopeutumiskykyä sekä kehittää 
ilmastonmuutokseen liittyvää koulutusta ja tietoisuutta.  

Luovissa tavoite näkyy etenkin ilmastonmuutosta koskevan koulutuksen kehittämisenä. Luovin 
ammatillisiin perustutkintoihin on tulossa uusi valinnainen osa, jossa opiskelijoita koulutetaan 
ilmastovastuullisesta toiminnasta. Yhteisiin tutkinnon osiin ollaan lisäksi kehittämässä valinnaista kestävän 
kehityksen osaamispolkua.  

Koulutuksen lisäksi kasvatamme tietoisuutta ilmastoon vaikuttavista tekijöistä ja kannustamme niin 
opiskelijoitamme kuin henkilöstöäkin pohtimaan aihetta. Jatkossa haluamme esimerkiksi suosia entistä 
enemmän kasvispainotteista ravintoa sekä jatkaa kierrättämiseen ja lajitteluun panostamista.  

Millaisia ovat omat arjen ilmastotekosi? Osallistu keskusteluun kommenteissa! 
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14. Vedenalainen elämä 
#tulevaisuuttatekemässä – Pidetään huolta meristämme 
Julkaistu 1.11.2022 

Kolme neljäsosaa maapallon pinta-alasta on valtamerten peitossa. Meret ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä, 
jotka mahdollistavat elämän maapallolla. 

Merten ekosysteemejä vahingoittavat muun muassa ylikalastus, ilmastonmuutos, saastuminen sekä 
rehevöityminen. YK:n kestävän kehityksen 14. tavoite on suojella meriä ja merten tarjoamia luonnonvaroja 
sekä edistää niiden kestävää käyttöä. 

Me Luovissa haluamme tehdä osamme maapallon merten puolesta. Käytännön tekoina tämä näkyy 
esimerkiksi siten, että seuraamme vedenkulutusta oppilaitostemme arjessa. Huolehdimme myös 
käytössämme olevien peltojen viljelykuntoisuudesta ja siitä, ettei jätevesiä valu luontoon.  

Kierrätämme öljyt ja puhdistusaineet oikeaoppisesti, jotta ne eivät päädy vesistöihin. Haluamme myös 
minimoida muovijätteen määrän ja varmistaa, että ravintoloissamme tarjottavat merenantimet ovat aina 
vastuullisesti kalastettuja. 

Oletko miettinyt, miten ihmisten toiminta maalla vaikuttaa myös vedenalaiseen elämään? Osallistu 
keskusteluun kommenteissa! 
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15. Maanpäällinen elämä 
#tulevaisuuttatekemässä – Elämä maan päällä 
Julkaistu 15.11.2022 

Tällä viikolla nousemme merestä maalle, sillä YK:n kestävän kehityksen 15. tavoite keskittyy 
maaekosysteemien suojelemiseen.  

30 prosenttia maapallon pinta-alasta on metsien peitossa. Niissä elää yli 80 prosenttia koko maailman 
eläimistä, kasveista ja hyönteisistä. 

Luonnon monimuotoisuus häviää hälyttävällä vauhdilla. Maaperän köyhtyminen sekä uhanalaisten lajien 
katoaminen on pysäytettävä. Tämä vaatii metsien suojelemista sekä maaekosysteemien kestävää käyttöä. 

Luovi vastaa tavoitteeseen lisäämällä tietoisuutta luonnon suojelemisesta sekä uhanalaisuudesta 
opiskelijoidemme sekä henkilöstömme keskuudessa. Panostamme myös esimerkiksi piha- ja ulkoalueiden 
hoidossa vieraslajien tuntemukseen, jotta voimme estää niiden haitallista vaikutusta luonnossa.  

Hankinnoissamme suosimme eettisesti tuotettuja tuotteita ja huomioimme niiden hiilijalanjäljen. 
Vältämme esimerkiksi palmuöljyä sisältävien tuotteiden hankkimista, sillä sen viljely on ympäristön 
kannalta ongelmallista. 

Millaisia ajatuksia tämän viikon aihe herättää? Osallistu keskusteluun kommenteissa! 
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16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto 
#tulevaisuuttatekemässä – Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta 
Julkaistu 29.11.2022 

YK:n kestävän kehityksen 16. tavoite on edistää rauhaa yhteiskunnissa. Väkivallattomuus, oikeuksien 
kunnioittaminen, avoimuus ja vastuullisuus ovat rauhanomaisten yhteiskuntien ja siten myös kestävän 
tulevaisuuden lähtökohtia. 

