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FORORD  
PROREKTOR TOM BÖHLING

Helsingfors universitets banbrytande grundforskning, fördomsfria nyfikenhet och 
mångvetenskapliga samarbete skapar förutsättningar för att lösa vår tids stora 
globala utmaningar. Vetenskapen har en avgörande roll för planetens framtid. 
Som universitet har vi både ett stort ansvar och en möjlighet att bygga en mer 
hållbar gemensam framtid.

Vi är Finlands största och äldsta vetenskapsuniversitet och har varit med och 
skapat ett rättvist och jämlikt samhälle sedan 1640. Vi värnar om vår långtgåen
de historia, men arbetar också för en bättre framtid. Genom vår forskning, vår 
utbildning och vår tredje kärnuppgift, samhällssamverkan, kan vi göra skillnad 
både nationellt och internationellt. Som en gemenskap på 40 000 personer inser 
vi att våra dagliga handlingar har betydelse. Det här programmet för hållbarhet 
och ansvar lyfter fram några av de steg vi kommer att ta under de kommande 
åren. Målet är inte själva programmet, utan de åtgärder som det stöder.

För att vi ska lyckas med våra föresatser krävs en inkluderande, jämlik och väl
mående gemenskap. Det här programmet har utarbetats i en samarbetsprocess 
– av och för universitetsgemenskapen. Jag uppmanar oss alla att göra vårt bästa 
för att uppnå målen och ambitionerna i det här programmet och i vår strategi. 
Nu behövs åtgärder och inte bara löften – och allas insats. Jag är stolt över att få 
presentera Helsingfors universitets program för hållbarhet och ansvar 2022–2024.
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INLEDNING

Helsingfors universitets strategi 2021–2030 gör 
gällande att vi vill vara en föregångare inom 
ansvar och hållbarhet. Ambitiösa mål uppfylls 
inte över en natt eller utan konkreta åtgärder. 
I det här programmet får du en översikt över 
Helsingfors universitets hållbarhetsmål och 
initiativ för åren 2022–2024. Olika enheter, 
grupper och individer står bakom initiativen, 
som åskådliggör vår strävan att integrera håll
barhet och ansvar i allt vi gör. I stället för att 
fokusera på enskilda initiativ vill vi övergå till en 
mer övergripande hållbarhetsstrategi. Åtgärder
na som beskrivs i det här programmet bygger 
på vårt tidigare arbete. Vår hållbarhetsresa har 
redan börjat; det här är nästa steg på vår väg. 
Exempel på vårt tidigare arbete med hållbarhet 
och ansvar hittar du på vår webbplats för håll
barhet och ansvar.
 

Det hållbarhetsarbete som våra 11 fakulteter, 
enheter, medarbetare och studenter gör är så 
mångfaldigt att det inte kan beskrivas i endast 
ett program. Således gör listan på åtgärder i 
det här programmet inte några anspråk på att 
vara heltäckande. Däremot hoppas vi kunna ge 
en översikt över våra åtgärder samt en beskriv
ning av universitetets åtagande att genomföra 
FN:s Agenda 2030.

Genom att öppna upp för diskussion om våra 
insatser tror vi att vi också öppnar upp för nya 
möjligheter att utveckla vårt arbete. För att 
åstadkomma en gemenskap där vi arbetar för 
hållbarhetsmål tillsammans behöver
vi skapa en miljö som uppmuntrar till konstruk
tiv diskussion och till att lyssna och lära.

Vi inser att vi har en möjlighet och ett ansvar 
att påverka genom våra kärnuppgifter och vår 
dagliga verksamhet.

PROGRAMMET FÖR  
HÅLLBARHET OCH ANSVAR 
HAR SOM MÅL ATT 

 identifiera våra viktigaste mål 
under den kommande  
programperioden

 bidra till att integrera hållbarhet 
och ansvar i allt vi gör, både i  
våra kärnuppgifter (forskning, 
utbildning och samverkan med 
samhället) och vår övriga  
verksamhet

 öka transparensen kring våra  
hållbarhetsmål och vårt 
hållbarhets arbete

https://www.helsinki.fi/sv/om-oss/hallbarhet-och-ansvar
https://www.helsinki.fi/sv/om-oss/hallbarhet-och-ansvar
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Vårt program för hållbarhet och ansvar innehåller 
 omfattande rekommendationer om åtgärder  avseende 
forskning, undervisning, förvaltning och samhälls
påverkan. Vi har också utrett vilka av våra nuvarande 
interna strukturer och förutsättningar som stöder våra 
hållbarhetsåtaganden. Programmet är indelat i sex 
 kapitel. Först redogör vi för våra grundläggande struktu
rer och metoder som vi skapar gemensamt ansvar med 
vid universitetet (kapitel 1. Hållbarhetsstyrning). Därefter 
lyfter vi fram de viktigaste målen och initiativen inom 
våra kärnuppgifter forskning (kapitel 2), undervisning 
(kapitel 3) och samverkan med samhället (kapitel 4). 
I kapitel 5 presenterar vi våra viktigaste åtgärder och 
initiativ för att göra vår dagliga verksamhet mer håll
bar. Avslutningsvis berättar vi i kapitel 6 hur vi kommer 
att följa upp våra framsteg samt rapportera om dem. 
 Varje kapitel innehåller en lista över stödjande policyer 
och planer som ger mer information om de stödjande 
 åtgärderna.

SOM STYR UNIVERSITETSGEMENSKAPENS DAGLIGA  
VERKSAMHET OCH SAMVERKAN.

PROGRAMMET BYGGER PÅ UNIVERSITETETS  
GEMENSAMMA VÄRDERINGAR:

SANNING  
BILDNING  
FRIHET  
GEMENSKAP
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MED UTGÅNGSPUNKT I FN:S 
GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR 
UTVECKLING SAMT UNIFI:S TESER 
OM HÅLLBAR UTVECKLING OCH 
ANSVARSFULLHET
I enlighet med vår strategi utgår vårt hållbarhetsarbete från FN:s globala mål för 
hållbar utveckling. Vi har åtagit oss att stödja FN:s 17 mål för hållbar utveckling i 
vårt arbete. Under åren 2022–2024 har vi valt att betona följande hållbarhetsmål: 
mål 4: God utbildning för alla, mål 9: Hållbar industri, Innovationer och infrastruk
tur, mål 13: Bekämpa klimatförändringarna och mål 17: Genomförande och globalt 
partnerskap.

UNIFI:s (Finlands universitetsrektorers råd) teser om hållbar utveckling och 
ansvarsfullhet utgör tillsammans med de globala målen för hållbar utveckling 
ramen för universitetets hållbarhetsarbete. Teserna uttrycker universitetens gemen
samma ambition och vilja att driva förändringar som har en global inverkan.
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https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
https://www.unifi.fi/viestit/theses-on-sustainable-development-and-responsibility/
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Programmet för hållbarhet och ansvar har utarbetats av och 
för hela universitetssamfundet, och hela världen. Universitetets 
kommitté för hållbarhet och ansvar har lett processen, men 
drivkraften bakom den samt innehållet i programmet står hela 
gemenskapen för (figur 1, processen för programmet för håll
barhet och ansvar). Alla i vårt universitetssamfund måste  arbeta 
tillsammans för att vi ska kunna uppnå våra hållbarhetsmål.

HELSINGFORS  UNIVERSITET 
SKAPAR EN BÄTTRE  FRAMTID 

GENOM FORSKNING, 
 UTBILDNING, SAMVERKAN MED 

SAMHÄLLET SAMT DAGLIGA 
HANDLINGAR.

2020–2021

2022

2030

Målen för Helsingfors universitets 
strategi 2021–2030 har uppnåtts

Kommittén för hållbarhet 
och ansvar leder  processen 
för programmet för 
 hållbarhet och ansvar

De viktigaste frågorna för 
gemenskapen fastställs: 
virtuella Viimaworkshoppar 
för universitetssamfundet

Gemensam förståelse; effektiva 
prioriterade åtgärder vidtas:
Diskussioner med ledningen, 
gemenskapen berättar om sina 
tankar i olika workshoppar

Reviderat förslag efter 
kommentarer från hela 
universitetssamfundet

Programmet för hållbarhet 
och ansvar presenteras för 
rektor för godkännande

Tillfälliga arbetsgrupper 
för hållbarhet för att 
identifiera viktiga luckor 
och möjligheter

Lära av andra: 
Benchmarking av 
ledarskap inom 
hållbarhet samt 
styrningsmodeller

FIGUR 1  Översikt av processen för programmet för hållbarhet och ansvar

PLAN

CHECK

DOACT
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FORSKNING

VÅRT UNIVERSITET 
ÄR EN  FÖREGÅNGARE 

INOM HÅLLBARHET 
OCH ANSVAR

VETENSKAP OCH 
LÄRANDE TILLHÖR 

ALLA

VÅR HÅLLBARHETSVISION 

ÖPPENHET STÄRKER  
VETENSKAPEN OCH  

SAMARBETET

VÅRT UNIVERSITET ÄR 
DET BÄSTA STÄLLET 
ATT STUDERA OCH 

ARBETA

DAGLIG  
VERKSAMHET

FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR STYRNING  
OCH LEDNING

SAMVERKAN MED  
SAMHÄLLETUNDERVISNING

FN:S GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

UNIFI:S TESER OM HÅLLBAR UTVECKLING OCH ANSVARSFULLHET

EN FÖREGÅNGARE INOM HÅLLBARHET 
OCH ANSVAR

Vi behöver ställa om oss till ett hållbart 
 samhälle. För universitetet innebär det här 
att vi påverkar genom våra kärnuppgifter, vår 
forskning, undervisning och samverkan med 
samhället, samt genom våra dagliga handling-
ar samt daglig styrning och ledning.

