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Aalto-yliopiston perustamisesta 11 vuotta

Tutkinnot 2019: 235 tohtoria, 1960 maisteria ja 1340 kandidaatin tutkintoa. Lisäksi mm. AaltoEE ja Avoin yliopisto. 

Avainlukuja: ~11 200 opiskelijaa, ~4400 henkilökuntaa, vuosibudjetti 371M€. Kielinä suomi, ruotsi ja englanti.

Tilat: ~218 000 m2, pääkampus Otaniemen lisäksi toimintaa Helsingin Töölössä, Mikkelissä ja Kirkkonummella. MBA-

ohjelmia myös Aasiassa.

Lisätietoa: aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/avaintietoa-vuodesta-2019-ja-vuosittaiset-raportit

https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/avaintietoa-vuodesta-2019-ja-vuosittaiset-raportit


Poikkileikkaavina teemoina 

kestävä kehitys, yrittäjyys ja 

radikaali luovuus.

www.aalto.fi/fi/strategiamme

https://www.aalto.fi/fi/strategiamme


Aalto is committed to SDG Accord

since Feb 2018 – and carbon neutrality by 2030
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Align all our 
sectors with 
the Sustainable 
Development 
Goals

Aim to involve 
all key 
stakeholder 
groups

Collaborate
across cities, 
countries and 
continents with 
other signatory 
institutions

Share our 
learning with 
local and 
global 
communities

Report 
annually on 
our 
contribution 
to the SDGs
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www.sdgaccord.org

aalto.fi/sustainability/aalto-is-committed-to-sdgs-2

aalto.fi/en/news/carbon-neutral-aalto-2030-action-plan-launches

http://www.sdgaccord.org/
aalto.fi/sustainability/aalto-is-committed-to-sdgs-2
https://www.aalto.fi/en/news/carbon-neutral-aalto-2030-action-plan-launches


Mikä Aalto Sustainability?

• TUTKIMUS: uudet professori- ja tutkimusavaukset, rahoitushaut, lausunnot, 

konferenssit ja tilaisuudet

• OPETUS: kestävyys opetuksessa, kurssien SDG-merkinnät ja -sisällöt, 

avoimet kurssit kuten Climate University

• KAMPUS: Hiilineutraali Aalto 2030 –tavoiteohjelma, kestävät palvelut

• VAIKUTTAVUUS: Yhteistyöhankkeet mm. kaupunkien ja yritysten kanssa, 

viestintä esim. AaltoSDG-mobiiliapplikaatio

Aalto Sustainability vastaa strategian toteutuksesta,

toimenpiteistä ja niiden seurannasta, kestävyys-viestinnästä

ja –raportoinnista.
2:29min video: 

youtube.com/watch?v=EfL98VCYj3s

https://youtube.com/watch?v=EfL98VCYj3s


• Tutkimuksen painopisteet

• Kurssien SDG-merkinnät

• Kaupunki-caset ja SDG:t

• AaltoSDG-mobiiliapplikaatio

• SDG-työn vaikuttavuudesta

Esimerkkejä Aallon SDG-työstä



Aalto-yliopiston strategiatyötä
keväällä 2019

• Kestävyys henkilöstön mielestä kriittisin yliopiston toimintaan

vaikuttava trendi 2020-luvulla

• Näkemyksiä SDG:eistä työstettiin yhteisöllisesti

• Työtä edelsi 2018 toiminut SDG-työryhmä



Aalto-yliopiston tutkimukselle
keskeisimmät SDG:t (henkilöstön äänestys)
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SDG:t Aallon kursseissa 2020-2022

Vuoden 2019 aikana Aalto-

yliopistossa otettiin käyttöön 

uusi Curriculum Planner -

opetussuunnitelmatyökalu 

kandidaatti- ja 

maisteriohjelmille.

Uuteen 

opetussuunnitelmatyökaluun 

sisällytettiin myös YK:n 

kestävän kehityksen tavoitteet.

Kurssin vastuuopettaja 

määritteli mitkä 1-3 SDG-

tavoitetta ovat keskeisimpiä 

osana kurssien sisältöjä.



SDG-jakauma Aallon kurssitarjonnassa

Curriculum planner: curriculum.aalto.fi

SDG-kurssimerkinnöistä: aalto.fi/fi/kestava-kehitys/opintojaksojen-strategiset-painopistealueet 

https://curriculum.aalto.fi/
https://www.aalto.fi/fi/kestava-kehitys/opintojaksojen-strategiset-painopistealueet


IDBM-kurssi 2018

Case Kööpenhamina ja Helsinki

www.idbm.aalto.fi

www.nordicrebels.com

http://www.idbm.aalto.fi/
http://www.nordicrebels.com/


SDG-teemat tapahtumissa

aalto.fi/en/events/aalto-sustainability-talks

Seminaarisarja jatkuu syksystä 2020, 

aikaisemmat tilaisuudet katsottavissa myös 

tallenteina

sustainabilitysciencedays.fi
Ilmoittautuminen on avoinna!

