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1. Mitä vastuullisuus tarkoittaa?

Vastuullinen, resurssiviisas ja luonnonvaroja säästävä toiminta on yrityksille kilpailuetu ja 
olennainen osa maineen- ja riskienhallintaa. Yritykset, jotka tunnistavat vastuullisen liiketoi-
minnan kehittämisen mahdollisuudet, onnistuvat paremmin nivomaan ne toimintaansa ja 
hyötymään sen tuomista taloudellisista eduista.

• YK:n kestävän kehityksen tavoit-
teet – Agenda2030 (Sustainable 
Development Goals – SDG)

• Pariisin ilmastosopimus 2015
• Ympäristövastuu, sosiaalinen  

vastuu, taloudellinen vastuu
• Biodiversiteettikato

• EU:n luonnon monimuotoisuus-
strategia

• Suomen valtion hiilineutraalius-
tavoite 2035

• Sitoumus2050
• Kansainväliset ihmisoikeussi-

toumukset
• Lait ja asetukset

• Kestävän kehityksen sisällyttä-
minen tutkimukseen ja opetus-
tarjontaan

• Kestävä rahoitus ja sijoitustoiminta
• Ympäristövaikutusten pienentä-

minen
• Eriarvoisuuden vähentäminen

Globaalisti Suomessa Toimialalla

VASTUULLISUUSTYÖN TAUSTA VASTUULLISUUSSUUNNITELMA HYVÄ TYÖELÄMÄ VASTUULLISET HANKINNAT JA KUMPPANUUDET TASA-ARVON EDISTÄMINEN YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS� � � � �
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2. Vastuullisuus suunnitelman tavoite

Rastor-instituutti toteuttaa yhteiskunta-
vastuuta ydintehtävässään edistämällä 
osaamista ja työllistymistä työelämässä. 

Kestävä kehitys näkyy jo vahvasti osana 
kaikkien koulutusasteiden opetussuunni-
telmaa ja sen rooli opetuksessa tulee kas-
vamaan. 

Tämän vuoksi Rastor-instituutti on tehnyt 
suunnitelman, jolla voimme entisestään li-
sätä vastuullisuutta organisaatiossa ja saa-
da siitä myöhemmin kilpailuetua. 

Vastuullisuustyössä on tunnistettu liike-
toiminnalle oleelliset painopistealueet: eli 
ne teemat, jotka YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti ovat oleellisia toi-

minnallemme, joihin voimme vaikuttaa ja 
jotka vaikuttavat meihin. Painopisteille on 
lisäksi luotu toimenpiteet ja tavoitteet.

Työssä on hyödynnetty yleisiä vastuulli-
suuden viitekehyksiä, kuten YK:n kestä-
vän kehityksen tavoitteita, GRI-standardia 
(Global Reporting Initiative), toimiala-ana-
lyysia ja sidosryhmäkyselyjä eli asiakas-
kokemuskyselyä (Innolink 2021), henkilös-
tötyytyväisyyskyselyä (Innolink Oy 2020), 
TEP-2019-tutkimusta (Taloustutkimus 2019) 
ja avainhenkilöiden haastatteluja.

Vastuullisuussuunnitelma rakentuu neljän 
painopisteen ympärille. Se tehdään kol-
meksi vuodeksi ja se tukee uutta strategi-
aamme vuosina 2022–2024.

VASTUULLISUUSTYÖN TAUSTA VASTUULLISUUSSUUNNITELMA HYVÄ TYÖELÄMÄ VASTUULLISET HANKINNAT JA KUMPPANUUDET TASA-ARVON EDISTÄMINEN YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS� � � � �
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mintamme ohjenuora ja arvioimme sen 
toteuttamista tilikausittain johtoryhmä-
tasolla. Johtoryhmän vastuulla on viestiä 
koko henkilöstölle ja asiantuntijaverkos-
tolle laatustrategiasta ja sen vaatimuk-
sista Rastor-instituutin toiminnalle. Tie-
dottaminen henkilöstölle hoidetaan 
intratiedotteilla ja sisäisillä tiedotustilai-
suuksilla. Asiantuntijoille lähetetään säh-
köisiä sidosryhmätiedotteita. 

3. Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuustyömme perustuu arvoihim-
me. Olemme käyneet tiivistä arvokeskus-
telua vuoden 2021 aikana ja tavoitteena 
on viedä käytäntöön arvopohjainen teke-
minen koko organisaatioon.

Vastuullisuustyötämme johtaa toimitus-
johtaja. Lisäksi vastuullisuussuunnitelman 
tekemiseen osallistuu johtoryhmä, alue-
yksiköiden johtajat, HRD-päällikkö, työ-
suojeluvaltuutettu ja opintohallintopääl-
likkö. Vuoden 2022 aikana perustamme 
vastuullisuustyöryhmän edistämään tässä 
suunnitelmassa esitettyjä asioita.

Toimintamme nojaa lainsäädäntöön ja 
opetus- ja kulttuuriministeriön laatustra-
tegiaan. Laatustrategia on tärkeä toi-

VASTUULLISEN TOIMINNAN  
PERIAATTEET RASTOR- 
INSTITUUTISSA

• Tasavertainen kohtelu
• Monimuotoisuuden huomioimi-

nen ja vähemmistöryhmien pal-
veleminen

• Vastuun kantaminen, rehellisyys ja 
läpinäkyvyys toiminnassa

• Lupausten pitäminen ja toisaalta 
ylilupausten välttäminen

• Poikkeamiin puuttuminen ja pu-
heeksi ottaminen

Arvomme ovat:  
Ketterästi, rohkeasti,  

yhdessä,  
asiakkaan hyväksi.
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Rastor-instituutti toimii eettisesti 
kaikkien sidosryhmiensä näkökul-
masta. Ohjaus-, koulutus- ja valmen-
nustehtävissä toimivat henkilöt ja 
osaamisverkoston jäsenet sitoutu-
vat toimimaan valittujen Rastor-ins-
tituutin arvojen ja mainittujen eet-
tisten periaatteiden mukaisesti.

