
  
 
 
 

 

VASTUULLISUUSLUPAUKSET  

MEDIA-ALA JA KUVALLINEN ILMAISU 

 
1 Teemme reilua yhteistyötä  

 
Kohtaamme asiakkaan aina avoimesti ja hyväksyvästi ymmärtäen 

vuorovaikutustaitojen merkityksen alallamme. Pyrimme toteuttamaan asiakkaan 
toiveet ammattimaisesti, vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti. 
 

• Opiskelijoille pyritään tarjoamaan yritysvierailuja ja osaamisen hankkimista 
työelämäympäristöissä 

• Opiskelijamme työskentelevät monialaisissa ympäristöissä 

• Opiskelijamme harjoittelevat yhteistyö-, vuorovaikutus- ja työelämätaitoja läpi 

opintojen. 
 

 

2 Toimimme resurssiviisaasti 
 

Käytämme kierrätys- ja kiertotalousmateriaaleja taiteessa ja rekvisiittana pyrkien 
vähentämään luonnonvarojen ylikulutusta. Pyrimme kasvattamaan ympäristölle ja 

ilmastolle turvallisten tuotteiden määrää ja vähentämään liiallista kulutusta. 
 

• Opiskelijat harjoittelevat käyttämään materiaaleja tehokkaasti ja osaavat valita 

oikeat materiaalit oikeaan käyttötarkoitukseen 
• Opiskelijat oppivat lajittelemaan syntyneet jätteet  

• Opiskelijat pohtivat keinoja vähentää hankintoja ja kierrättää tai uusiokäyttää 

materiaaleja johdonmukaisesti 

• Opiskelijat harjoittelevat kierrättämään ja minimoimaan hävikin 

• Pyrimme energiatehokkaampiin ratkaisuihin muun muassa valaisussa ja 

siirtymällä paristoista akkuihin sekä yhteiskäyttämällä laitteita. 

 

 

3 Kunnioitamme luonto- ja kulttuuriperintöä  
 

Huomioimme toiminta-alueemme luonto- ja kulttuuriperinnön ja kunnioitamme niitä. 
Osallistumme valtakunnallisen toiminnan lisäksi myös paikallisiin tapahtumiin ja 

projekteihin. 
 

• Opiskelijat hankkivat tietoa kestävästä kehityksestä alallaan 

• Harjoittelemme taitojamme paikallisessa ympäristössä hyödyntäen luonto- ja 

kulttuurialueita 

• Opiskelijat tutustuvat paikallisen alueen kulttuurikohteisiin ja osallistuvat 

paikallisiin tapahtumiin  

 
 



  
 
 
 

 

4 Kannatamme yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta  
 

Työstelemme moninaisissa ympäristöissä laajan verkoston ja erilaisten ihmisten 
kanssa. Kunnioitamme työssämme yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja 

monikulttuurisuutta.  
 

• Opiskelijoita kannustetaan yksilöllisten vahvuuksien kehittämiseen 

• Opiskelijamme oppivat alan eettisen ohjeistuksen 
• Arvoihimme kuuluu opiskelijoiden, opettajien, asiakkaiden ja sidosryhmien, 

oikeudenmukainen ja yhdenvertainen kohtelu 

• Toimimme Keudan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman sekä 

kiusaamisen ja häirinnän vastaisen suunnitelman mukaisesti 

• Toimimme digitaalisesti saavutettavasti 

 

 

 

5 Huomioimme työ- ja ympäristöturvallisuuden 

 
Työ- ja ympäristöturvallisuus ovat tärkeitä teemoja, jotka huomioimme kaikessa 
toiminnassamme. Ymmärrämme turvallisuusasioiden linkittyneisyyden. Ymmärrämme 

toimintamme vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin ja pyrimme vähentämään 
työstämme aiheutuvaa ympäristön kulumista ja ihmisille aiheutuvaa häiriötä. 

Ymmärrämme turvallisuusriskit ja -vastuuvelvoitteet. 
 

• Opiskelijamme oppivat huomioimaan työssään työ- ja ympäristöturvallisuuden 
kuten vähentämällä kemikaalikuormaa, huomioimalla laitteiden ja välineiden 

turvallisuuden sekä meluhaitat.  
• Opiskelijat oppivat tilojen asianmukaisen käytön 

 

 

 

 

 


