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HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Itämeren 
toimintaohjelma vuosille 2008-2012 

HAAGA-HELIA toteuttaa Itämeren toimintaohjelmaa ympäristö- ja turvallisuus-
johtamiseen liittyvien Environmental and Safety Management Cooperation –hankkeiden 
(EnSaCo) sekä muun kestävää kehitystä edistävän koulutus- tutkimus- ja 
kehitystoiminnan avulla. 

EnSaCo –hankkeet tukevat HAAGA-HELIA:n arvoperustaa, joka on ”Toimimme 
huippujoukkueena yhdessä uudistaen – vastuullisen liiketoiminnan menestystä palvel-
len.” Lisäksi EnSaCo –hankkeet tukevat opetusministeriön asettamaa kansallista kestävän 
kehityksen strategiaa vuosille 2006-2014 sekä Baltic 21 ja Baltic 21E –ohjelmien 
tavoitteita. 

EnSaCo –visio 2012 

HAAGA-HELIA:n toteuttamat EnSaCo -hankkeet ovat tunnettuja ja vaikuttavia Itämeren 
alueen ympäristö- ja turvallisuusjohtamiseen liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita, 
joissa on yhteistyökumppaneina viranomaisia, yrityksiä sekä korkeakouluja. EnSaCo –
hankkeiden tuoma asiantuntemus on arvostettua alan toimijoiden piirissä.  

EnSaCo –toimintaohjelma 

EnSaCo -hankkeet tukevat Suomenlahden alueen alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen 
torjunnan yhteistoimintasuunnitelmaa sekä HELCOM:n strategisia tavoitteita. Hankkeilla 
on suoria välittömiä vaikutuksia mahdollisten öljy- ja kemikaalionnettomuuksien 
seurauksiin. Hankkeiden kansallisina pääyhteistyöpartnereina ovat Suomen 
ympäristökeskus ja Itä-Uudenmaan Pelastuslaitos.  
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HAAGA-HELIA:n ympäristö- ja turvallisuusjohtamiseen liittyvät EnSaCo -hankkeet 
ovat kehityshankkeita, joita toteutetaan pääasiassa koulutuksen avulla. Niiden 
perusfilosofiana on kokonaisvaltainen lähestymistapa kestävään kehitykseen ja yritysten 
sekä muiden organisaatioiden vastuulliseen toimintaan. Tavoitteena on organisaatioiden 
toimintamallien ja –kulttuurien kehittäminen sekä yhteistyövalmiuksien lisääminen eri 
organisaatioiden välillä. Hankkeissa toteutetaan kehittävää oppimista (transformative 
learning circle), jota HAAGA-HELIA on kehittänyt mm. Suomen opetusministeriön 
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kanssa yhteistyössä toteutetuissa kestävää kehitystä edistävän koulutuksen hankkeissa. 
EnSaCo –hankkeissa hyödynnetään HAAGA-HELIA:n vahvaa kestävän kehityksen  
pedagogiikan osaamista soveltamalla sitä organisaatioiden oppimiseen.    

 
 Vuosina 2007-2008 HAAGA-HELIA toteuttaa kansallisena EnSaCo –hankkeena  
öljyntorjunnan johtamiskoulutuksen yhteistyössä Itä-Uudenmaan Pelastuslaitoksen ja 
SYKE:n kanssa. Hankkeeseen osallistuu kaikki rannikkoalueen Pelastuslaitokset ja 
lisäksi merivoimat, alueellisia ympäristökeskuksia ja WWF. Hanke on jatkoa vuonna 
2006 toteutetulle ensimmäiselle kansalliselle öljyntorjunnan johtamiskoulutukselle. 
   
Vuosina 2008-2010 toteutetaan kansainvälisenä EnSaCo –hankkeena  yhteistyöprojekti 
Pietarin kaupungin ympäristökomitean (Committe for Nature Use, Environmental 
Protection and Ecological Safety, City of St. Petersburg), EMERCOM:n, Lamorin sekä 
Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Porvoon kaupungin kanssa. Hankkeessa 
suunnitellaan 450 000 asukkaan alueelle Pietarin kaupunkiin uusi ympäristö- ja 
turvallisuusjohtamisen pilottimalli. Hanke on jatkoa vuonna 2007  toteutetulle 
yhteistyölle. 
 