Ihmisarvo Totuudellisuus Oikeuden-
mukaisuus Vastuu ja vapaus

Eettisten periaatteiden 
lähtökohtana on ihmisen 
kohteleminen itseisar-
vona. Siihen kuuluu, että 
oppija nähdään ajatte-
levana ja oppivana per-
soonana. Ihmisarvoa 
tulee kunnioittaa riip-
pumatta ihmisen suku-
puolesta, sukupuolisesta 
suuntautuneisuudesta, 
ulkonäöstä, iästä, uskon-
nosta, yhteiskunnallises-
ta asemasta, alkuperäs-
tä, mielipiteistä, kyvyistä 
ja saavutuksista.

Totuudellisuus on kes-
keinen arvo kouluttajan/
ohjaajan perustehtäväs-
sä, jossa hän ohjaa oppi-
jaa elämän ja ympäristön 
kohtaamiseen. Tutkiva lä-
hestymistapa edellyttää 
avointa keskustelua ja 
totuuden etsimistä. Re-
hellisyys itselle ja muille 
sekä keskinäinen kunnioi-
tus kaikessa vuorovai-
kutuksessa kuuluu kou-
luttajan/ohjaajan työn 
perustaan.

Yksittäisen oppijan ja 
ryhmän kohtaamisessa 
sekä muun työyhteisön 
toiminnassa oikeuden-
mukaisuuden toteutumi-
nen on tärkeää. Oikeu-
denmukaisuuteen kuuluu 
erityisesti tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden edis-
täminen sekä syrjinnän ja 
suosimisen välttäminen. 
Oikeudenmukaisuuden 
tulee toteutua myös etu-
jen ja rasitteiden jaossa, 
rikkomusten ja ristiriito-
jen käsittelyssä sekä op-
pijan arvioinnissa.

Kouluttajalla on oikeus 
omaan arvomaailmaan-
sa, mutta koulutus- ja 
ohjaustyössä kouluttajan 
vastuu on sidoksissa pe-
rustehtävään ja sitä mää-
rittelevään normistoon, 
esim. lainsäädäntöön.

3. VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN

VASTUULLISUUSTYÖN TAUSTA VASTUULLISUUSSUUNNITELMA HYVÄ TYÖELÄMÄ VASTUULLISET HANKINNAT JA KUMPPANUUDET TASA-ARVON EDISTÄMINEN YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS� � � � �
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Taloudelliset sitoumuksemme

Rastor-instituutti on voittoa tavoittelematon organisaatio ja se 
on sitoutunut yhteiskunnallisen yhteisön kriteerien mukaiseen 
toimintaan (kts. Yhteiskunnallinen yritys -merkki, Suomalaisen 
työn liitto). Yhdistys on Suomalaisen Työn Liiton jäsen. 

Yhdistys käyttää toiminnasta syntyvän ylijäämän oman toimintansa 
pitkäjänteiseen kehittämiseen. Sillä turvataan asiakkaidemme, hen-
kilöstömme ja muiden sidosryhmiemme hyvinvointi. Saamme tu-
lomme opetus- ja kulttuuriministeriöltä (80%), Ely-keskuksilta ja asi-
akkailta. Olemme suurimmaksi osaksi arvonlisäverovapaa toimija. 

Sijoitusvarallisuutemme on kahden varallisuudenhoitajan hoi-
dossa. Rastor-instituutin hallitus on määritellyt, että sijoitukset 
toteutetaan vain sellaisiin yhtiöihin ja kohteisiin, jotka toimivat 
vastuullisesti ja vastuullisilla toimialoilla (ei tupakkayhtiöitä, sota-
teollisuutta, aikuisviihdettä).

Vaikutamme osaltamme ammatillista koulutusta koskeviin pää-
töksiin olemalla mukana ja tuomalla esiin näkemyksemme val-
tionhallinnon järjestämissä vuoropuhelufoorumeissa.

3. VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN

Saamme tulomme opetus- 
ja kulttuuri ministeriöltä 
(80%), Ely-kes kuksilta ja 
asiakkailta.

VASTUULLISUUSTYÖN TAUSTA VASTUULLISUUSSUUNNITELMA HYVÄ TYÖELÄMÄ VASTUULLISET HANKINNAT JA KUMPPANUUDET TASA-ARVON EDISTÄMINEN YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS� � � � �
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4. Vastuullisuustyön painopisteet
YK:n kestävän kehityksen ta-
voitteet – Agenda2030 (Sus-
tainable Development Goals, 
eli SDG) on maailmanlaajuinen 
ohjelma, joka ohjaa kaikkia 
valtioita, yrityksiä ja organi-
saatioita kehittymään kestä-
vällä tavalla. Ohjelmassa on 
tunnistettu yhteiskunnallisia 
haasteita ja epäkohtia, joi-
hin tulee globaalisti kiinnittää 
huomiota ja joita pitää paran-
taa vuoteen 2030 mennessä. 
Kaikkien toimijoiden odote-
taan osallistuvan työhön ta-
voitteiden saavuttamiseksi.

Olemme Rastor-instituutissa 
tunnistaneet kahdeksan kes-
tävän kehityksen tavoitetta, 

Seuraavalla sivulla on vas-
tuullisuussuunnitelmamme 
toimenpiteet ja tavoitteet. 
Sen jälkeen jokainen pai-
nopistealue käydään tar-
kemmin läpi nykytilan ja 
kehityskohteiden osalta. 
Lopputuloksena syntyy nä-
kemys vastuullisuustyömme 
nykytilasta ja tarvittavista 
lisätoimenpiteistä strategia-
kauden aikana. 

Hyvä  
työelämä

Tasa-arvon  
edistäminen

Vastuulliset  
hankinnat ja  
kumppanuudet

Ympäristö-
vastuullisuus

joihin toimintamme vaikuttaa 
ja jotka vaikuttavat meihin. 
Ne on esitetty viereisessä 
kuviossa omien vastuullisuus-
työn painopisteidemme yh-
teydessä.

