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OSA I  KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 

 

1 JOHDANTO 

 

Finland Convention Bureau (FCB) antoi marraskuussa 2008 Konsulttitoimisto Travelcon Oy:lle 

toimeksiannon, jonka tarkoituksena oli laatia informatiivinen ohjeistus kokoustoimialalle. 

Ohjeistuksen avulla kokoustoimialan toimijat pystyvät tunnistamaan oman toimintansa 

aiheuttamat ympäristövaikutukset, sekä hallitsemaan ja vähentämään niitä. Toimeksiannon 

tuloksena on syntynyt tämä manuaali, jonka tavoitteena on kannustaa kokouspalveluyrityksiä 

tuottamaan palvelut kestävän kehityksen kriteerien mukaisesti. Manuaalia päivitettiin 

elokuussa 2014 tilaajan logon, joidenkin tilastojen ja työkirjan osalta.  

 

Matkailuun ja matkustamiseen liittyvien toimialojen ympäristövaikutukset yhdistetään usein 

lähes yksinomaan liikkumisen aiheuttamiin päästöihin. Tällöin pienemmälle huomiolle jäävät 

matkakohteessa vietettynä aikana tapahtuvien toimintojen ympäristövaikutukset, jotka 

kuitenkin yhdessä muodostavat merkittävän osan koko matkan ympäristövaikutuksista, 

erityisesti useamman vuorokauden kestävillä matkoilla.  

 

Kuva1. Turismin eri toimintojen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen nykytila ja 

kehitysennuste. [3] 
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Kasvihuonekaasupäästöistä johtuvaa ilmastonmuutosta pidetään ihmiskunnan suurimpana 

ympäristöhaasteena, jonka taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset koskevat koko 

planeettaa. Sternin raportin (The Economics of Climate Change: The Stern Review, 2006) 

mukaan ilmastonmuutos aiheuttaa maailmanlaajuisesti erittäin suuria kansantaloudellisia 

vaikutuksia, mikäli sitä ei pystytä tai pyritä ennalta ehkäisemään. Arvioiden mukaan 

ilmastonmuutoksen torjunnan kustannukset jäävät selvästi pienemmiksi kuin haitat, jotka 

syntyvät jos asialle ei tehdä mitään. Ilmastonmuutoksen taloudellisia, sosiaalisia tai ekologisia 

vaikutuksia ei pystytä tarkasti arvioimaan, minkä vuoksi on perusteltua toimia varovaisuuden, 

ennalta ehkäisyn ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. [29]   

 

Manuaalin tueksi tarvittavan referenssitiedon keräämiseksi projektiin otettiin mukaan 

Hämeenlinnan alueella toimivia kokousyrityksiä, kokousjärjestäjä, majoitusalan yrityksiä sekä 

liikennöintiyritys. Jokaisessa yrityksessä tehtiin ympäristökatselmointi, eli tutustumiskäynti, 

jonka aikana käytiin läpi erilaisia kokousprosesseja ja niiden eri osia ympäristönäkökulmasta. 

Katselmointien tavoitteena oli kerätä tietoa kokousjärjestäjien toiminnan aiheuttamista 

ympäristövaikutuksista. Tietoa kerättiin tutustumiskäyntien lisäksi erillisillä, yrityksittäin 

räätälöidyillä tiedonkeruulomakkeilla. Lomakkeilla kerättiin numeerista tietoa, jonka avulla 

laskettiin kokousprosessien aiheuttamaa ilmastonmuutosvaikutusta. Päästöt laskettiin erikseen 

jokaiselle toimijalle ja kokousprosessin osalle, sekä kumulatiivisesti koko keskiverto 

kokousprosessille. 

 

Manuaalin yhteydessä esitettävien kasvihuonekaasupäästöjen laskenta perustuu muun muassa 

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) The Greenhouse Gas Protocol – 

ohjeistukseen. Päästötietojen laskennan ulkopuolelle on rajattu kokouspaikalle saapuminen 

sekä kokouspaikalta poistuminen. Kokousjärjestäjä ei aina vastaa kokouspaikalle saapumisen 

järjestämisestä ja tästä syystä edellä mainittujen matkojen aiheuttamiin päästöihin 

kokousjärjestäjä ei välttämättä pysty vaikuttamaan. Manuaalissa keskitytään 

kokoustapahtuman järjestävien tahojen toiminnan aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin ja 

keinoihin vähentää niitä. [10] 

 

Manuaalin sisältö antaa kokoustapahtuman eri toimijoille perustiedot ympäristötyön 

aloittamisesta. Tämä perustieto on lähtökohtana järjestelmällisen ympäristötyön 

kehittämiselle, joka tähtää ekologisesti kestävien palveluiden tuottamiseen. Manuaalin 

tarkoituksena on perustiedon ja eri ratkaisujen arvioinnin lisäksi antaa lukijalle myös 

käytännönläheinen ohjeistus oman ympäristöjärjestelmän jalkauttamiseksi yritykseen.  
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2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ 