Kunskapen som produceras vid Helsingfors 
universitet stöder samhällets omställning till 
hållbarhet. Med vår högklassiga undervisning 
utbildar vi experter som kan förändra världen. 
Vi tar vårt globala ansvar och främjar hållbar 
utveckling genom samverkan med det övriga 
samhället. Hållbarhet och ansvar styr all vår 
verksamhet. 

 
 

 
 SA

NNING     
    FRIHET

 
 

  GEMENSKAP  
         

  BILDNIN

G
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FORSKNING
• Hållbarhetsforskning och 

 globala samarbeten
• Säker forsknings och 

 undervisningsmiljö
• Ansvarsfull forskning

FOKUSOMRÅDEN INOM 
HÅLLBARHET OCH  
ANSVAR 2022–2024 DAGLIG VERKSAMHET

• Koldioxidneutralitet
• Biologisk mångfald och  

cirkulär ekonomi
• Hållbara upphandlingar
• Ansvarsfull forskning
• Jämlikhet och mångfald
• Välbefinnande och  

delaktighetFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR  
STYRNING OCH LEDNING
• Mål och mätare
• Verksamhetsstyrning
• Möjligheter till  

hållbarhetsåtgärder
SAMVERKAN MED  
SAMHÄLLET
• Forskningsbaserad kunskap  

i beslutsfattandet
• Ansvarsfulla partnerskap
• Nationellt och internatio 

nellt samarbete

UNDERVISNING
• Hållbarhet inom utbildning
• Globala partnerskap
• Kontinuerligt lärande

Våra fokusområden inom hållbarhet 
och ansvar är forskning,  undervisning, 
samverkan med samhället,  daglig 
verksamhet och förutsättningar 
inom styrning och ledning. Under de 
 kommande åren kommer vi att fästa 
särskild vikt vid dessa områden.  
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1  HÅLLBARHETS-
STYRNING OCH  
HÅLLBARHETSLEDNING 

FOKUSOMRÅDEN 2022–2024
• MÅL OCH MÄTARE
• VERKSAMHETSSTYRNING
• MÖJLIGHETER TILL HÅLLBARHETSÅTGÄRDER
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1  HÅLLBARHETSSTYRNING OCH 
HÅLLBARHETSLEDNING VID  
HELSINGFORS UNIVERSITET
FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR HÅLLBARHET  
OCH ANSVAR SKAPAS I VÅR VARDAG 4

31 600

56 555

11

7

8 100

fristående institutioner

examensstuderande

studenter utvecklade sin  
kompetens genom studier  
inom kontinuerligt lärande vid 
Helsingfors universitet 2020

fakulteter

sektorer

medarbetare

Förutsättningarna för hållbarhet och ansvar skapas när vi integrerar 
hållbarhet i vår förvaltningsstruktur och våra arbetssätt. Det är lättare 
för oss att uppnå våra ambitiösa mål om vi har ett systematiskt tillväga
gångssätt och tydligt utstakade roller och ansvarsområden. Hållbarhet 
ska inte angå några få, utan alla.

Vårt åtagande
Ambitiösa strategiska mål kräver konkreta åtgärder, resursfördelning 
samt tydliga roller och ansvarsområden. Vi strävar efter att ytterligare 
stärka och systematisera strukturen och praxisen i vårt arbete för håll
barhet och ansvar genom att omforma vår nuvarande verksamhet ur 
ett hållbarhets och ansvarsperspektiv, samt genom att se till att alla 
kan delta på många olika sätt.



12

H
ELSIN

G
FO

RS U
N

IV
ERSITET  |  PRO

G
RA

M
 FÖ

R HÅ
LLBA

RH
ET O

CH A
N

SVA
R  2022–2024

12

H
ELSIN

G
FO

RS U
N

IV
ERSITET  |  PRO

G
RA

M
 FÖ

R HÅ
LLBA

RH
ET O

CH A
N

SVA
R  2022–2024

FIGUR 2  Hållbarhetsstyrningen och hållbarhetsledningen i ett nötskal

NÄTVERKET FÖR 
HÅLLBARHET OCH 
ANSVAR
Ett öppet forum för alla 
studenter och anställda 
som vill göra skillnad

HELSINGFORS  
UNIVERSITETS INSTITUT 
FÖR HÅLLBARHETS-
VETENSKAP HELSUS
Fungerar som ett mång och 
tvärvetenskapligt nätverk 
för hållbarhetsforskning och 
hållbarhetsundervisning
 

SEKTORSÖVERGRIPANDE 
HÅLLBARHETS- OCH 
ANSVARSTEAM
Samlar experter

KOMMITTÉN FÖR 
HÅLLBARHET OCH  
ANSVAR
Tar fram översikter och 
riktlinjer

FORSKNING
• Vetenskapliga rådet
• Prodekanerna med ansvar 

för forskningen 
Beaktar hållbarhet och 
ansvar i sitt arbete

HÅLLBARHET OCH ANSVAR I 
VÅR DAGLIGA VERKSAMHET
• Enheter och sektorer
Beaktar hållbarhet och ansvar i 
sitt arbete

FÖRUTSÄTTNINGAR
• Universitetets ledning leds av prorek

torerna, säkerställer förutsättningarna 
för hållbarhets och ansvarsarbetet

• Verksamhetsstyrningen kopplar håll
barhet och ansvar till kärnprocesserna

• Helsingfors universitets etiska  
expertråd

SAMVERKAN MED SAMHÄLLET
• Rådet för samverkan med samhället
• Internationaliseringsrådet
• Prodekaner med ansvar för 

 samhällssamverkan
• Prodekaner med ansvar för 

 internationalisering
Beaktar hållbarhet och ansvar  
i sitt arbete

UNDERVISNING
• Utbildningsrådet och prodekaner 

för undervisning 
• HYPE + HELSUS
Beaktar hållbarhet och ansvar i sitt 
arbete

MEDLEMMAR I UNIVERSITETSGEMENSKAPEN

R
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HÅLLBARHETSSTYRNING OCH HÅLLBARHETSLEDNING VID HU:  
PRIORITERADE MÅL OCH ÅTGÄRDER 2022–2024

FOKUSOMRÅDE:
MÅL OCH MÄTARE

EXEMPEL PÅ PRIORITERADE ÅTGÄRDER TIDSRAM ANSVARIG ENHET UPPFÖLJNING  
AV MÅLEN

Målen som vi sätter upp 
för vår hållbarhets- och 
ansvarsverksamhet ska gå  
att mäta.

Vi följer upp hur målen 
 uppnås och rapporterar  
öppet om vår verksamhet.

Vi kommer att publicera ett program för hållbarhet och ansvar 
för varje period för genomförandeplanen. Programmet ska 
klargöra universitetets centrala mål och åtgärder i fråga om 
hållbarhet och ansvar och även redogöra för ansvariga enheter 
och personer, samt främja transparensen i vårt arbete för håll
barhet och ansvar.

Nästa
program för 
hållbarhet 
publiceras 
2025

Kommunikation 
och samhälls
relationer

Programmet
publicerat 

Vi utvecklar hållbarhets och ansvarsrapporteringen genom 
att årligen publicera en hållbarhets och ansvarsrapport som 
redovisar för de åtgärder som universitetet har vidtagit. De 
viktigaste resultaten rapporteras årligen till rektor och prorek
torerna. De viktigaste hållbarhets och ansvarsåtgärderna sam
manfattas dessutom i universitetets årsberättelse.

Årligen från 
2022

Kommunikation och 
samhällsrelationer 

Årsberättelsen
årsberättelsens 
huvudkapitel

Hållbarhet och ansvar ska vara ett bestående tema i 
 målförhandlingarna mellan rektor och enheterna.
 