VASTUULLISUUSTYÖN TAUSTA VASTUULLISUUSSUUNNITELMA HYVÄ TYÖELÄMÄ VASTUULLISET HANKINNAT JA KUMPPANUUDET TASA-ARVON EDISTÄMINEN YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS� � � � �
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5. Vastuullisuussuunnitelmamme 2022–2024

• Sisällytämme kestävän  
kehityksen teemat 
koulutus tarjontaamme 

• Koulutamme henkilös-
tömme ja asiantuntija-
verkostomme 
vastuullisuus teemoista

• Whistleblow-direktiivin 
noudattaminen

• Teemme UN PRME  
-sitoumuksen

• Liitymme Fibs ry:n ja UN 
Global Compactin jäseneksi

• Lisäämme vastuullisuus-
lausekkeet kaikkiin 
hankinta sopimuksiin

• Luomme sisäisen ohjeis-
tuksen korruption ehkäi-
syyn ja kilpailutuksiin

• Suosimme vastuullisia 
palveluntarjoajia kaikilla 
osa-alueilla

• Huomioimme tasa-arvon 
ja yhdenvertaisuuden 
rekrytointipäätöksiä teh-
dessämme

• Lisäämme organisaation 
monimuotoisuutta kiinnit-
tämällä siihen huomiota

• Teemme Kauppakamarin 
ihmisoikeussitoumuksen

• Tasa-arvoinen johtaminen 
ja ihmisten kohtelu on kes-
keinen osa työyhteisöm-
me toimintaa.

• Teemme Kauppakamarin 
ilmastositoumuksen

• Aloitamme ympäristö-
vaikutuksiemme seurannan 
kiinteistöissä

• Kannustamme vähäpääs-
töiseen liikkumiseen

Henkilöstöllämme, asiakkail-
lamme ja yhteistyökump-
paneillamme on hyvä ym-
märrys ja valmiudet edistää 
kestävää kehitystä omassa 
työssään.

Hankintapäätöksemme teh-
dään läpinäkyvästi ja hyvää 
hallintotapaa noudattaen. 
Kumppanimme tietävät, 
millä kriteereillä päätökset 
tehdään. Hankinnat toteute-
taan vain sellaisilta toimijoil-
ta, jotka  toimivat vastuulli-
sesti.

Työyhteisömme on moni-
muotoinen ja kaikilla on 
hyvät sekä tasapuoliset 
mahdollisuudet menestyä 
työyhteisössämme taustas-
ta riippumatta.

Organisaation oman toi-
minnan ympäristövaikutuk-
set on laskettu, hallittu ja 
minimoitu. Meillä on hyvä 
ymmärrys toimintamme vai-
kutuksista ilmastonmuutok-
seen ja luonnonmonimuo-
toisuuteen.

HYVÄ TYÖELÄMÄ VASTUULLISET HANKIN-
NAT JA KUMPPANUUDET

TASA-ARVON  
EDISTÄMINEN

YMPÄRISTÖ-
VASTUULLISUUS
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6. Hyvä työelämä
Tavoite 2024: Henkilöstöllämme, asiakkail-
lamme ja yhteistyökumppaneillamme on 
hyvä ymmärrys ja valmiudet edistää kes-
tävää kehitystä omassa työssään.

• Koulutuspäiväpalautteet
• ARVO-kysely
• Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
• Asiakaskokemuskysely
• Henkilöstötyytyväisyystutkimus
• Työsuojelutoimikunnan toimintaohjelma
• Työterveyshuollon toimintasuunnitelma
• Varhaisen välittämisen malli
• Ohjeistus häirinnän, ahdistelun ja  

epäasiallisen kohtelun estämiseksi
• Päihdehoitosuunnitelma
• Tasa-arvo-ja yhdenvertaisuus- 

suunnitelma
• Whistleblower-direktiivin  

noudattaminen

• Sisällytämme kestävän kehityksen 
teemat koulutustarjontaamme

• Koulutamme henkilöstömme 
vastuullisuus teemoista

• Teemme UN PRME -sitoumuksen
• Liitymme Fibs ry:n ja UN Global  

Compactin jäseneksi

HYVÄ TYÖELÄMÄPAINOPISTE

Toimenpiteet 2024 mennessä

Koulutamme tulevaisuuden osaajia

Kouluttamalla tulevaisuuden osaajia, jot-
ka ymmärtävät kestävän kehityksen mer-
kityksen ja vastuullisen organisaation toi-
mintatavat, voidaan muuttaa kokonaisia 
toimialoja toimimaan Pariisin ilmastoso-
pimuksen, Suomen Sitoumus2050 ja YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteiden mukai-
sesti. Siihen tarvitaan sitoutuneita ja ar-
vopohjaisia yhteistyökumppaneita  
ja resursseja.

Työllämme on iso merkitys yritysten ja 
yksilöiden hyvinvointiin sekä organisaati-

Toteutuu 2021

VASTUULLISUUSTYÖN TAUSTA VASTUULLISUUSSUUNNITELMA HYVÄ TYÖELÄMÄ VASTUULLISET HANKINNAT JA KUMPPANUUDET TASA-ARVON EDISTÄMINEN YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS� � � � �
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ja muuttoliike vaikuttavat työvoiman tar-
peeseen. Jatkossa tarvitaan myös uusia 
työelämätaitoja etätyön, digitalisaation, 
kestävän kehityksen, luontokadon ja il-
mastonmuutoksen ymmärtämiseksi. Tätä 
osaamista tarjoamalla Rastor-instituutti 
kykenee vaikuttamaan Suomen mittakaa-
vassa kestävään kehitykseen.

Elinikäisen oppimisen tukeminen

Elinikäinen oppiminen korostuu entis-
tä enemmän. Panostamme oppimisky-
vyn tukemiseen ja huomioimme erilaiset 
oppijat sekä oppimistyylit. Pääsy työ-
elämään on myös merkittävä tasa-ar-
voistava tekijä, jota edesautamme työllis-
tämispalveluidemme kautta.

Opetamme tiedon etsimisen ja suodat-
tamisen taitoja sekä työnhakutaitoja. 
Tuotamme opiskelijoille elämän suuntaa 
muuttavia oppimiskokemuksia sekä tar-

6. HYVÄ TYÖELÄMÄ

oiden menestykseen ja yksilöiden urata-
voitteiden saavuttamiseen. Siten meillä 
on mahdollisuus positiivisesti vaikuttaa 
suomalaiseen työelämään.

Toiminnassamme korostuu etenkin laa-
dukkaan ja tasa-arvoisen koulutuksen 
tavoite. Jatkuvaan ja elinikäiseen osaa-
misen kehittämiseen kiinnitetään entistä 
enemmän huomiota. Tarjoamme osaa-
misen kehittämistä eri elämänvaiheissa 
oleville asiakkaillemme, jotka puolestaan 
auttavat kehittämään työn antaja-
organisaatioitaan.