Maksuton koulutus edistää osaltaan rauhanomaista ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Kuitenkin myös 
koulutuksessa ja oppilaitosten sisällä on panostettava tavoitetta edistäviin tekoihin.  

Luovi pyrkii aina luomaan turvalliset ja viihtyisät oppimisympäristöt opiskelijoilleen. Puutumme matalalla 
kynnyksellä kaikenlaiseen kiusaamiseen ja suojaamme opiskelijoidemme koskemattomuutta. 
Henkilöstömme osalta jatkamme väkivaltatilanteisiin ja poikkeustilanteisiin liittyvää koulutusta ja 
osaamisen päivittämistä.  

Oikeudenmukaisuus ja tasavertaisuus päätöksenteossa näkyy meillä esimerkiksi siten, että otamme kaikki 
yhtä lailla huomioon ja haluamme saada jokaisen äänen kuuluviin. Avoin keskustelu aiheesta kuin aiheesta 
on tervetullutta.  

Millaiset asiat tuovat sinulle rauhaa ja turvaa omassa arjessasi? Osallistu keskusteluun kommenteissa! 
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17. Yhteistyö ja kumppanuus 
#tulevaisuuttatekemässä – Yhdessä eteenpäin 
Julkaistu 13.12.2022 

Kestävän kehityksen tavoitteet voivat toteutua vain kaikkien yhteisellä panoksella. Tämän vuoksi YK:n 
ohjelman 17. ja viimeinen tavoite painottaakin yhteistyön ja kumppanuuden merkitystä.  

Etenkin sellaiset maat tulee huomioida, joiden valmiudet kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen 
ovat heikommat. Tällaisia maita voidaan tukea muun muassa kehitysavulla. 

Me Luovissa panostamme yhteistyöhön ja sen kehittämiseen niin täällä kotimaassa kuin kansainvälisestikin. 
Yhteistyö voi liittyä esimerkiksi työelämään ja moniammatillisuuteen, kumppanuuteen muiden 
koulutuksenjärjestäjien kanssa sekä koulutusvientiin.  

Yhteistyötä vie eteenpäin sujuva viestiminen kestävää kehitystä edistävistä teoista. Haluamme jakaa tietoa 
ja asiantuntemustamme kestävän kehityksen tueksi kaikkialla. Kerromme avoimesti, millaisia kestävän 
kehityksen ratkaisuja käytämme ja millaisia arvokkaita oppeja olemme saaneet muilta.   

Millaisia ideoita sinulla herää yhteistyön mahdollisuuksiin liittyen? Osallistu keskusteluun kommenteissa! 
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Osallistu arvontaan! #tulevaisuuttatekemässä – Miten sinä edistät 
kestävää tulevaisuutta? 
#tulevaisuuttatekemässä-lopetuspostaus 
Julkaistu 10.1.2023 

Vuoden 2022 ajan pohdimme Satamassa ja Mastossa, mitä kestävä tulevaisuus meidän osaltamme 
tarkoittaa.  

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden pohjalta tehdyissä tietoiskuissa tarkastelimme, millaisia vaikutuksia 
valinnoillamme on ihmisiin ja ympäristöön. Tavoitteiden pyrkimyksenä on poistaa äärimmäinen köyhyys 
maailmasta ja turvata hyvinvointi kestävällä tavalla. Kokosimme kaikki #kestävätulevaisuus-tietoiskut 
tämän sivun loppuun. 

Meille on tärkeää, että olemme osaltamme luomassa nykyisille sekä tuleville sukupolville mahdollisuuksia 
hyvään elämään. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat meitä myös tästä eteenpäin.  

Kiitos jokaiselle tietoiskuja seuranneelle ja keskusteluun osallistuneelle!  

Osallistu arvontaan! 
Miten sinä edistät kestävän tulevaisuuden tavoitteita? Kerro vastauksesi Webropol-lomakkeella 31.1.2023 
mennessä. Vastanneiden kesken arvomme 6 kappaletta Delicard-lahjakortteja. Kooste vastauksista ja 
arvonnan voittajat julkaistaan viikolla 6 Satamassa ja Mastossa. Arvonta on vapaaehtoinen ja kyselyyn voi 
vastata myös nimettömänä. 
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