 

Årligen från 
2022

Verksamhets
styrningen

Hållbarhet och 
ansvar som tema 
i målförhandling
arna
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FOKUSOMRÅDE:
MÅL OCH MÄTARE

EXEMPEL PÅ PRIORITERADE ÅTGÄRDER TIDSRAM ANSVARIG ENHET UPPFÖLJNING  
AV MÅLEN

FOKUSOMRÅDE:
MÅL OCH MÄTARE

EXEMPEL PÅ PRIORITERADE ÅTGÄRDER TIDSRAM ANSVARIG ENHET UPPFÖLJNING  
AV MÅLEN

Målen som vi sätter upp för 
vår hållbarhets- och ansvars-
verksamhet ska gå att mäta.

Vi följer upp hur målen 
 uppnås och rapporterar 
 öppet om vår verksamhet. 

Diskussioner om referensramen för hållbarhet och ansvar 
ska införas årligen på ärendelistorna för universitetets 
kommittéer och råd. I samband med den årliga översikten 
granskar kommittéerna och råden särskilt implementeringen 
av Unifis teser om hållbar utveckling och ansvarsfullhet samt 
universitetets program för hållbarhet och ansvar och bedömer 
utvecklingsbehoven inom sitt eget område.

Årlingen från 
och med 2022

Kommittérnas och 
rådens sekreterare, 
Kommunikation och 
samhällsrelationer

En samman
fattning av 
föregående år.  
En översikt över 
det kommande 
året genomförs 
varje vår

Vi utreder hur hållbarhets och ansvarsperspektivet bättre 
kan kopplas till universitetets kvalitetssäkringsarbete och 
kvalitetstänk. Vi utreder vilka mätare för hållbarhet och ansvar 
som lämpar sig för universitetet. 

Senast 2025 Kommunikation och 
samhälls relationer, 
Verksamhets
styrningen

Mätare på  
universitetsnivå

Vi deltar i den årliga Times Higher Education (THE) Impact 
Ranking.

2022 Kommunikation och 
samhälls relationer, 
Verksamhets
styrningen

Placering bland 
de 50 bästa i THE 
Impact Ranking
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FOKUSOMRÅDE:
MÅL OCH MÄTARE

EXEMPEL PÅ PRIORITERADE ÅTGÄRDER TIDSRAM ANSVARIG ENHET UPPFÖLJNING  
AV MÅLEN

Vi bildar Hållbarhetsfonden vid Helsingfors universitet för 
att stödja hållbarhetsrelaterad forskning, undervisning och 
samverkan med samhället. 

2022 Kommunikation och 
samhällsrelationer

Fonden grundad

FOKUSOMRÅDE:  
VERKSAMHETSSTYRNING

EXEMPEL PÅ PRIORITERADE ÅTGÄRDER TIDSRAM ANSVARIG ENHET UPPFÖLJNING  
AV MÅLEN

Vi integrerar bedömningen 
av hållbarhet och 
ansvar i universitetets 
projektplanering och 
rapportering.

Vi integrerar bedömningen 
av hållbarhet och ansvar 
som en del av universitetets 
projektplanering och 
rapportering samt 
universitetets interna 
revisioner och riskhantering.

Vi utreder hur bedömningen av hållbarhet och ansvar 
bättre kan integreras i universitetets projektplanering och 
projektrapportering. 

2024 Allmän förvaltning, 
ITcentret, 
Kommunikation och 
samhällsrelationer

Projektplanering
ens hållbarhet  
och ansvar  
utvärderas

Vi utreder hur bedömning av hållbarhet och ansvar kan 
inkluderas i de strategiska portföljöversikterna inom 
universitetets projektledning. 

Senast 
2024

Verksamhets
styrningen,  
Kommunikation och 
samhällsrelationer

Portföljöversikten 
utvärderad

Vi utvecklar enheternas riskbedömning av hållbarhet och 
ansvar.

Senast 
2025 

Allmän förvaltning Riskbedömning
en utvecklad
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FOKUSOMRÅDE:  
MÖJLIGHETER TILL  
HÅLLBARHETÅTGÄRDER

EXEMPEL PÅ PRIORITERADE ÅTGÄRDER TIDSRAM ANSVARIG ENHET UPPFÖLJNING  
AV MÅLEN

Vi ger personalen, 
studenterna och alumnerna 
bättre möjligheter att främja 
både en hållbarare framtid 
och en känsla av gemenskap.
 

Vi vidareutvecklar sådana funktioner inom universitetets 
nätverk för hållbarhet och ansvar som möjliggör att 
gemenskapen främjar FN:s mål för hållbar utveckling 
i praktiken. Vi engagerar universitetets alumner i 
nätverksverksamheten och försöker hitta metoder för att 
främja hållbarhet och ansvar tillsammans med våra alumner. 
Vi uppmuntrar till diskussion, reflektion och verksamhet som 
berör och främjar hållbarhet.

2022–2024  Samhällsrelationer Nätverket för 
hållbarhet och 
ansvar arbetar 
aktivt

Vi främjar hållbarhet och ansvar tillsammans med 
studentkåren och försöker hitta metoder att ytterligare främja 
hållbarhet och ansvar tillsammans med våra studenter.

Vi utvecklar campusodlingen tillsammans med Kampusviljely 
ry och studentkåren.

2022–2024 Samhällsrelationer Möjlighet till
campusodling på 
tre campus,  
studentrepresen
tation i projekt 
och kommittéer

Väsentliga riktlinjer och planer
• Kvalitetsledning

https://www.helsinki.fi/sv/om-oss/strategi-ekonomi-och-kvalitet/kvalitetsledning
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2 FORSKNING
FOKUSOMRÅDEN 2022–2024
• HÅLLBARHETSFORSKNING OCH GLOBALA SAMARBETEN
• SÄKER FORSKNINGS OCH UNDERVISNINGSMILJÖ
• ANSVARSFULL FORSKNING
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2  FORSKNING 
ANSVARSFULL VETENSKAP ÖPPNAR UPP FÖR  
KUNSKAP, MÖJLIGHETER OCH LÖSNINGAR 

Med hjälp av forskningsbaserad kunskap kan vi identifiera 
tillvägagångssätt som behövs för att avlägsna ohållbara struk
turer. Vetenskapen kan ändå erbjuda mer än bara lösningar. 
Akademisk frihet och dialog utgör grunden för säkra, stabila 
och välmående samhällen. En 381årig institution kan erbjuda 
ett välkommet perspektiv som sträcker sig längre än kvartal
sekonomin eller snabba politiska förändringar. Vi värnar om 
dialogen och utnyttjar olika slag av kunskap i vår verksamhet. 
Universiteten skapar ett kunskapskapital som utöver kunskap 
består av etiska värderingar och tolerans samt livslångt läran
de. Vi känner inte till vilka utmaningar framtiden för med sig 
och därför utgår forskningen från nyfikenhet, autonom veten
skap och fri forskning.

Hållbarhet inom forskning innebär också att vi följer principer
na för god vetenskaplig praxis, att vi stöder principerna för 
öppen vetenskap och att vi främjar ett mångfasetterat globalt 
perspektiv för att hitta lösningar på hållbarhetsutmaningar.
 

Vårt åtagande

Vi bygger en hållbar framtid utifrån globalt ansvar genom att 
generera kunskap som ska lösa såväl lokala som globala pro
blem – för hela världens bästa. Med forskningens kraft arbetar 
vi ansvarsfullt och etiskt för att ta fram kunskap för samhället. 
Vårt mål är att vi år 2030 är ett internationellt välkänt och att
raktivt mångvetenskapligt centrum för forskning och undervis
ning i hållbarhet. Öppenhet utgör grunden för hur vi genomför 
våra kärnuppgifter. Vi strävar efter att säkerställa att forskning 
kan bedrivas under trygga förhållanden utan hot om våld eller 
förföljelse.
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FORSKNING: FOKUSOMRÅDEN OCH PRIORITERADE ÅTGÄRDER 2022-2024

FOKUSOMRÅDEN:  
HÅLLBARHETSFORSKNING 
OCH GLOBALA SAMARBETEN

EXEMPEL PÅ PRIORITERADE ÅTGÄRDER TIDSRAM ANSVARIG ENHET UPPFÖLJNING  
AV MÅLEN

Vi stärker universitetets 
högklassiga hållbarhets-
forskning och informerar 
om den tillsammans med 
våra partner. 

Vi utvecklar globala part-
nerskap och perspektiv 
samt global expertis. 

Vi stärker fakultetsövergripande projekt inom mång och 
tvärvetenskaplig samt lösningsorienterad hållbarhetsforskning 
genom institutet för hållbarhetsvetenskap HELSUS. 