Työvoiman tarve muuttuu alueellisesti ja 
eri ammatteja poistuu teknologisen ke-
hityksen myötä. Väestön ikääntyminen 

joamme tuoreita verkostoja ja osaamista, 
joka hyödyttää myös kyseisten henkilöi-
den työnantajaorganisaatioita.

Tulevaisuudessa korostuvat myös meta-
taidot, joita ovat esimerkiksi oman osaa-
misen ja vahvuuksien tunnistaminen, 
itsensä johtaminen ja yhteistyötaidot. 
Nämä liittyvät jo tällä hetkellä oleellisesti 
osaamisen kehittämisen palveluihimme.

Muuttuva työelämä ja sen  
aiheuttamat vaatimukset on  

huomioitava toiminnassamme.

VASTUULLISUUSTYÖN TAUSTA VASTUULLISUUSSUUNNITELMA HYVÄ TYÖELÄMÄ VASTUULLISET HANKINNAT JA KUMPPANUUDET TASA-ARVON EDISTÄMINEN YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS� � � � �
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Kestävä kehitys opinto-
tarjonnassa

Yhtenä tärkeänä kehityskohteena 
näemme kestävän kehityksen tee-
mojen ja tavoitteiden lisäämisen 
koulutustarjontaamme. Samoin kou-
lutusaiheiden uudistaminen esimer-
kiksi cleantechiin ja kiertotalouteen 
voi olla meille tulevaisuudessa myös 
taloudellinen mahdollisuus. 

Tarkastelemme systemaattisesti 
sitä, miten vielä nykyistä vahvem-
min panostamme koulutussisällöis-
sä yksilön ja organisaatioiden vas-
tuullisen toiminnan kehittämiseen 
kullakin koulutusteema-alueellam-
me. Vastuullinen yhteistyö ja vas-
tuullinen esihenkilötyö ovat kehi-
tyskohteita kurssitarjonnassamme.

6. HYVÄ TYÖELÄMÄ

VASTUULLISUUSTYÖN TAUSTA VASTUULLISUUSSUUNNITELMA HYVÄ TYÖELÄMÄ VASTUULLISET HANKINNAT JA KUMPPANUUDET TASA-ARVON EDISTÄMINEN YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS� � � � �
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• Pääosa työsuhteista on vakinaisia 
(143/150) 

• Vaihtuvuus on noin 10/150 hlöä per 
vuosi. Vaihtuvuus syntyy pääosin elä-
köitymisten tai uusien työsuhteiden 
avautumisen takia.

• Mentoriohjelma määritetty uusille työn-
tekijöille. Ohjelman tarkoitus on lisätä yh-
teenkuuluvuutta ja perehdyttää nopeam-
min Rastor-instituutin työyhteisöön.

•  Työtapaturmia ei juurikaan ole. Riske-
jä arvioidaan säännöllisesti ja havaitut 
riskit pyritään poistamaan tai minimoi-
maan.

6. HYVÄ TYÖELÄMÄ

•  Työsuojelutoiminta seuraa yhdessä 
HR:n kanssa sairauspoissaoloja ja niiden 
määrää.

•  Työsuojelutoiminnassa suoritetaan 
myös riskienkartoitusta ja järjestetään 
työolot mahdollisimman hyviksi ja tur-
vallisiksi niin omalle henkilökunnalle, 
kouluttajille kuin opiskelijoillekin. 

•  Paikkakuntakohtaiset pelastussuunni-
telmat, turvallisuusoppaat ja ensiapu-
koulutukset ovat ajan tasalla ja niiden 
ajantasaisuus varmistetaan säännölli-
sesti. 

Oman organisaatiomme  
vastuullisuus

Rastor-instituutti on merkittävä työllistä-
jä ja tavoitteemme on olla houkutteleva 
työnantaja koulutus- ja työllistämispalve-
lualan osaajille. 

Työllistämme noin 150 henkilöä viidellä 
paikkakunnalla. Tärkeä osa vastuullisuut-
tamme on huolehtia oman organisaatiom-
me työntekijöiden osaamisesta ja hyvin-
voinnista.

VASTUULLISUUSTYÖN TAUSTA VASTUULLISUUSSUUNNITELMA HYVÄ TYÖELÄMÄ VASTUULLISET HANKINNAT JA KUMPPANUUDET TASA-ARVON EDISTÄMINEN YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS� � � � �



14VASTUULLISUUSSUUNNITELMA 2022–2024 · RASTOR-INSTITUUTTI

valikoitujen muiden ulkopuolisten yh-
teistyökumppaneidemme palveluita. 

• Henkilöstön osaamisen kehittämiseen 
järjestetään talotasoisia koulutuksia ja ti-
laisuuksia sekä tiimikohtaisia koulutuksia. 

•  Tavoite- ja kehityskeskusteluissa suun-
nitellaan yhdessä esihenkilön kanssa, 
miten työntekijän osaamista kehitetään. 

• Jatkuvaa koulutusta henkilöstölle jär-
jestetään ajankohtaisista aiheista sekä 
uusien työvälineiden, järjestelmien ja 
prosessien käytön tueksi. Merkittävä osa 
henkilöstöstä kouluttautuu vuosittain 
jatkuvan oppimisen periaatteilla hankki-

malla lisätutkintoja tai erikoistumalla.

•  Käytössämme on Palta-ERTOn yleisen 
runkosopimuksen normistot.

•  Noudatamme täysimääräisesti 
Whistleblower-direktiiviä toiminnas-
samme. Direktiivi velvoittaa kaikki yli 
249 henkilöä työllistävät yritykset pe-
rustamaan ilmoituskanavan 17.12.21 
mennessä, jonka kautta voi luottamuk-
sellisesti/anonyymisti ilmoittaa epäile-
mistään erikseen määritellyistä EU:n ja 
kansallisen lainsäädännön rikkomuksis-
ta. Meillä kanava on jo käytössä.

• Työntekijöillä on käytössä laadukas työ-
terveyshuolto Suomen Terveystalossa.