 

Manuaali ottaa huomioon kestävän kehityksen osalta ainoastaan kokoustoiminnan 

ympäristöulottuvuuden. Taloudellinen ja sosiaalinen vastuu jäävät manuaalin rajauksen 

ulkopuolelle. Ympäristövaikutusten osalta hiilidioksidipäästöt (CO2) ja ilmastonmuutos toimivat 

manuaalin punaisena lankana. Hiilidioksidipäästöjen lisäksi kokoustoiminta aiheuttaa myös 

muita ympäristövaikutuksia, joita esitellään manuaalissa kokonaisuutta tukevina osina ilman 

määrällistä tietoa.  

 

Manuaali ei ota kantaa, mitkä ratkaisut ovat oikeita tai parhaita yritysten ympäristötyössä, 

koska käytettävissä olevat keinot vaihtelevat yrityskohtaisesti. Manuaalin tarkoituksena on 

tarjota polku, jota seuraamalla yritykset pystyvät löytämään ratkaisuja oman toimintansa 

ympäristökysymyksiin ja sitä kautta saavuttamaan ympäristötyön mahdollistamia 

liiketoiminnallisia hyötyjä.  

 

Manuaali käsittää kolme osaa. Osa I esittelee kestävän 

kehityksen perusteita, osassa II kerrotaan yrityksen 

ympäristöasioiden kehittämisestä ja osa III on työkirja, jota 

yritykset voivat hyödyntää ympäristötyössään. 

 

Manuaalin luvussa 3 määritellään kestävän kehityksen 

perusteet ja kuinka se liittyy yritysten ympäristövastuuseen. 

Luku 4 kertoo erilaisista tavoista mitata kestävää kehitystä 

esimerkiksi hiilijalanjäljen avulla. Luku 5 avaa kokoustoimintaa 

koskevat keskeisimmät ympäristönäkökohdat ja kertoo niiden 

ympäristövaikutuksista. Luku 6 etenee ympäristönäkökohdista 

kokoustoiminnan aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin, joiden 

tunnistamiseksi edelliset luvut (3,4,5) luovat taustaa. 

Kokoustapahtuman eri toimijat voivat soveltaa luvun sisältöä 

oman toimintansa suunnittelussa hyödyntämällä manuaalin 

lopussa olevaa työkirjaa. Luvussa 7 esitellään erilaisia keinoja 

yritysten ympäristötyön käynnistämiseen ja kehittämiseen. 

Luvussa 8 on havainnollistettu keskimääräisen 

kokoustapahtuman aiheuttamaa ilmastonmuutosvaikutusta.  

 

Pystyäkseen parantamaan 

ympäristöasioidensa hoidon tasoa, 

yrityksen on ensiksi ymmärrettävä 

seuraavat asiat: 

� Minkälaisia 
ympäristönäkökohtia 
kokouksen eri toimintoihin 
liittyy? 

� Minkälaisia 
ympäristövaikutuksia 
kokoustoiminta aiheuttaa? 

� Miten 
ympäristövaikutukset 
muodostuvat? 

� Minkälaisia 
ympäristöongelmia eri 
vaikutuksista voi syntyä? 

� Miten eri 
ympäristövaikutuksia 
voidaan vähentää? 

Lähde: [36] 



 

 

3 KESTÄVÄ KEHITYS JA VASTUULLINEN KOKOUSTAPAHTUMA

 

Manuaali auttaa yrityksiä tuottamaan palvelut kestävän kehityksen 

kriteerien mukaisesti. Tässä luvussa määritellään kestävän kehityksen käsite ja kerrotaan 

yritysten ympäristövastuusta. 

 

3.1 Kestävä kehitys ja ympäristö

Kestävälle kehitykselle on useita toisista hieman poikkeavia määritelmiä. Perusrakenne 

kaikissa on kuitenkin sama. Kestävyyden ajatellaan muodostuvan kolmesta osa

taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta ulottuvuudesta. Tässä manuaalissa keskitytään 

nimenomaan ekologiseen lähestymistapaan. Ekologinen kestävyys sisältää monia 

ulottuvuuksia, esimerkiksi ilmastonmuutokse

monimuotoisuuden säilyttämisen.
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Kestävän kehityksen määritelmissä tunnustetaan ympäristön 

hyvinvoinnin merkitys ja arvo, puhuttiinpa sitten ekologisesti 

kestävästä kehityksestä tai luontopääomista. Luonnolla 

itsessään on ihmiselle arvo, joka tulee pyrkiä säilyttämään ja 

suojelemaan. Arvo voi muodostua esimerkiksi luonnonraaka-

aineista, virkistys- tai esteettisistä arvoista. [9] 

 

3.2 Yrityksen ympäristövastuu 

Yrityksillä on olemassa sekä moraalinen, että oikeudellinen 

ympäristövastuu. Oikeudellisella vastuulla tarkoitetaan 

paikalliseen, kansalliseen tai kansainväliseen lainsäädäntöön perustuvia velvoitteita. Vastuu 

perustuu yhteisössä tai toimialalla vallitseviin käsityksiin hyväksyttävistä toimintatavoista. 

