Sosiaalisen kestävyyden edistäminen
osana elämänkulkua
Toiminta-ajatus

Kestävä kehitys on merkittävä tavoite yhteiskunnan toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Sitä edistävä koulutus on
noussut esiin kansainvälisesti, alueellisesti sekä kansallisesti. YK on julistanut vuodet 2005 - 2014 kestävää kehitystä
edistävän koulutuksen vuosikymmeneksi. Itämeren alueen ohjelma ”An Agenda 21 for Education in the Baltic Sea Region - Baltic 21E (2002) on Suomelle tärkeä alueellinen toimintaohjelma. Baltic 21E – toimintaohjelman tavoitteena on
ollut edistää kestävän kehityksen juurtuminen luontevaksi osaksi kaikille koulutusaloille ja – tasoille Itämeren alueella.
Sosiaalisella kestävyydellä tarkoitamme yksilöiden hyvinvoinnin, mahdollisuuksien ja tasa-arvoisen kohtelun huomioimista ja takaamista ja yhteisöjen toiminnan sujuvuutta. Tämä tapahtuu mm. turvallisuuden ja sosiaalisen vastuullisuuden kautta ja estämällä syrjäytymistä, syrjintää ja fyysistä ja psyykkistä väkivaltaa. Toteutuakseen sosiaalisen
kestävyys vaatii avoimuutta, verkostoitumista, yhteistoimintaa ja mahdollisuutta osallisuuteen eri elämänalueilla.
Työelämässä sosiaalinen kestävyys näkyy työympäristön turvallisuutena, terveellisyytenä, viihtyisyytenä ja esteettömyytenä.
Luomme yhteistyössä Hyvinkään sosiaalialan ja terveysalan kesken sateenkaarihankkeen yhdistämään erilaisia ja eri
ikäryhmien hyvinvointia kehittäviä hankepolkuja, joiden yhteisenä nimittäjänä on kestävän kehityksen tietoperustan
ja arvojen sitominen sosiaali- ja terveysalan opetukseen ja sosiaalisen kestävyyden tieto- ja osaamisperustan kehittäminen yhteistyössä muiden koulujen ja työelämän yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tavoite
Sosiaalisen kestävyyden edistäminen opinnoissa:
Aluksi tavoitteenamme on tarkastella oman organisaation, Hyvinkään Laurean kestävän kehityksen toteutumista niin
toimintakulttuurissa, opetuksessa ja oppimisessa kuin myös tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Jatkamme Laurean kestävän kehityksen ohjelman mukaisia toimenpiteitä ja otamme oppia kestävän kehittämisen indikaattoreista ammattikorkeakouluille. Kehitämme omaa tietoperustaa kestävän kehityksen suhteen ja jalkautamme jo tehtyjä ohjeistuksia
omaan koulutusalaamme ja myös monialaisessa yhteistyössä.
Koska opetamme sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, meidän intresseissämme on oppia, tutkia ja kehittää ja edistää yleistä tietämystä erityisesti sosiaalisen kestävyyden alueella, tässä painopisteenä opiskelijoiden hyvinvointi ja
turvallisuus, kriisiosaamisen kehittäminen ja syrjäytymisen ja väkivallan ennaltaehkäisy. Hankkeissa saadut tulokset ja
tietoperustan kertyminen hyödyttävät myös muita. Laurean muissa sosiaali- ja terveysalan toimipisteissä on osoitettu
halukkuutta hyödyntää tuloksia ja tehdä yhteistyötä. Uskomme, että hyödynnettävyys tulee olemaan myös laajemmalla sektorilla mahdollista.

Sosiaalisen kestävyyden edistäminen ikääntyneiden elinympäristöissä:
Edistämme vanhusväestön asemaa opiskelijahankkein. Tavoitteena on sosiaalisen kestävän kehityksen sisällyttäminen
osaksi seniori- ja vanhustyön opintoja. Erityisesti painopisteenä on opiskelijoiden ohjaus käyttämään toiminnallisia ja
luovia ohjausmenetelmiä ryhmien ohjauksessa.
Tavoitteena on päästä tunnistamaan ja vaihtamaan kokemuksia hyvistä käytänteistä kansainvälisissä yhteyksissä, erityisesti Baltian alueella toimivissa verkostoissa. Keskustelussa on Japani yhteistyö, jonka tulevaisuus vielä epävarma.

Yhteistyökumppanit
Kestävän kehityksen ammattikorkeakoulujen Baltic 21 E -verkosto
Baltic Sea Sustainable Development – network, BUB
Laurean eri yksiköt ja toimialat, HAMK, Anne Virtanen (mentorointi)
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintaympäristöt, joihin opiskelijoiden osahankkeet suuntautuvat
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