•  Henkilöstöedut: taukoliikuntasovel-
lus Cuckoo ja ePassin hyvinvointiedut, 
ergonomiset työvälineet, ergonomia-
koulutus, työsuhdepolkupyöräetu ja toi-
miva henkilöstökerho.

•  HRD-päällikkö tekee yhdessä johdon ja 
työsuojelutoimikunnan kanssa toimen-
piteitä työntekijöiden työolojen ja työ-
hyvinvoinnin kehittämiseksi. 

•  Työhyvinvointia parantavissa hank-
keissamme hyödynnetään työterveys-
huollon, eläkevakuutusyhtiömme sekä 
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YK:n vastuullisen 
koulutus aloitteen  
periaatteet

Sitoudumme YK:n vastuullisen 
koulutusaloitteen (UN PRME) 
periaatteisiin vuoden 2022 ai-
kana. 

1) Tarkoitus: kehitetään opis-
kelijoiden kykyä tarkastella 
liiketoimintaa ja yhteiskuntaa 
kestävien arvojen kautta, jot-
ta talous on kestävää ja ink-
lusiivista.

2) Arvot: akateemisiin aktivi-
teetteihin, lukujärjestykseen 
ja organisaation toiminta-
tapoihin sisällytetään arvot 
globaalista sosiaalisesta vas-
tuullisuudesta kuten UN Glo-
bal Compactissa on esitetty.

3) Menetelmät: luodaan kes-
täviä ja vastuullisuutta edis-
täviä opetusviitekehyksiä, 
-materiaaleja, -prosesseja ja 
-ympäristöjä.

4) Tutkimus: otetaan osaa 
tutkimukseen, joka edistää 
ym märrystä yritysten roolis-
ta, dynamiikasta ja vaikutuk-
sista sosiaalisen, ympäristö - ja 
talou dellisen arvon luomisessa.

5) Yhteistyö: tehdään yhteis-
työtä yritysjohtajien kanssa, 
jotta voidaan siirtää tietoa vas-
tuullisuusasioista yrityksiin ja 
toimia tehokkaasti kestä vyys-
haasteiden ratkaisemiseksi.

6) Vuoropuhelu: käydään aktii-
vista keskustelua opetuslaitos-
ten, opiskelijoiden, yritysten, 
hallitusten, kuluttajien, median, 
järjestöjen ja muiden sidosryh-
mien kanssa liittyen kriittisiin 
haasteisiin kestävyyden ja vas-
tuullisuuden osalta. 

6. HYVÄ TYÖELÄMÄ

VASTUULLISUUSTYÖN TAUSTA VASTUULLISUUSSUUNNITELMA HYVÄ TYÖELÄMÄ VASTUULLISET HANKINNAT JA KUMPPANUUDET TASA-ARVON EDISTÄMINEN YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS� � � � �
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7. Vastuulliset hankinnat ja kumppanuudet
Tavoite 2024: Hankintapäätöksemme teh-
dään läpinäkyvästi ja hyvää hallintotapaa 
noudattaen. Kumppanimme tietävät, millä 
kriteerein yhteistyöpäätökset tehdään.

• Kouluttajan eettiset periaatteet
• Tietosuojavaltuutettu
• EU:n tietosuoja-asetus GDPR

• Lisäämme vastuullisuuslausekkeet 
kaikkiin hankintasopimuksiin

• Luomme sisäisen ohjeistuksen kor-
ruption ehkäisyyn ja kilpailutuksiin

• Suosimme vastuullisia palveluntarjo-
ajia kaikilla osa-alueilla (BSCI-sitoumus 
tai vastaava)

VASTUULLISET HANKINNAT JA KUMPPANUUDETPAINOPISTE

Toimenpiteet 2024 mennessä

Rastor-instituutilla on laaja yhteistyöver-
kosto. Yhdistykseen kuuluu 35 jäsenorga-
nisaatiota ja osaamisen kehittämisen pal-
veluitamme tuottaa noin 320 asiantuntijaa. 
Henkilöstö, hallitus, johtoryhmä, rahoitta-
jat ja tavarantoimittajat ovat kaikki osa or-
ganisaatiotamme. Tiedostamme, että han-
kinnoillamme ja yhteistyötavoillamme on 
huomattava vaikutus sidosryhmillemme.

Tietosuoja ja GDPR

Toimimme EU:n tietosuoja-asetuksen 
GDPR:n mukaisesti. Ne koskevat jokaista 

Toteutuu 2021

yhteistyökumppaniamme. Olemme laati-
neet GDPR:n mukaisen tietosuojaohjeis-
tuksen henkilöstölle ja sidosryhmille sekä 
tarkat yhteistyön sopimusliitteet, joita 

hyödynnämme jokaisen valitun kumppa-
nin kanssa. Organisaatiossa on nimetty 
tietosuojavaltuutettu.
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Asiakkaitamme ovat

•  Yritysasiakkaat
•  Yksilöasiakkaat
•  Kunnat
•  TE-toimistot
• Oppisopimustoimistot
• Ely-keskukset
• Työvoimahallinto

Yhteistyökumppaneitamme ovat

•  Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys 
AMKE ry

•  Taloushallinto, ICT, markkinointi, rekry-
tointi, rahoituslaitokset, kiinteistöyhtiöt

•  Mainos- ja mediatoimistot, freelancer- 
toimijat, telemarkkinointiyritykset

•  Nuorkauppakamarit, Oulun hallitus-
partnerit, BNI-yhteisö, Suomen Uus-
yrityskeskukset

•  Jäsenyritykset
•  Kaupunkien kehitysyhtiöt
•  Kouluttajaverkosto
•  HENRY ry, Taloushallintoliitto, Ammatti-

liitto Pro, MARK Suomen Markkinointi-
liitto ry ja Mainostajien Liitto

7. VASTUULLISET HANKINNAT JA KUMPPANUUDET
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18VASTUULLISUUSSUUNNITELMA 2022–2024 · RASTOR-INSTITUUTTI

Kouluttajien eettiset periaatteet

Olemme määrittäneet asiantuntijaverkos-
toamme (kouluttajat) koskevat eettiset 
periaatteet, joihin kaikki kouluttajamme 
ovat sitoutuneet. Seuraavassa on esitetty 
kouluttajan / asiantuntijan eettiset pe-
riaatteet sovellettuna Rastor-instituutin 
toimintaan:

•  Kouluttaja sitoutuu työssään sitä mää-
rittelevään normistoon ja ammattikun-
tansa etiikkaan. Hän hoitaa tehtävänsä 
vastuullisesti. 