2022–2024 HELSUS Fakultetsövergripande 
hållbarhetsvetenskap
liga initiativ euro/år 
(HELSUS)

Vi ökar antalet strategiska doktorandplatser för tvärveten
skapliga forskningsteman inom hållbar utveckling genom att 
anställa tio tvärvetenskapliga doktorander med inriktning på 
dessa teman

2022–2026 Doktorand program Arbetsavtal

Vi stärker våra globala partnerskap, bland annat genom att 
inrätta ett utbytesprogram för unga forskare vid afrikanska 
universitet inom ramen för målen för hållbar utveckling.

2022–2025 Internationella 
ärenden

Pilotprojektet genom
fört och bedömt av 
styrgruppen före 
utgången av 2025

Vi utvecklar metoder för att följa upp och analysera 
 forskningspublikationer om hållbar utveckling.

2022–2024 Bibliotekets  
metrikgrupp

Som en del av  
programmet för  
hållbarhet och ansvar

Vi koordinerar UniPID, ett internationellt samarbetsnätverk 
för finländska universitet, och stöder nätverkets initiativ till att 
bilda ansvarsfulla globala akademiska partnerskap, som bland 
annat ska ta fram etiska riktlinjer för akademiskt samarbete 
med aktörer i det globala syd. 

2021–2024 UniPID, internationella 
ärenden, Agrikultur 
forstvetenskapliga 
fakulteten

Strategi för UniPID
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FOKUSOMRÅDEN:  
SÄKER FORSKNINGS- OCH 
UNDERVISNINGSMILJÖ

EXEMPEL PÅ PRIORITERADE ÅTGÄRDER TIDSRAM ANSVARIG ENHET UPPFÖLJNING  
AV MÅLEN

Vi vidtar åtgärder för att 
säkerställa att forskning 
kan bedrivas under  säkra 
förhållanden utan hot 
om våld eller förföljelse 
genom att stödja skyddan-
de åtgärder för forskare 
och studenter i behov av 
skydd.

Vi kommer att stödja skyddet av hotade forskare genom 
att arbeta inom nätverket Scholars at Risk (SAR) och via 
finansieringsarrangemang som anknyter till det. Helsingfors 
universitet är ordförande för SAR Finland 2022–2023.

2022–2023 Internationella  
ärenden

Uppgifter som  
ordförande för SAR
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FOKUSOMRÅDEN:  
ANSVARSFULL FORSKNING

EXEMPEL PÅ PRIORITERADE ÅTGÄRDER TIDSRAM ANSVARIG ENHET UPPFÖLJNING  
AV MÅLEN

Vi erbjuder systematiska 
metoder på  universitets- 
och enhetsnivå för att 
främja öppen  vetenskap 
och forskning, god 
vetenskaplig praxis och 
ansvarsfull hantering av 
forskningsdata.

Vi stärker vårt stöd till akademisk personal i frågor 
som rör forskningsetik. Vi erbjuder webbutbildning i 
forskningsetik för chefer och forskare samt utbildning i 
ansvarsfull forskning. 

Vi stöder aktivt ansvarsfull hantering av forskningsdata 
genom att tillämpa vår forskningsdatapolicy och våra 
dataskyddsprinciper.

2022–2024 Forskningsservicen Webbutbildningens 
pilotversion klar senast 
2023

Vi stöder principerna för öppen vetenskap och forskning 
samt öppet lärande som en del av ansvarsfull forskning. 
Vi bildar ett samordningsorgan för öppen vetenskap och 
forskning, fastställer målen för öppen vetenskap och 
forskning samt fastställer regler för tillhandahållande av 
öppna infrastrukturer och data. Vi utnyttjar vår kompetens 
inom öppen vetenskap och forskning när vi utvärderar 
forskning och forskare.

Januari 2024 Forskningsservicen Samordningsorganet
har inlett sin verksam
het samt utarbetat 
regler

• Ansvarsfull forskning
• Forskningsetik
• God vetenskaplig praxis
• Öppen vetenskap
• Åtgärder för att stödja akademisk frihet (ingår i de etiska principerna)
• Helsingfors universitets forskningsdatapolicy
• Principer för dataskydd (på finska)

Väsentliga riktlinjer och planer

https://www.helsinki.fi/sv/forskning/ansvars-full-forskning
https://www.helsinki.fi/sv/forskning/ansvars-full-forskning/forsk-nings-etik
https://www.helsinki.fi/sv/forskning/ansvars-full-forskning/forsk-nings-etik/god-vetenskaplig-praxis
https://www.helsinki.fi/sv/forskning/ansvars-full-forskning/oppen-vetenskap
https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/kestavyys-ja-vastuullisuus/eettinen-ohjeistus#aka-tee-mi-nen-va-paus--yli-opis-ton-au-to-no-mia-ja-de-mo-kra-tia--title
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/338779
https://riihiweb.it.helsinki.fi/riihidata/public/3f7a25e5-3829-415d-a2e2-51080075c708/Rehtorin päätös_Helsingin yliopiston tietosuojaa koskevat periaatteet.pdf
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3 UNDERVISNING
FOKUSOMRÅDEN 2022–2024
• HÅLLBARHET INOM UTBILDNING
• GLOBALA PARTNERSKAP
• KONTINUERLIGT LÄRANDE
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3  UNDERVISNING 
VI UTBILDAR EXPERTER SOM  KOMMER 
ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN

Vi anser att kunskap och lärande tillhör alla, och vi strävar efter 
att utbilda experter som kommer att förändra världen. Vi vill 
erbjuda information och kunskap till studenter i alla åldrar så att 
de kan tillägna sig sådana värderingar och attityder som behövs 
för att kunna möta de globala och sammanlänkade utmaning
arna som vi står inför. Det är både vår skyldighet och vårt stora 
privilegium att få utbilda över 30 000 studenter varje år. Veten
skaplig utbildning och livslångt lärande ger oss stora möjligheter 
att påverka.

Vårt åtagande
Vårt mål är att år 2030 bli ett internationellt välkänt och attrak
tivt mångvetenskapligt centrum för forskning och undervisning 
i hållbarhet. Hållbarhetsrelaterade teman är ett  genomgående 
element i vårt utbildningsutbud och universitetet utbildar 
 experter som styr världen i en hållbar och ansvarsfull riktning. 
Med hjälp av vetenskapsfostran och vetenskapskommunikation 
sprider vi det vetenskapliga tänkandet även utanför universite
tet, för vetenskap tillhör alla. 
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UNDERVISNING: FOKUSOMRÅDEN OCH PRIORITERADE ÅTGÄRDER 2022–2024

FOKUSOMRÅDE:  
HÅLLBARHET INOM 
UTBILDNING

EXEMPEL PÅ PRIORITERADE ÅTGÄRDER TIDSRAM ANSVARIG ENHET UPPFÖLJNING  
AV MÅLEN

Vi säkerställer att målen 
för hållbar utveckling inte-
greras i tillämpliga delar 
i målen och innehållet för 
varje utbildningsprogram.

Vi stärker kompetensen 
hos doktorander inom alla 
områden när det gäller 
att lösa utmaningar inom 
hållbar utveckling.

När vi utarbetar undervisningsplanerna för perioden 2023–2026 
utarbetar vi gemensam praxis och gemensamma anvisningar 
för att stärka vår hållbarhetskompetens. Hållbarhet och ansvar 
 integreras i modellen för akademiska expertfärdigheter.

2022 HYPE, HELSUS,  
utbildningsprogram

Praxis, modellen  
för akademiska 
expertfärdigheter 
uppdaterad

Vi genomför ett projekt för att främja hållbar utveckling i undervis
ningen, där utbildningsprogrammen tar fram metoder för att inklu
dera hållbarhetsteman i sin utbildning. Projektet hjälper utbildnings
programmen att tillämpa riktlinjerna för hållbarhet i det praktiska 
arbetet med undervisningsplanerna, och uppmuntrar fakulteterna 
och utbildningsprogrammen att genomföra gemensam tvärveten
skaplig hållbarhetsundervisning. 

2022–2024 HYPE, HELSUS,  
koulutusohjelmat

Antal personer  
som har avlagt 
 hållbarhetskursen

Vi stärker den pedagogiska kompetensen hos lärarna samt  ledarna 
för utbildningsprogrammen genom att beakta FN:s mål för hållbar 
utveckling samt genom att planera en kurs i akademiska expert
färdigheter och konstruktivt länkad undervisning som riktar sig 
till lärare, samt genom att omforma utbildningen av  pedagogiska 
universitetslektorer och undervisningsplanen för universitets
pedagogik.  

2022–2024 HYPE och alla fakul
teter  
gemensamt

Hållbarhet i under
visningsplanen för 
universitetspedagogik

HELSUS CoCreation Lab, där magisterstuderanden kan granska 
centrala hållbarhetsutmaningar i sitt pro graduarbete tillsammans 
med sina samarbetspartner, ordnas årligen.