Toisena kansainvälisenä EnSaCo –hankkeena toteutetaan vuosina 2008-2011 
öljyntorjunnan johtamisen kehittämishanke yhteistyössä suomalaisten, ruotsalaisten ja 
virolaisten viranomaisten sekä yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Hankkeen tavoitteena 
on kehittää rannikkoalueiden öljyntorjuntavalmiutta.  
 
Vuonna 2008 käynnistetään lisäksi tutkimushanke, jossa tavoitteena on selvittää suuren 
öljyonnettomuuden sosio-ekonomisia vaikutuksia. Hanke toteutetaan yhteistyössä 
ruotsalaisten viranomaisten sekä suomalaisten korkeakoulujen kanssa. 
 
Vuonna 2010 -2012 toteutetaan EnSaCo –hankkeita, joiden tavoitteet nousevat vuosina 
2008-2010 toteutettujen hankkeiden pohjalta.  

Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen kehittäminen EnSaCo –
hankkeiden tukena  

HAAGA-HELIA:n edustaja työskenteli vuosina 2005-2006 opetusministeriön 
työryhmässä, joka laati Suomen kansallisen kestävää kehitystä edistävän koulutuksen 
strategian vuosille 2006-2014. Tämän jälkeen HAAGA-HELIA:n edustaja on toiminut 
näkyvässä roolissa strategian jalkauttamisessa osaksi korkeakoulujen toimintaa. Kestävän 
kehityksen koulutusta edistetään toteuttamalla tutkimus- ja kehityshankkeita yhteistyössä 
Itämeren alueen korkeakoulujen kanssa.  

HAAGA-HELIA toimii aktiivisesti keskeisissä Itämeren alueen kestävää kehitystä 
edistävissä korkeakoulujen yhteistyöverkostoissa. Vuosina 2007-2009 HAAGA-
HELIA:n edustaja on mm. opetusministeriön rahoittamien verkostohankkeiden  ”Baltic 
Sea Sustainable Development Network”, ”Kestävän kehityksen kansallinen 
resurssikeskus” sekä ”Growing to Global Responsibility” ohjausryhmissä. Lisäksi 
HAAGA-HELIA tekee yhteistyötä Uppsalan yliopiston koordinoiman Baltic University 
Programmin kanssa. 
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EnSaCo –hankkeet ja HAAGA-HELIA:n strategia 2007-2012 

EnSaCo –hankkeet tukevat HAAGA-HELIA:n strategiaa 2007-2012 seuraavista 
näkökulmista: 

- Pedagoginen strategia 
o Hankkeissa sovelletaan tutkivaa ja kehittävää oppimista 
o Hankkeissa kehitetään pedagogista osaamista 
o Hankkeet edistävät oppimista työelämän kanssa 

- Työelämästrategia 
o Hankkeet ovat työelämälähtöistä kehittämistoimintaa 
o Hankkeet edistävät monipuolista ja aitoa kumppanuutta 
o Hankkeet edistävät henkilöstön työelämävalmiuksia 

- Tutkimus- ja kehittämisstrategia 
o Hankkeiden tulokset ovat merkittäviä kestävän kehityksen edistämisessä 
o Hankkeet ovat vahvasti kansainvälisiä 
o Hankkeet edistävät HAAGA-HELIA:n brändiä haluttuna ja arvostettuna 

T&K kumppanina myös muilla osaamisaloilla 
- Kaupallisen toiminnan strategia 

o Osasta hankkeiden tuloksista syntyy kaupallisia tuotteita 
- Kansainvälisyysstrategia 

o Hankkeet ovat aidosti kansainvälisiä 
o Hankkeissa tehdään yhteistyötä Itämeren alueen muiden korkeakoulujen, 

yritysten ja viranomaisten kanssa. 
o Hankkeet edistävät HAAGA-HELIA:n kansainvälisyysosaamista myös 

muilla osaamisalueilla 
- Osaamisstrategia 

o Hankkeet edistävät innovoivaa ja kannustavaa yhteisöllisyyttä 
o Hankkeet edistävät työelämäkompetensseja 
o Hankkeet edistävät kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan 

liittyvää substanssiosaamista 

 

HAAGA-HELIA:n Itämeritoimintaohjelman toteuttamisesta, EnSaCo -hankkeista sekä 
kestävää kehitystä edistävistä koulutushankkeista vastaa KTT, yliopettaja Liisa 
Rohweder. 

Lisätietoja: liisa.rohweder@haaga-helia.fi 