•  Kouluttaja kehittää työtään ja ammatti-
taitoaan sekä arvioi omaa toimintaansa. 
Ammattitaidon kehittäminen ja hoita-
minen ovat asiantuntijan omalla vas-
tuulla ja hänen velvollisuutensa.  

•  Kouluttaja hyväksyy ja ottaa huomioon 

oppijan ainutkertaisena ihmisenä. Kou-
luttaja kunnioittaa oppijan oikeuksia ja 
suhtautuu häneen inhimillisesti ja oikeu-
denmukaisesti. 

•  Kouluttaja pyrkii oppijan lähtökohtien, 
ajattelun ja mielipiteiden ymmärtämi-
seen sekä käsittelee hienotunteisesti 
oppijan persoonaan ja yksityisyyteen 
liittyviä asioita.  

•  Kouluttaja arvostaa tehtäväänsä ja kun-
nioittaa työtovereitaan. Hän pyrkii voi-
mavarojen rakentavaan yhdistämiseen 
ja löytämään tasapainon oman autono-
miansa ja työyhteisönsä välillä. Työto-
vereiden yksilöllisyyden hyväksyminen, 
ymmärtäminen sekä keskinäinen apu ja 
tuki ovat keskeisiä periaatteita työyh-
teisössä.

•  Kouluttaja toimii yhteistyössä eri taho-
jen kanssa tukeakseen oppimista ja ke-
hitystä ja laajentaakseen oppimismah-
dollisuuksia. 

•  Koulutus on yhteiskunnallisesti mer-
kittävä tehtävä. Kouluttajan mahdol-
lisuudet toimia työssään ja huolehtia 
ammatillisesta kehittymisestään ovat 
riippuvaisia paitsi hänen omasta sitou-
tumisestaan, myös koulutukseen ja oh-
jaukseen osoitetuista voimavaroista.  

•  Kouluttajan tehtävänä on edistää oppi-
misen ja kasvun mahdollisuuksia.

7. VASTUULLISET HANKINNAT JA KUMPPANUUDET
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Poliittiset sitoumukset ja  
korruption ehkäisy

Rastor-instituutin toimittajat ja kumppa-
nit sitoutuvat noudattamaan paikallista 
lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä 
sekä oman toimialansa hyviä liiketapoja. 
Lisäksi toimittajat sitoutuvat (kirjallises-
ti) toimimaan Rastor-instituutin vastuulli-
suusperiaatteiden ja arvojen mukaisesti. 

Toimittajilla tulee olla ajantasaiset toimin-
taperiaatteet ja -ohjeet, joilla varmiste-
taan edellä mainittujen vaatimusten täyt-
tyminen.

Toimittajat vastaavat omien alihankkijoi-
densa vastuullisesta toiminnasta niin, että 
myös ne noudattavat näitä periaatteita.

Suurin osa hankinnoistamme on keski-
tetty, mutta tiimit ja yksiköt voivat tehdä 
päätöksiä myös itsenäisesti. Hankinnat 

tehdään pääsääntöisesti asiantuntijapal-
veluhankintoina eri toimijoilta ja vain pieni 
osa on materiaalihankintoja.

Rastor-instituutilla ei ole julkisia poliittisia 
sitoumuksia, mutta yksittäiset työntekijät 
ja toimijat voivat olla sidoksissa edunval-
vontajärjestöihin tai puolueisiin. Poliit-
tiset intressit eivät ohjaa organisaation 
päätöksentekoa, mutta niistä kerrotaan 
avoimesti.  

VASTUULLISUUSTYÖN TAUSTA VASTUULLISUUSSUUNNITELMA HYVÄ TYÖELÄMÄ VASTUULLISET HANKINNAT JA KUMPPANUUDET TASA-ARVON EDISTÄMINEN YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS� � � � �

Vastuullisuusohjelman myötä 
teemme myös sisäisen ohjeistuk-
sen korruption ehkäisyyn, jossa 
määritellään muun muassa so-
pivat lahjasummat ja asetetaan 
seuranta organisaatioomme koh-
distuvista vaikutusyrityksistä.
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8. Tasa-arvon edistäminen
Tavoite 2024: Työyhteisömme on moni-
muotoinen ja kaikilla on hyvät mahdolli-
suudet menestyä elämässään taustasta 
riippumatta.

• Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- 
suunnitelma 

• Syrjintäkielto rekrytoinneissa
• Opiskeluhuoltoryhmä
• Esteettömyyssuunnitelma

• Huomioimme tasa-arvon ja yhdenver-
taisuuden rekrytointipäätöksiä teh-
dessämme

• Teemme Fibsin monimuotoisuussi-
toumuksen

• Teemme Kauppakamarin ihmisoikeus-
sitoumuksen

• Verkkopalveluiden saavutettavuus

TASA-ARVON EDISTÄMINENPAINOPISTE

Toteutuu 2021 Toimenpiteet 2024 mennessä

Meillä on aktiivinen työsuojelutoimikunta 
ja henkilöstöä osallistetaan kaikissa kes-
keisissä liiketoiminnan osa-alueissa, jotka 
koskettavat henkilöstöä.

Toimimme asiakkaidemme kanssa tasa-
puolisesti ja tasa-arvoisesti. Pyrimme 
työmme kautta lisäämään tasa-arvoa 
koulutuksessa ja työelämässä.
 
Organisaation sukupuolijakauma

Vuoden 2021 alussa Rastor-instituutin 
työntekijöistä 82,3 % oli naisia ja 17,7 % 
miehiä. Esihenkilöistä miehiä ja naisia on 

yhtä paljon. Sukupuolijakaumaan vaikut-
taa oleellisesti osaamisen kehittämisen 
toimialalle yleinen sukupuolijakauma eli 
alalle kouluttautuu enemmän naisia kuin 
miehiä ja avoinna oleviin tehtäviin hakee 

merkittävästi enemmän naisia. Tämä hei-
jastuu myös Rastor-instituuttiin.