2022–2024 HELSUS Antal slutförda 
 examensarbeten
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FOKUSOMRÅDE:  
GLOBALA PARTNERSKAP

EXEMPEL PÅ PRIORITERADE ÅTGÄRDER TIDSRAM ANSVARIG ENHET UPPFÖLJNING  
AV MÅLEN

Vi utvecklar  samarbete 
som grundar sig på 
partnerskap med uni-
versiteten i det globala 
syd genom att öka möj-
ligheterna till ömsesidig 
utbildning och profes-
sionell utveckling samt 
genom att öka kunskaps-
kapitalet i studenternas 
hemländer.

Vi genomför programmet One Health Early Career Champions i 
samarbete med universitetet i Nairobi.

2021–2022 Servicen för dokto
rander, Internationella 
ärenden

Pilotprojektet 
genomfört i januari 
2023

Vi stärker vårt jämlika samarbete med våra partner i det globala 
syd genom globala pilotprojekt, såsom Global Innovation Network 
for Teaching and Learning (GINTL), som bidrar till att lösa globala 
utbildningsutmaningar.

2021–2024 Samordningsgruppen 
GINTL: Pedagogiska 
fakulteten, Internatio
nella ärenden

Antal pågående 
partnerskap och nya 
samarbetsinitiativ 
med det globala syd

Vi koordinerar UniPID, det internationella samarbetsnätverket  
för finländska universitet. I verksamheten ingår planering av 
 samarbetsbaserade webbkurser tillsammans med samarbets
partners i det globala syd. 

2021–2024 UniPID, Internationella 
ärenden, Agrikultur 
forstvetenskapliga 
fakulteten

Strategi för UniPID
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FOKUSOMRÅDE:  
KONTINUERLIGT  
LÄRANDE

EXEMPEL PÅ PRIORITERADE ÅTGÄRDER TIDSRAM ANSVARIG ENHET UPPFÖLJNING  
AV MÅLEN

Hållbar utveckling får hög 
prioritet inom kontinu-
erligt lärande. Vi främjar 
nationellt och interna-
tionellt samarbete inom 
hållbarhetsforskningen.

Vi stöder personalens 
kompetens att främja 
 hållbar utveckling. 

Inom ramen för nätverket Una Europa utvecklar vi ett program för 
hållbar utveckling som grundar sig på mikroinlärning. Programmet 
ingår i vårt utbildningsutbud inom kontinuerligt lärande.

Senast  
2023

Samordning av 
 nätverket Una 
 Europa (Internatio
nella ärenden, allmän 
förvaltning), Matema
tisknaturvetenskap
liga fakulteten/INAR 
koordinerar innehållet

Programmet 
 tillgängligt från och 
med hösten 2022

Vi utvecklar aktivt vårt utbud av kontinuerligt lärande samt sam
arbetet med andra högskolor. Vi förbinder oss att samordna och 
utveckla nätverket Klimatuniversitetet (Climate University) och 
erbjuder nätverkets kurser till våra studenter. Vi stöder bildandet av 
ett nationellt nätverk för utbildning inom biologisk mångfald.

2022–2024 Undervisnings och 
studentservicen, 
Tjänsterna för  digital 
undervisning och 
kontinuerligt lärande, 
utbildningsprogram

Studiepoäng som 
avlagts genom 
 korsstudier, alla 
 kursnummer

Vi utvecklar personalens kompetens inom hållbarhet genom pro
grammet Ansvarsfullt universitet. Programmet kommer att få två 
nya avsnitt: hållbarhet och ansvar i universitetets verksamhetsmiljö, 
och en MOOCkurs med hållbarhetstema för personalen.

Personalen kommer erbjudas möjlighet att delta i utbildningspro
grammet Ett jämlikt universitet.

2022–2024 Kommunikation och 
samhällsrelationer, 
Lokaler och fastighe
ter, HYPE, HELSUS, 
Personaltjänster

Antal personer som 
har genomfört pro
grammet Ansvars
fullt universitet inom 
januari 2024

Väsentliga riktlinjer och planer
• Kontinuerligt lärande vid Helsingfors universitet
• Öppna universitetet
• Vetenskapsfostran

https://www.helsinki.fi/sv/utbildning-och-undervisning/kontinuerligt-larande
https://www.helsinki.fi/sv/utbildning-och-undervisning/oppna-universitetet
https://www.helsinki.fi/sv/vetenskapsfostran
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4 SAMVERKAN 
MED SAMHÄLLET 
FOKUSOMRÅDEN 2022–2024
• FORSKNINGSBASERAD KUNSKAP I BESLUTSFATTANDET
• ANSVARSFULLA PARTNERSKAP
• NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT SAMARBETE
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4  SAMVERKAN MED SAMHÄLLET 
FÖR EN BÄTTRE VÄRLD  TILLSAMMANS MED  
ANDRA SAMHÄLLSAKTÖRER
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Våra nuvarande globala utmaningar är brådskande och  omfattande 
och för att lösa dem måste vi samarbeta. Universiteten har ett 
starkt globalt genomslag samt omfattande nätverk av  internationella 
alumner och partner. Med tanke på våra hållbarhetsambitioner är 
det viktigt att förstå hur vi kan påverka på lokal, regional, nationell 
och internationell nivå, särskilt när vi samarbetar med andra aktörer 
i samhället.

Vårt åtagande

Den kunskap som produceras vid universitetet stöder hållbarhets
omställningen i samhället. Vi främjar globalt ansvar och hållbar 
utveckling genom att aktivt delta i den internationella diskussionen 
och i internationella projekt samt i utformningen av internationella 
forskningsprogram och forskningspolicyer. Tack vare universitetets 
ansvarsfulla och starka företagssamarbete, innovationsverksamhet 
och övrig samverkan med samhället kan forskningsresultaten i allt 
högre grad användas inom olika sektorer i samhället.
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SAMVERKAN MED SAMHÄLLET: FOKUSOMRÅDEN OCH PRIORITERADE ÅTGÄRDER 2022–2024

FOKUSOMRÅDE:  
FORSKNINGSBASERAD 
KUNSKAP I  
BESLUTSFATTANDET

EXEMPEL PÅ PRIORITERADE ÅTGÄRDER TIDSRAM ANSVARIG ENHET UPPFÖLJNING  
AV MÅLEN

Vi stärker universitetets 
betydelsefulla och globala 
roll i samhället genom att 
stödja beslutsfattandet 
ochen offentlig debatt 
som utgår från forsknings-
baserad kunskap, samt 
genom ett allt närmare 
samarbete med olika 
intressenter.

Vi stöder beslutsfattandet och den offentliga debatten samt främjar en 
samhällelig utveckling som grundar sig på forskningsbaserad kunskap.

Tillsammans med Aaltouniversitetet ordnar vi årligen evenemanget 
Sustainability Science Days, Finlands största konferens inom hållbarhets
vetenskap.

2022–2024 HELSUS Antal deltagare 
i  evenemanget 
 Sustainability 
 Science Days

Vi stöder de nationella rådgivande vetenskapliga panelernas roll. 
 Samordningsansvar för Expertpanelen för hållbar utveckling 2021–2022. 
Samordning av kommunikationen mellan Finlands klimatpanel och 
 Finlands naturpanel.

2022–2024 HELSUS,
Kommunikation och 
samhällsrelationer

Universitetets 
insatser inom 
samordning och 
kommunikation

Vi främjar samarbetet med Helsingfors stad. Den verksamhet vid stads
forskningsinstitutet Urbaria som har direkta effekter kommer att ha ett 
starkt fokus på teman inom hållbarhet och ansvar under 2022–2024.

Den del av Urbarias verksamhet som innefattar evenemang inom Direct 
Dialogueserien, coachning inom vetenskap och forskning samt forsk
ningssamtal som Stadsakademins strategiska ledningsgrupp ordnar för 
ledare kommer att rikta in sig på hållbarhetstemat och på att främja dess 
inverkan under 2022–2024.

2022–2024 Kommunikation och 
samhällsrelationer, 
Stadsforsknings
institutet Urbaria 
(Helsinki Institute of 
Urban and Regional 
Studies)

Antal organiserade 
evenemang och 
deras deltagar
antal

Vi strävar efter att lyfta fram hållbarhet och ansvar i all kommunikation 
vid universitetet. 

2022–2024 Kommunikation och 
samhällsrelationer

Tankehörnans 
 evenemangsserie 



30

H
ELSIN

G
FO

RS U
N

IV
ERSITET  |  PRO

G
RA

M
 FÖ

R HÅ
LLBA

RH
ET O

CH A
N

SVA
R  2022–2024

FOKUSOMRÅDE: 
ANSVARSFULLA  
PARTNERSKAP 

EXEMPEL PÅ PRIORITERADE ÅTGÄRDER TIDSRAM ANSVARIG ENHET UPPFÖLJNING  
AV MÅLEN

Vi försäkrar oss om att 
alla våra partnerskap och 
evenemang bygger på 
hållbara och ansvarsfulla 
handlingsmodeller.