https://www.aalto.fi/en/events/aalto-sustainability-talks
https://www.helsinki.fi/en/conferences/sustainability-science-days-conference-2021


Lataa

AaltoSDG-
sovellus
tästä

aalto.fi/SDG

https://www.aalto.fi/en/sustainability/aaltosdg-mobile-application


1:45min video AaltoSDG projektista: 
aalto.fi/en/sustainability/sustainable-

development-goals-innovation-challenge 

https://www.aalto.fi/en/sustainability/aaltosdg-mobile-application
https://www.aalto.fi/en/sustainability/sustainable-development-goals-innovation-challenge


AaltoSDG-mobiilisovellus

• Sovellus lanseerattiin tammikuussa 2020

• Mobiilisovellus tekee Aalto-yliopiston SDG-

työstä näkyvämpää

• Sovellus kannustaa kaikkia Aalto-yhteisön

jäseniä tekemään arkisia kestävän

kehityksen tekoja

• +1700 latausta, +5000 kestävän kehityksen

tekoa tehty

• Appi ladattavissa @ AppStore & GooglePlay

aalto.fi/fi/kestava-kehitys/aaltosdg-mobiilisovellus 

https://www.aalto.fi/fi/kestava-kehitys/aaltosdg-mobiilisovellus


Actionit ja tietovisat

• Helppoja ja vaihtelevia

vinkkejä kestävämmän

arjen luomiseen

• Konkreettisia toimia, joita

kaikki voivat tehdä

edistääkseen SDG-

tavoitteiden saavuttamista

• Jaamme tietoa hyvistä

kestävistä käytännöistä

sekä kestävän kehityksen

työstä Aallossa



Esimerkki: Fiksuruoka Oy

Waste not action - Aalto students and 
alumni combating food waste, also through 
AaltoSDG app

Founded by our alumnae, Fiksuruoka Oy is a 
Finnish online store making business out of 
reducing food waste. 

According to CEO Juhani Järvensivu, Industrial 
Engineering and Management student at Aalto 
University, the service has reduced 1,5 million 
kg of food waste since 2016.

www.fiksuruoka.fi

http://www.fiksuruoka.fi/


Näe oma kontribuutiosi

Uudessa “Your impact” 

-osiossa näet kuinka 

kestävän kehityksen 

valintasi vaikuttavat eri 

SDG-tavoitteisiin. 



Teemat sovitetaan yhteisömme tapahtumiin
ja viestitään mm. kummien välityksellä



SDG-työn vaikuttavuudesta?
Times Higher Education Impact ranking yliopistoille

• THE Impact Ranking mittaa korkeakoulujen SDG-työn vaikuttavuutta vuodesta 2019

• Tiedot toimitetaan vähintään 4 SDG:stä, kussakin arvioidaan tutkimusta, opetusta, 

vaikuttavuutta

• Seuraavat tulokset huhtikuussa 2021
• timeshighereducation.com/world-university-rankings

22.4.2020: aalto.fi/fi/uutiset/vaikuttavuusvertailu-nosti-aallon-sijalle-2-maailmassa-vastuullisessa-kuluttamisessa

http://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
http://www.aalto.fi/fi/uutiset/vaikuttavuusvertailu-nosti-aallon-sijalle-2-maailmassa-vastuullisessa-kuluttamisessa


Lopuksi



Avoimia verkkokursseja

Jan 2021

Pilot autumn 2020 

Jan 2021

Jan 2021

Jan 2021

Bachelor’s level

Master’s level

Additional

Kursseja suomeksi ja englanniksi climateuniversity.fi

http://www.climateuniversity.fi/


Kestävän kehityksen avaintietomme julkaistaan jälleen maaliskuussa 2021:

aalto.fi/fi/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-raportit 

Miten seurata Aalto Sustainabilityä?

Some Uutiskirje

@AaltoASH

@AaltoASH

@AaltoSDG

Aalto, SDG

Sidosryhmillemme kerran

kuukaudessa

Tilaukset jasmin.jarvinen@aalto.fi

research.aalto.fi

people.aalto.fi
aalto.fi/SDG

Tutkijoita?

http://www.aalto.fi/fi/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-raportit
https://research.aalto.fi/
https://people.aalto.fi/
http://www.aalto.fi/SDG


aalto.fi

Kiitos!

aalto.fi/sustainability

aalto.fi/SDG

Meri Löyttyniemi, Aalto Sustainability
meri.loyttyniemi@aalto.fi, +358 50 313 7549

#18 More action

Toimintaa!

http://biz.aalto.fi/
https://www.facebook.com/aaltobiz/
https://www.instagram.com/aaltouniversity/
https://twitter.com/AaltoBIZ
https://www.youtube.com/user/aaltouniversity
http://www.aalto.fi/snapchat/
http://www.aalto.fi/sustainability
http://www.aalto.fi/SDG
http://www.aalto.fi/
mailto:meri.loyttyniemi@aalto.fi