Tehtävämme on tarjota palveluita ja ot-
taa niiden piiriin kaikki henkilöt, jotka 
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virallisesti soveltuvat esimerkiksi tutkin-
tokoulutukseen opetus- ja kulttuuriminis-
teriön asettamien ohjeiden mukaan. 

Palkkatasot on sidottu tehtävän vaati-
vuuteen. Eteneminen Rastor-instituutissa 
tehtävästä toiseen ei liity sukupuoleen. 
Tarkastelemme palkkoja ja palkkatasa-ar-
voa vuosittain. Jos havaitaan epäkohtia, 
niihin vaikutetaan palkantarkistuksin. 

Tasa-arvo työpaikalla

Rastor-instituutti on laa-
tinut tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuussuunnitelman. 

Organi saation viestinnässä esimies-termi 
on muutettu esihenkilö-termiksi. Sama 
muutos koskee myös palveluihin liitty-
vää viestintää siltä osin kuin se on muun 
muassa tutkintokoulutuksessa mahdollis-
ta (vrt. viralliset tutkintonimikkeet).

8. TASA-ARVON EDISTÄMINEN

Kaikki vapautuvat työpaikat tulevat sekä 
sisäiseen että ulkoiseen hakuun, jotta 
turvaamme kaikille tasapuoliset mah-
dollisuudet tehtävänkiertoon ja uralla 
etenemiseen. Johto viestii henkilöstöl-
le aktiivisesti siitä, että haluaa kaikessa 
toiminnassaan kehittää henkilöstön mo-
niosaajuutta ja sitä kautta edistää henki-
löstön jäsenten työmarkkinakelpoisuutta. 
Tähän pyritään muun muassa aktiivisella 
tehtävänkierrolla, tehtävänkuvien moni-
muotoisuudella ja henkilöstön koulutuk-
sella. Meillä on unisex-wc-tilat asiakkaille 
ja henkilöstölle.

Monimuotoisuus

Rekrytoinnissa toimimme vas-
tuullisesti ja tasa-arvoisesti. 
Emme katso ikää, sukupuolta, 
etnistä taustaa, seksuaalista 

suuntautuneisuutta, poliittista toimin-

Työntekijöiden  
sukupuolijakauma
2021

Naisia 
82 %

Miehiä 
18 %

Naisia 
50 %

Miehiä 
50 %

Esihenkilöiden  
sukupuolijakauma
2021

Asiakkaiden  
sukupuolijakauma
osaamisen kehittämi-
sen palveluissa 2021

Naisia 
62 %

Miehiä 
38 %
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taa, mielipiteitä, vakaumuksia, uskontoa, 
perhesuhteita, vammaisuutta tai muu-
ta tämän kaltaista syytä, kun teemme 
henkilöstöön liittyviä päätöksiä. Tämä 
on periaatteemme kaikessa toiminnas-
samme.

Organisaatiomme on silti edelleen hyvin 
homogeeninen, eikä esimerkiksi etnis-
tä taustaa omaavia tai vieraskielisiä ole 
joukossamme. Syynä tähän on se, että 
avoinna oleviin tehtäviin ei ole hakenut 
etnisen taustan omaavia tai vieraskieli-
siä henkilöitä. Rekrytoinneissa huomioi-
daan mahdollisimman hyvin monimuo-
toisuus, mutta esimerkiksi mieshakijoita 
on varsin vähän. Rekrytoinnissa meillä on 
mahdollisuus entistä tarkemmin kiinnit-
tää huomiota myös vieraskielisten, vajaa-
työkykyisten, nuorempien ja eri etnisistä 
taustoista tulevien palkkaamiseen.

Vieraskielisen henkilön palkkaamisen 

koem me tällä hetkellä haasteelliseksi, 
koska koulutuksen järjestämisen lupam-
me on suomenkieliseen tutkintoon. Täs-
tä johtuen kaikki tietojärjestelmämme on 
rakennettu suomen kielelle.

Koulutuksen saavutettavuus eritaustaisil-
le opiskelijoille on yksi kehityskohteista. 
Monimuotoiset organisaatiot ovat tutki-
tusti tuottavampia ja Rastor-instituutissa 
tähän tulee kiinnittää huomiota. Meidän 
tulee olla valmiita vastaanottamaan ja 
tarjoamaan työ- ja koulutuspalveluita eri 
kulttuuritaustoista tuleville asiakkaille.

Saavutettavuus

Tarjoamme jokaiselle tasapuo-
liset mahdollisuudet koulutuk-
seen. Huomioimme lainsää-

dännön mukaan erikseen erityisen tuen 
piirissä olevat henkilöt, jotta heilläkin on 
mahdollisuus tutkinnon suorittamiseen.

8. TASA-ARVON EDISTÄMINEN

Koronapandemia on kiihdyttänyt digita-
lisaatiota myös osaamisen kehittämisen 
toimialalla, ja verkkokoulutukset tarjo-
avat mahdollisuuden osallistua koulutuk-
siin ilman maantieteellisiä rajoja. Digita-
lisaatio on siten lisännyt palvelujemme 
saavutettavuutta ja mahdollistaa meille 
toimialueen laajenemisen myös Suomen 
rajojen ulkopuolelle.

Teemme paljon edistääksemme muun 
muassa esteettömyyttä ja saavutetta-
vuutta esimerkiksi tekstittämällä koulu-
tusvideot. EU:n saavutettavuusdirektiivin 
myötä kiinnitämme huomiota myös verk-
kopalveluiden saavutettavuuteen. Tarjolla 
on myös erityistä tukea sitä tarvitseville.

Syrjintä

Epäasialliseen käyttäytymi-
seen liittyen on selkeät toi-
mintamallit niin henkilöstölle 

VASTUULLISUUSTYÖN TAUSTA VASTUULLISUUSSUUNNITELMA HYVÄ TYÖELÄMÄ VASTUULLISET HANKINNAT JA KUMPPANUUDET TASA-ARVON EDISTÄMINEN YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS� � � � �



23VASTUULLISUUSSUUNNITELMA 2022–2024 · RASTOR-INSTITUUTTI

kuin esihenkilöille. Kaikki tapaukset käsi-
tellään asianmukaisesti mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa. Järjestämme työ-
paikkaselvitysten yhteydessä palaute-
tilaisuuksia ja käymme läpi henkilöstön 
kanssa hyvää työpaikkakäyttäytymistä, 
epäasiallisen käyttäytymisen tunnista-
mista ja siihen puuttumista.