Vi stärker expertisen och 
tänket i fråga om håll-
barhet och ansvar inom 
universitetets företagsam-
hets- och innovationsverk-
samhet. 

Vi uppdaterar våra etiska riktlinjer för företagssamarbete. Vi utarbetar 
anvisningar och eventuellt även formulär för utvärdering av de sam
arbetspartner som deltar i forskning.

2022 Innoteamet Nya etiska riktlinjer 
publicerade

Vi beaktar hållbarhets och ansvarsfrågor i allt högre grad när 
vi  granskar internationella samarbetskandidater och analyserar 
 strategierna hos eventuella medelanskaffningspartner. 

2022–2024 Medelsanskaff
ningsteamet

Hållbarhet som ett 
av kriterierna för 
medelsanskaff
ningsprojekt, dona
tioner för hållbarhet

Vi förbättrar riskbedömningen och riskhanteringen i internationellt 
samarbete.

Start 2022 Internationella 
ärenden

Pilotprojekt som 
pågår 2022

Vi försäkrar oss om att universitetets evenemang är i linje med FN:s 
mål för hållbar utveckling. Vi utarbetar en gemensam handbok för 
universitetet med anvisningar och konkreta exempel som beskriver hur 
hållbara evenemang kan ordnas vid universitetet eller av universitets
samfundet.

Juni 2023 Konferens och 
evenemangs
teamet

Handboken är klar 
och har imple
menterats i evene
mangsarrangörer
nas handledning 
och processer

Vi främjar studenternas och forskarsamhällets företagarfärdigheter 
genom Helsinki Think Company. Tyngdpunkten ligger på att påverka i 
aktuella samhällsfrågor och utveckla lösningar på betydande problem 
med hjälp av de möjligheter som företagsverksamhet kan erbjuda. Vi 
stöder hållbarhetsomställningen i samhället genom företagsinkubator
verksamhet på campus.

2022–2024 INNOteamet Hållbarhetsverk
samhet vid Helsinki 
Think Company
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FOKUSOMRÅDE:  
NATIONELLT OCH  
INTERNATIONELLT  
SAMARBETE

EXEMPEL PÅ PRIORITERADE ÅTGÄRDER TIDSRAM ANSVARIG ENHET UPPFÖLJNING  
AV MÅLEN

Vi fortsätter att delta i 
öppet nationellt och  
internationellt samarbete 
med andra högskolor  
för att främja arbete för 
hållbarhet och ansvar.

Vi medverkar aktivt i nätverket FinnARMA och Unifis hållbarhets
grupper samt i olika internationella nätverk (bl.a. IUCA, SDSNnätverket 
för norra Europa). Vi arbetar aktivt för hållbarhet och ansvar inom inter
nationella nätverk såsom LERU och UNA Europa.

2022–2024 Samhällsrelationer Avtal och 
 medlemskap

Väsentliga riktlinjer och planer

• Afrikaprogrammet 2021–2030
• Etiska anvisningar
• Företagssamarbete
• Forskningssamarbete med företag

https://s3.datacloud.helsinki.fi/julkisetsivut:nxstage-lagoon-stage/drupal/2020-12/uh_africa_program_0.pdf
https://www.helsinki.fi/sv/om-oss/hallbarhet-och-ansvar/etiska-anvisningar
https://www.helsinki.fi/sv/forskning/tjanster-forskare/foretagssamarbete
https://www.helsinki.fi/sv/samarbete/foretag/forskningssamarbete
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5 DAGLIG  
VERKSAMHET 

FOKUSOMRÅDEN 2022–2024
• KOLDIOXIDNEUTRALITET
• BIOLOGISK MÅNGFALD OCH CIRKULÄR EKONOMI
• HÅLLBARA UPPHANDLINGAR
• ANSVARSFULL PLACERINGSVERKSAMHET
• JÄMLIKHET OCH MÅNGFALD
• VÄLBEFINNANDE OCH DELAKTIGHET
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5 DAGLIG VERKSAMHET 
40 000 PERSONERS DAGLIGA  
HANDLINGAR GÖR SKILLNAD

Som en gemenskap med över 40 000 personer kan och 
bör vi påverka genom våra dagliga verksamhet. Det innebär 
 konkreta åtgärder för att lösa klimatkrisen och trygga den 
biologiska mångfalden. Det vi gör nu avgör vår framtid.

Hållbarhet och ansvar i vardagen innebär också att vi aktivt 
strävar efter att främja jämlikhet, rättvisa och välfärd. Att 
 sträva efter en jämlik, inkluderande och delaktig gemen
skap är inte bara comme il faut – det skapar också en stark 
gemenskap med goda förutsättningar att påverka.
 

Vårt åtagande

Vi förbättrar vår ekologiska hållbarhet avsevärt och är 
 koldioxidneutrala senast 2030. Vi förankrar FN:s mål för håll
bar utveckling i vår verksamhetskultur. Vår policy för hållbara 
placeringar siktar högt:  vårt mål är att vara Europas ledande 
och mest ansvarsfulla placerare i universitetsvärlden. Prin
ciperna för hållbarhet och ansvar styr alla vid universitetet 
i  fråga om upphandlingar, tjänster och reformer. Vi stärker 
demokratin vid universitetet och den äkta, medkännande 
mångfald som uppstår när alla vid universitetet respekteras 
och stöttas.
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DAGLIG VERKSAMHET: FOKUSOMRÅDEN OCH PRIORITERADE ÅTGÄRDER 2022–2024

FOKUSOMRÅDE:  
KOLDIOXIDNEUTRALITET

EXEMPEL PÅ PRIORITERADE ÅTGÄRDER TIDSRAM ANSVARIG ENHET UPPFÖLJNING  
AV MÅLEN

Vi utvecklar principerna 
för hur vi beräknar vårt 
klimat avtryck samt minskar 
klimatutsläppen konkret. 

Vi är koldioxidneutrala 
2030.

Vi utarbetar universitetets färdplan för koldioxidneutralitet. 
I färdplanen definierar vi delmål och förslag till åtgärder för 
att minska och kompensera klimatutsläppen från olika verk
samheter så att vi kan bli koldioxidneutrala senast 2030.

Januari 
2023

Forskningsservicen, 
Lokaler och fastig
heter, Kommunikation 
och samhällsrelationer, 
Helsingfors universitets 
ITcenter

Färdplanen klar, överenskomna 
åtgärder

Vi börjar följa upp våra koldioxidutsläpp på ett heltäckande 
sätt. Rapporteringen av koldioxidutsläpp i samband med 
universitetets upphandlingar utvecklas så att utsläppen följs 
upp enligt upphandlingsklass. Vi kommer också att fort
löpande följa upp leverantörernas rapporter. I avtalsleveran
törernas rapporter följer vi upp koldioxidutsläpp, återvin
ning, energiförbrukning och andra indikatorer.

Senast  
slutet av 
2022 

Upphandlingar Presentation och uppföljning av 
rapporter, vidareutveckling av 
Hansels koldioxidrapport och 
publicering på intranätet Flamma

Vi ökar andelen koldioxidneutral fjärrvärme. 2022–2024 Lokaler och fastigheter Andelen koldioxidneutral 
 fjärrvärme av all fjärrvärme 
Planen för övergång till kol
dioxidneutral energiupphandling 
klar 2022

Vi ökar produktionen av förnybar energi i universitets 
fastigheter. År 2025 kommer minst 5 % av energin som 
används i universitetets byggnader att produceras på plats 
med förnybara metoder (utgångsnivå: 1,5 %).

2022–2024 Lokaler och fastigheter % av den förnybara energin 
 produceras på plats
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FOKUSOMRÅDE:  
KOLDIOXIDNEUTRALITET

EXEMPEL PÅ PRIORITERADE ÅTGÄRDER TIDSRAM ANSVARIG ENHET UPPFÖLJNING  
AV MÅLEN

Vi utvecklar principerna 
för hur vi beräknar vårt 
klimat avtryck samt minskar 
klimatutsläppen konkret. 

Vi är koldioxidneutrala 
2030.

Vi vidtar konkreta åtgärder för att spara energi. Vårt mål är att 
minska energi och vattenförbrukningen i de byggnader som 
universitetet använder med 10 % från 2014 år 2025. 

Värmeläckagen i våra fastigheter lokaliseras med värmekameror 
och läckagen åtgärdas. Därefter utreder vi åtgärdernas  inverkan 
på uppvärmningens energiförbrukning. Termograferingen 
 planeras campusspecifikt.

Vi granskar principerna för energianvändningens uppföljning 
och strävar efter att ge användarna tillgång till uppföljnings
rapporter i realtid.

