
FAIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ

FAI on sitoutunut noudattamaan kestävän 
kehityksen periaatteita toiminnassaan.  
Vastuu toimintaympäristömme viihtyisyydestä 
kuuluu niin opiskelijoille kuin henkilökunnallekin 
ja näkyy kaikissa toiminnoissa opetuksesta 
johtamiseen.  
FAI:n kehitettäväksi valitut viisi osa-aluetta ovat:

Ekologinen ja taloudellinen kestävyys
1. Taloudellisuus, ekotehokkuus ja 

elinkaariajattelu 
2. Rakennusten korjaus ja kunnossapito  

ja viihtyisyys
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

3. Työympäristön turvallisuus ja terveellisyys
4. Syrjäytymisen, syrjinnän, fyysisen ja 

psyykkisen väkivallan ehkäisy
Oma teema

5. Avoimuus, yhteistoiminta ja osallistumisen 
mahdollisuudet

FAI:n kestävän kehityksen työtä ohjaa 
oppilaitosten kestävän kehityksen 
sertifiointiohjelma, jonka mukaan toimintaa 
kehitetään. Liiketalouden ja kaupan alat saivat 
oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin 
vuonna 2015, vuonna 2016 matkailu-, ravitsemis- 
ja talousala ja vuonna 2017 tekniikan alat.
Tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä 
sertifioida koko oppilaitos.

Ekovinkit
• Käytämme sähköistä tiedonhallintaa ja 

esitystekniikkaa.
• Tulostamme kaksipuolisia tiivistettyjä 

tulosteita.
• Tulostamme harkiten.
• Käytämme energiansäästöasetuksia 

tietokoneissa ja muissa laitteissa.
• Sammutamme koneet ja laitteet työpäivän 

päätteeksi.
• Kulutamme harkiten, käytämme 

uudelleen, lajittelemme, kierrätämme ja 
hyötykäytämme.



1. Vältämme turhaa kulutusta
Paras jäte on syntymätön jäte. Oikoluemme tekstit 
ennen tulostamista, kopioimme kaksipuoleisesti 
ja käytämme hyväksemme Wilmaa, Itslearningia ja 
sähköpostia.

Ostamme harkiten ja hankimme energiatehokkaita, 
kestäviä, huollettavia ja korjattavia koneita ja lait-
teita. Kiinnitämme opetuksessa erityistä huomiota 
materiaalihävikin määrään sekä elinkaariajatteluun. 
Suosimme vähän energiaa kuluttavia tuotteita. 

2. Säästämme energiavaroja
Energiankäyttöön tulee kiinnittää entistä enemmän 
huomiota koska toimis-
toissa ja opetustiloissa 
käytetään sähköä vaativaa 
tekniikkaa. Tämän vuoksi 
sammutamme valot, tieto-
koneet ja näytöt luokista ja 
työhuoneista. Loisteputki-
lamppujen sammuttami-
nen kannattaa, vaikka olisit 
poissa vain hetken, sillä 
sammuttaminen ei kuluta 
loistelamppuja.

Emme peitä lämpöpattereita verhoilla tai huoneka-
luilla vaan päästämme lämmön kulkemaan esteet-
tömästi. Päästämme auringon lämmön päivällä 
sisään ja hyödynnämme luonnonvaloa aina, kun se 
on mahdollista. Terveellinen ja energiataloudellinen 
huonelämpötila on 20–22 astetta.

Suomalaiset kuluttavat keskimäärin 155 litraa vettä 
päivässä. Pyrimme säästämään vettä. Käytämme 
vettä harkiten, avaamme vesihanan vain silloin, kun 
tarvitsemme vettä. Pesemme vain täysiä astianpe-
sukoneellisia. 
Ilmoitamme tippuvista ja vuotavista vesihanoista 
henkilökunnalle. Muistamme, että veden ei tarvitse 
juosta koko ajan!

3. Syömme sen minkä otamme

Jokainen meistä syö päivittäin, joten ruokavalin-
toihin tulee kiinnittää huomioita, sillä elintarvike-
tuotanto kuormittaa ympäristöä. Syötäväksi kel-
paavan ruuan pois heittäminen on luonnonvarojen 
tuhlausta. Valitsemme ruokalautaselle sen verran 
kuin jaksamme syödä. Haemme lisää tarvittaessa. 
Lajittelemme ruuantähteet biojätteeseen.

Nautimme ruuan ja juoman kestoastioista kerta-
käyttöastioita välttäen.

4. Lajittelemme jätejakeet oikein
Säästämme luontoa ja luonnonvaroja, kun lajitte-
lemme jätteet toimipisteen lajitteluohjeiden mukai-
sesti. Hyötykäyttö säästää luontoa, koska lajiteltuja 
jätemateriaaleja voidaan käyttää uudelleen tai 
hyödyntää energiana. Meillä on lajitteluvelvollisuus.

 

5. Pidämme toimintaympäristön siistinä
Yleisen toimintaympäristömme siisteyden ylläpitä-
miseksi huolehdimme käyttämistämme työvälineis-
tä kuin omistamme ja laitamme ne käytön jälkeen 
takaisin paikoilleen. Ilmoitamme rikkinäisistä työvä-
lineistä tai laitteista henkilökunnalle.

Huolehdimme, että tupakkapaikat ovat siistejä ja 
roskattomia. 

Henkilökunta ja aikuisopiskelijat näyttävät esimer-
killään hyvien käytöstapojen mallin niin siisteyden, 
tupakoinnin kuin peruskäyttäytymisen suhteen. 

Siisteys ja järjestys 
luovat viihtyisyyttä 
ja turvallisuutta. Ne 
lisäävät myös työn 
ja opiskelun sujuvuutta!

T O I M I N TA Y M PÄ R I S T Ö N  K E H I T TÄ M I N E N  H O I T U U  Y H T E I S T Y Ö L L Ä !

LAJITTELE, KIERRÄTÄ JA HYÖDYNNÄ!