Toimitusjohtaja keskustelee kuukausit-
tain työsuojelupäällikön kanssa mahdol-
lisista eteen tulleista tilanteista, joissa 
on koettu eriarvoisuutta. Työterveys-
psykologi on ollut henkilöstötilaisuuksis-
sa vuonna 2021 mukana kaksi kertaa.

Olemme tunnistaneet työhyvinvointia 
alentaviksi riskitekijöiksi mahdollisen kiu-
saamisen, ja puutteet työturvallisuus- tai 
tietoturva-asioissa. Näihin paneudumme 
vastuullisuustyön edetessä ja aihees-
ta tullaan systemaattisesti järjestämään 
toimitusjohtajan johdolla henkilöstö-

tilaisuuksia (Oppitorit).

Opiskelijoiden hyvinvointi

Hyvinvointi on tärkeä osa asia-
kaskokemusta. Luokkatiloja ke-

hitämme asiakaspalautteen perusteella 
näkyvyyden ja ergonomian osalta. Yk-
silöasiakkaiden hyvinvoinnista huolehtii 
useimpien kohdalla asiakkaan oman työ-
paikan työterveyshuolto. Rastor-instituu-
tilla on myös oma Opiskeluhuoltoryhmä. 
Lisäksi koulutushenkilöstö huomioi omis-
sa koulutuksissaan yksilöasiakkaiden hy-
vinvointiin liittyvät asiat. 

Alle 18-vuotiaiden koulutuksen osalta var-
mistamme aina heitä kouluttavien ja oh-
jaavien henkilöiden rikosrekisterin ehkäis-
täksemme vaaroja tai epäkohtia. 

8. TASA-ARVON EDISTÄMINEN
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9. Ympäristövastuullisuus
Tavoite 2024: Organisaation oman toi-
minnan ympäristövaikutukset on lasket-
tu, hallittu ja minimoitu. Meillä on hyvä 
ymmärrys toimintamme vaikutuksista il-
mastonmuutokseen ja luonnonmonimuo-
toisuuteen.

• Jätteiden lajittelu
• Työsuhdepyöräetu

• Teemme Kauppakamarin ilmasto-
sitoumuksen

• Aloitamme ympäristövaikutuksiemme  
seurannan toimipisteissämme

• Vähäpäästöiset työsuhdeautot  
käytössä

YMPÄRISTÖVASTUULLISUUSPAINOPISTE

Toimenpiteet 2024 mennessä

Asiantuntijaorganisaationa ympäristö- ja 
ilmastovaikutuksemme ovat hyvin hallit-
tavissa, mutta julkisena toimijana meidän 
on syytä näyttää esimerkkiä ja seurata 
ympäristövaikutuksiamme.

Organisaatiomme on vuokralla eri toimi-
pisteissä ja kiinteistön omistaja vastaa 
muun muassa sähkösopimuksista, jäte-
huollosta ja ravintolapalveluista. 

Vastuullisuusohjelman mukaisesti aloi-
tamme tulevina vuosina yhteistyön kiin-

teistönomistajien kanssa näiden asioiden 
kehittämiseksi ja raportoimiseksi. Vuok-
ralaisena voimme vaikuttaa esimerkiksi 
vihreän sähkön hankintaan, kasvisruoka-
vaihtojen lisäämiseen, ruokahävikin vä-
hentämiseen, energiatehokkuuteen ja 
piha-alueiden monimuotoisuuden lisää-
miseen.

Liikkuminen toimipisteisiin

Työsuhdepyöräetu tuli voimaan syyskuus-
sa 2021. Sen avulla kannustamme työnte-
kijöitämme liikkumaan työmatkat muutoin 
kuin omalla autolla. Hallitus on ohjeistanut, 
että kaikki työsuhdeautot ovat sellaisia, 
joiden CO²-päästöt ovat alle 150 g/km. 

Toteutuu 2021
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Kaikki toimipisteemme sijaitsevat hyvien 
kulkuyhteyksien varrella, joten joukkolii-
kenteellä pääsee hyvin paikalle. Lisäksi 
etätyömahdollisuus jatkuu pandemian 
jälkeenkin. Myös asiakaskäyntejä siirre-
tään tarpeen mukaan verkkotapaamisiksi.

Kierrätyksen lisääminen

Toimipisteissämme on hyvät kierrätys-
mahdollisuudet (pahvi, paperi, lasi, me-
talli, biojäte), mutta emme seuraa jäte-
määriä erikseen. Tulemme määrittämään 
ohjeistuksen oikeaoppiseen kierrättämi-
seen. 

Käytämme mahdollisimman vähän paperia 
ja olemme lisänneet digitaalista koulutus-
tarjontaa systemaattisesti.

Kahvihuoneidemme kertakäyttöiset ruo-
kailuvälineet ja kahvikupit ovat ympäris-
töystävällisiä. Myös toimitilojemme valot 
sammuvat iltaisin automaattisesti ja ovat 
lähtökohtaisesti päällä vain arkisin. Kiin-
teistöissämme käytetään energiansäästö-
lamppuja.

Rakennetun ympäristön rakenteiden ja 
työvälineiden kestävyyteen on kiinnitetty 
huomiota. Työlaitehankinnoissamme kiin-
nitetään huomiota laitteiden energianku-
lutukseen. 

Jatkossa kiinnitämme huomiota energian- 
ja vedenkulutukseen sekä kierrätykseen 
kaikissa toimipisteissämme. Selvitämme 
jätemäärät ja -lajit sekä edesautamme 
materiaalien uusiokäyttöä. 

9. YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS
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Toimitusjohtaja  
Toni Berkowits 
050 347 4734 
toni.berkowits@rastorinst.fi

Rastor-instituutti
Revontulentie 7 • 02100 Espoo 
Microkatu 1  • 70210 Kuopio 
Pyhäjärvenkatu 5 A 25 • 33200 Tampere 
Junakatu 9 • 20100 Turku 
Sepänkatu 20 • 90100 Oulu

https://www.instagram.com/rastorinst/
https://www.facebook.com/rastorinst
https://twitter.com/rastorinst
https://www.linkedin.com/school/rastor-instituutti/
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