Vi mäter temperaturerna i fastigheterna och minskar skillnaden 
mellan inomhus och utomhustemperaturer.

Vi börjar använda AVutrustningens energibesparande funktio
ner (automatisk avstängning) och förlänger apparaternas livs
cykel genom tekniska lösningar (laserljuskällor för projektorer).

2022–2024 Lokaler och  
fastigheter, HY247

Beräknade årliga  
energibesparingar

Vi stöder koldioxidneutrala arbetsresor genom att förbättra 
möjligheterna till cykling och öka antalet laddningsstationer för 
elbilar.

När vi skaffar transportmedel överväger vi alternativa bränslen 
(gas och el) och strävar efter att minimera miljöpåverkan med 
hänsyn till transportmedlens storlek och effektivitet.

2022–2024 Lokaler och 
 fastigheter, HY247

Antal laddstationer för 
elbilar,  avgiftsbelagd 
och övervakad 
 parkering på campus
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FOKUSOMRÅDE:  
KOLDIOXIDNEUTRALITET

EXEMPEL PÅ PRIORITERADE ÅTGÄRDER TIDSRAM ANSVARIG ENHET UPPFÖLJNING  
AV MÅLEN

Vi utvecklar principerna 
för hur vi beräknar vårt 
klimat avtryck samt minskar 
klimatutsläppen konkret. 

Vi är koldioxidneutrala 
2030.

Vi effektiverar lokalanvändningen och minskar personalens 
arbetsresor genom att tillämpa modellen för hybridarbete. För 
att minska antalet resor i anslutning till rekrytering genomför vi 
bland annat arbetsintervjuer, undervisningsprov och besök på 
distans med hjälp av digitala verktyg. 

2022 HRtjänster Anvisningarna för  
hybridarbete klara

Vi utarbetar en färdplan för koldioxidsnålt byggande. Januari 
2024

Lokaler och  
fastigheter, HY247

Färdplanen klar
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FOKUSOMRÅDE:  
BIOLOGISK MÅNGFALD 
OCH CIRKULÄR EKONOMI

EXEMPEL PÅ PRIORITERADE ÅTGÄRDER TIDSRAM ANSVARIG ENHET UPPFÖLJNING  
AV MÅLEN

Vi förbättrar vår ekolo-
giska hållbarhet avsevärt 
och arbetar aktivt för att 
bevara den biologiska 
mångfalden.

Vi utarbetar modeller och 
anvisningar för cirkulär 
ekonomi för universitetet 
genom att utveckla ny 
fungerande praxis för hur 
vi använder tjänster samt 
delar, hyr och återvinner 
utrustning och lokaler.

Vi genomför en undersökning av naturkapitalet och ekosystem
tjänsterna på universitetets fyra campus. Samtidigt samman
ställer vi föreslagna åtgärder för att främja den biologiska 
mångfalden på campusens grönområden och för att minimera 
skador på naturen.

Januari 
2025

Kommunikation och 
samhällsrelationer, 
Lokaler och fastighe
ter

Undersökningen av 
naturkapitalet och 
ekosystemtjänsterna 
genomförd

Föreslagna åtgärder 
planerade

Vi utarbetar anvisningar/modellkriterier för hållbart byggande. 
Vi sätter upp återvinningsmål för varje byggprojekt.

Senast  
januari
2025

Lokaler och 
 fastigheter, HY247

Kriterier för hållbar
het och ansvar har 
 fastställts och det finns 
rapportmallar som kan 
användas vid upphand
lingarna

Vi främjar återanvändning genom att införa ett system för att 
återanvända begagnad utrustning (t.ex. laboratorieutrustning) 
Samma system kan användas för att informera om  överflödig 
utrustning på en enhet som kunde användas på en annan 
enhet.

Senast  
i slutet
av 2023

Upphandlingar,
Laboratorieservicen

Systemet  
implementerat

Vi tar fram anvisningar för utomstående planerare och interna 
användare gällande möblernas livslängd och underhåll samt 
rekommenderade möbelmaterial. Vi rekommenderar också att 
utrustning och möbler som finns i lagret används i första hand. 
Vi återanvänder och återvinner AVutrustning och möbler så 
effektivt som möjligt och söker nya försäljningskanaler.

2024 Lokaler och
fastigheter, HY247

Mängden möbler som 
återanvänds utanför 
universitetet
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FOKUSOMRÅDE:  
BIOLOGISK MÅNGFALD 
OCH CIRKULÄR EKONOMI

EXEMPEL PÅ PRIORITERADE ÅTGÄRDER TIDSRAM ANSVARIG ENHET UPPFÖLJNING  
AV MÅLEN

Vi förbättrar vår ekolo-
giska hållbarhet avsevärt 
och arbetar aktivt för att 
bevara den biologiska 
mångfalden.

Vi utarbetar modeller och 
anvisningar för cirkulär 
ekonomi för universitetet 
genom att utveckla ny 
fungerande praxis för hur 
vi använder tjänster samt 
delar, hyr och återvinner 
utrustning och lokaler.

Vi utarbetar nya anvisningar för miljöansvar för fastigheter. 
Anvisningarna fastställer miniminivån för alla fastigheter.

2023 HY247 Anvisningarna klara

Vi minskar mängden blandavfall genom att sortera effektivare. 
Vi vidareutvecklar sorteringsmöjligheterna, uppdaterar sorte
ringsanvisningarna och utarbetar anvisningar om avfallskärlens 
storlekar och mått. 

Vi ordnar utbildning i sortering. Avfallshanteringens rapporter 
ska bli mer jämförbara.

2022–2024 Lokaler och
fastigheter

Universitetets avfalls
mängder följs upp i 
större omfattning än 
tidigare (totalmängd 
och per campus)   

Vi bidrar till att principerna för hållbar utveckling förankras i 
forskningslaboratoriernas dagliga verksamhet. Vi uppmuntrar till 
en högre användningsgrad av laboratorieutrustningen och tar 
fram mätare för att följa upp användningen. Vi förbättrar hante
ringen av forskningsutrustningens effektiva livscykel. Vi främjar 
införandet av hållbara tekniska lösningar. Laboratoriepersonal 
ska erbjudas utbildning i varuflöden och cirkulär ekonomi samt i 
ansvarsfullhet i laboratorier.

Senast i 
 slutet av 
2024

Forskningsservicen Mätare har tagits fram 
och används för upp
följning av infrastruktu
rens användningsgrad

Nämnda teman inte
greras i utbildningen
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FOKUSOMRÅDE: 
UPPHANDLINGAR

EXEMPEL PÅ PRIORITERADE ÅTGÄRDER TIDSRAM ANSVARIG ENHET UPPFÖLJNING  
AV MÅLEN

Vi betonar principerna 
för skälighet, hållbarhet 
och ansvar i universitetets 
anvisningar för upphand-
ling och konkurrens-
utsättning. 

Vi främjar rättvisa 
 inkomstmöjligheter för 
våra leverantörer i våra 
upphandlingar.

Vi främjar ansvar i fråga 
om forskningsutrustning 
och forskningsmaterial.

Vi uppdaterar universitetets anvisningar för upphandling och 
konkurrensutsättning och betonar principerna för skälighet, 
hållbarhet och ansvar. Vi utarbetar anvisningar för ansvarsfull 
upphandling, där man betonar principen om skälighet framom 
nyanskaffningar. 

Senast i slu
tet av 2022

Upphandlingar Anvisningarna 
 uppdaterade

Vid konkurrensutsättning väljer universitetet sådana leveran
törer som samarbetspartner som till alla delar förbinder sig till 
ansvarsfull verksamhet. I upphandlingarna kräver vi koldioxid
rapportering samt ett program för minskning och rapportering 
av koldioxidutsläpp. 

Vi väljer i första hand koldioxidneutrala partner som har en 
koldioxidneutral verksamhet eller som kompenserar för sina 
utsläpp.

2021–2024 Upphandlingar Uppföljning av 
 leverantörer, rapporter 
samt leverantörernas 
miljöprogram

Vi förutsätter att de varor och den utrustning vi köper levereras 
med koldioxidneutrala eller koldioxidkompenserade leverans
metoder. Energiförbrukningen används som urvalskriterium 
vid anskaffning av utrustning så att en lägre energiförbrukning 
betraktas som högre produktkvalitet. Vi köper varor och utrust
ning som kan återvinnas och som har lång livslängd.

2021–2024 Upphandlingar Energiförbrukning ett 
urvalskriterium för 
inköp av utrustning

Vi förbinder oss att upprätthålla vår status som Fairtrade 
högskola.

2022–2024 Samhällsrelationer Uppföljning av målet: 
uppfylla kriterierna för 
Fairtradehögskola
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FOKUSOMRÅDE:  
ANSVARSFULL  
PLACERINGSVERKSAMHET

EXEMPEL PÅ PRIORITERADE ÅTGÄRDER TIDSRAM ANSVARIG ENHET UPPFÖLJNING  
AV MÅLEN

Vi vill vara Europas mest 
ansvarsfulla placerare i 
universitetsvärlden. Våra 
investeringar regleras och 
styrs av våra principer för 
placeringsverksamhet och 
användning av medel, våra 
principer för  ansvarsfulla 
investeringar samt vår 
investeringsplan. Sam-
manfattningsvis ska våra 
placeringar fullgöra vårt 
ansvar gentemot universi-
tetet självt, våra partner, 
samhället och miljön.  

Vi ökar våra påverkansinvesteringar. Vi placerar tillsammans 
med t.ex. Finnfund.

2024 Placeringsteamet MEUR

Vi ökar våra startup och spinoutinvesteringar. Omfattningen 
av och antalet nya investeringar.

2024 Investeringar N, MEUR

Vi utarbetar en hållbarhetsrapport om våra noterade placering
ar. Vi utarbetar en ny rapport om noterade placeringar tillsam
mans med en extern tjänsteleverantör.

2022 Placeringsteamet Publicering

Vi förbättrar ansvarsrapporteringen om våra onoterade place
ringar. Vi samlar in information och utarbetar en ny ansvars
rapport om våra onoterade placeringar.

2023 Placeringsteamet Publicering

Vi minskar våra placeringars klimatavtryck. Vi kontaktar våra 
fondförvaltare och omallokerar våra placeringar.

2024 Placeringsteamet Klimatavtryck
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FOKUSOMRÅDE:  
JÄMLIKHET OCH  
MÅNGFALD

EXEMPEL PÅ PRIORITERADE ÅTGÄRDER TIDSRAM ANSVARIG ENHET UPPFÖLJNING  
AV MÅLEN

Vi åtar oss att främja 
jämlikhet och förebygga 
diskriminering i all vår 
verksamhet. 

Vi vill vara en föregångare 
när det gäller att skapa en 
atmosfär som respekterar 
mångfald. 

Vi granskar universitetets språkpolicy samt anvisningarna för 
förebyggande av osakligt bemötande och trakasserier, samt 
förbättrar tillgängligheten i vår verksamhet.

2022–2023 HRtjänster, jämställd
hets och likabehand
lingskommittén allmän 
förvaltning

Policyer och principer 
granskade

Vår rekrytering ska bli mer tillgänglig och inkluderande.

Vi inför ett nytt rekryteringssystem som bättre beaktar 
 tillgänglighet.

Recognizing International Talent kommer att ingå i vår 
 rekrytering. Det innebär bland annat att vi strävar efter att 
 upptäcka omedvetna fördomar och att vi granskar rekry
teringens språkkrav.

2022 HRtjänster Vi använder det nya 
rekryteringssystemet, vi 
tillämpar Recognizing 
International Talent

Vi utreder könsrerlaterat våld vid universitetet och använder 
resultaten för att utveckla vår verksamhet (projektet UniSAFE).

2022–2023 HRtjänster Utredningen klar

År 2022 sätter vi fokus på att inkludera personer med 
 funktionsvariation genom att öka medvetenheten om ämnet, 
ordna utbildning och utveckla universitetets verksamhet ur  
ett inkluderande perspektiv.

2022 HRtjänster, Jämställd
hets och likabehand
lingskommittén

Utbildning och 
 evenemang har  
ordnats

Vi ska bli bättre på att informera om tillgängliga rutter och vi 
utreder möjligheten att ansluta oss till stadens servicekarta.

2022–2024 Lokaler och fastigheter, 
HY247

Antal utförda tillgäng
lighetsbedömningar

Vi ökar antalet könsneutrala toaletter. 2022–2024 Lokaler och fastigheter, 
HY247

Andel könsneutrala 
toaletter
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FOKUSOMRÅDE:  
VÄLBEFINNANDE  
OCH DELAKTIGHET

EXEMPEL PÅ PRIORITERADE ÅTGÄRDER TIDSRAM ANSVARIG ENHET UPPFÖLJNING  
AV MÅLEN

EVi främjar universitetets 
värderingar, en välmående 
arbets- och studiegemen-
skap samt en gemensam 
och inkluderande verksam-
hetskultur.

Vi ser till att alla i universi-
tetssamfundet får möjlighet 
att delta i sådana frågor 
som påverkar dem och tt de 
får information i rätt tid.

Vi följer upp och förbättrar välbefinnandet systematiskt genom 
universitetsomfattande arbetshälsoenkäter som genomförs vartan
nat år. Vi utarbetar också planer för utveckling av arbetshälsan på 
enheterna och följer upp planernas genomförande. Ledarskap och 
chefsarbete utvecklas utifrån arbetshälsoenkäternas resultat.

2022–2024 HRtjänster,  
sektordirektörerna

Genomförda arbets
hälsoenkäter och   
planer för utveckling  
av  arbetshälsan

Vi erbjuder utbildning i ansvarsfullt ledarskap och chefsarbete 
genom att erbjuda cheferna ett utbildningsprogram som stärker 
deras kompetens inom coaching och interaktivt ledarskap. Vi 
utvärderar ledarskap och chefsarbete och utnyttjar resultaten till 
att identifiera kommande utvecklingsområden inom ledarskap.

2022–2024 HRtjänster Utbildningsprogrammet 
tillgängligt

Som arbetsgivare tar vi ansvar för dem som har en svag position 
på arbetsmarknaden. Vi genomför ett sysselsättningsprogram för 
minoriteter. Vi anställer civiltjänstgörare och arbetslösa arbets
sökande. 

2022–2024

2022

HRtjänster Sysselsättnings
programmet för  
minoriteter genomfört

Vi hjälper universitetets internationella magisterstuderande att 
 hitta jobb genom ett riktat praktikprogram. Alla våra praktik
platser är avlönade.

2023–2024 HRtjänster Antal  anställda 
 internationella 
 praktikanter

stöder integreringen av internationella forskare och deras familjer 
med nya tjänster som erbjuds via projektet HEI LIFE, dvs. nätverk, 
stödmaterial och karriärsamarbete.

2022 HRtjänster Resultat av projektet 
HEI LIFE

Väsentliga riktlinjer och planer
• Jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling
• Helsingfors universitets jämställdhets och likabehandlingsplan 2021–2024
• Ansvarsfull placeringsverksamhet
• Principer för ansvarsfulla placeringar

• Helsingfors universitets placeringsplan 2021–2022
• Etiska anvisningar
• Hållbarhets och ansvarsrapport för HY247 
• Hållbarhets och ansvarsrapport för fastigheterna

https://www.helsinki.fi/sv/om-oss/hallbarhet-och-ansvar/jamstalldhet-och-likabehandling%09
https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2021-05/Helsingfors_universitets_j%C3%A4mst%C3%A4lldshet_likabehandlings_plan_2021-2024.pdf
https://www.helsinki.fi/sv/om-oss/strategi-ekonomi-och-kvalitet/universitetets-ekonomi/ansvarsfull-placeringsverksamhet
https://s3.datacloud.helsinki.fi/julkisetsivut%3Anxstage-lagoon-stage/drupal/2021-02/hu_principer_for_ansvarsfulla_placeringar_0.pdf
https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2021-03/HY_Sijoitussuunnitelma_2021-2022_FIN_010321_lo.pdf
https://www.helsinki.fi/sv/om-oss/hallbarhet-och-ansvar/etiska-anvisningar
https://www.hy247.fi/kestavyys-ja-vastuullisuusraportit
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Universiteten har alltid varit centrum för forskning, nytänk och prövning. 
Vårt arbete formas också av ständig samverkan med omvärlden. Nya idéer 
uppstår, forskningsbaserad kunskap ger nya insikter och lagar och förord
ningar förändras – liksom vårt arbete med hållbarhet och ansvar. Vi vill 
skapa utrymme för att forska, upptäcka och skapa.

Helsingfors universitets hållbarhets och ansvarsgrupp ansvarar centralise
rat för att stödja och följa upp genomförandet av åtgärderna samt för att 
vid behov uppdatera programmet. En hållbarhetsrapport kommer årligen 
att publiceras på vår webbplats för att ge insyn i vår verksamhet och våra 
framsteg. Rapporten ska ge en översikt av de åtgärder som syftar till att 
främja hållbarhet i universitetets verksamhet, forskning, undervisning och 
samhällssamverkan.

UTVÄRDERING AV 
VÅRA FRAMSTEG
ÖVERSIKTER OCH RAPPORTER

V
ill

e 
R

in
ne
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MED VETENSKAPENS KRAFT  
– FÖR VÄRLDENS BÄSTA
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