Moraalisen vastuun vastaista toimintaa ei ole oikeudellisesti sanktioitu, mutta siitä voi aiheutua 

sosiaalisia seurauksia [13] 

 

Yleisellä tasolla ympäristövastuu tarkoittaa vastuuta ekologisesta ympäristöstä, jolloin 

keskeisiksi kysymyksiksi muodostuvat tehokas ja säästäväinen luonnonvarojen käyttö, vesien, 

ilman ja maaperän suojelu, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, ilmastonmuutoksen 

torjunta sekä vastuu tuotteen elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista ja toiminnan 

arvoketjuista. [21] 

 

Käytännössä yritysten ympäristövastuu on oman toiminnan 

ympäristönäkökohtien tuntemista ja niihin vaikuttamista. 

Yrityksen ympäristövastuu perustuu osittain lainsäädännön 

asettamiin reunaehtoihin, eli viranomaisten asettamiin 

vaatimuksiin, ja toiselta osin asiakasnäkökulmaan. Yrityksen 

on tiedettävä, mitä kaikkia lupia yrityksen toiminta vaatii tai 

mille kaikille viranomaisille on mistäkin toiminnasta tehtävä 

ilmoitus. Yrityksillä on ympäristönsuojelulain mukainen 

velvollisuus olla selvillä sitä koskevista ympäristövaatimuksista.  

  

”Kestävä kehitys on kehitystä, joka 

tyydyttää nykyhetken tarpeet 

viemättä tulevilta sukupolvilta 

mahdollisuutta tyydyttää omat 

tarpeensa.”  

 [43] 

 

”Etiikan syvin olemus on 

vastuullinen toiminta silloinkin, kun 

emme hyödy siitä euroakaan” [1] 
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4 KESTÄVYYDEN MITTARIT 

 

Yritykset arvioivat toimintansa menestystä ja tehokkuutta erilaisin mittarein, esimerkiksi 

liikevaihtoa ja -voittoa käytetään taloudellisen menestyksen mittaamiseen. 

Ympäristövaikutusten mittaamiseen käytetään puolestaan liiketoiminnalle vähemmän tuttuja 

indikaattoreita.  

 

Kestävän kehityksen ympäristöindikaattoreista kasvihuonekaasupäästöjä pidetään Suomen 

kansallisessa kestävän kehityksen strategiassa tärkeimpänä ympäristöpoliittisena 

painopisteenä. Myös Euroopan Unioni on sitoutunut vähentämään yksipuolisesti 

kasvihuonekaasuja vuoteen 2020 mennessä 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta. Hiilidioksidi 

on kasvihuonekaasuista merkittävin ilmastonmuutosta kiihdyttävä kaasu. Muita 

kasvihuonekaasuja, joita ihmisen toiminta lisää ilmakehässä ovat esimerkiksi metaani (CH4), 

typpioksiduuli (N2O) ja F-kaasut, joka on yhteinen nimitys HFC-yhdisteille (fluorihiilivedyille), 

PFC-yhdisteille (perfluorihiilivedyille) ja rikkiheksafluoridille). [14] 

 

Kestävän kehityksen mittauksessa käytetään kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi muitakin 

mittareita, kuten energian kokonaiskulutusta ja happamoittavien päästöjen määrää. Yrityksen 

taloudellisen tuloksen ja sen aiheuttaman ympäristökuormituksen välistä suhdetta voidaan 

kuvata niin sanotulla irtikytkentämallilla. Irtikytkennän ideana on verrata esimerkiksi 

talouskasvun ja ympäristövaikutusten korrelaatiota (kuva 3). Toisin sanoen, kasvavatko 

liiketoiminnan ympäristövaikutukset kun yrityksen liikevaihto kasvaa, vai pystytäänkö 

toimintaa tehostamalla vähentämään ympäristövaikutuksia liikevaihdon kasvaessa?  
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Kuva 3a. “Business as usual”. [9] 

 

Kuva 3b. Ympäristövaikutusten irtikytkentä liikevaihdon kasvusta. [9] 
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sadan vuoden tarkastelujaksolla. Globaalissa mittakaavassa hiilijalanjäljen suurimmat 
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Suomen kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen päästölähteittäin, sekä päästöjen 

jakautuminen energiasektorin sisällä. Suomessa suurin kasvihuonekaasujen päästölähde on 

energiasektori, jonka osuus kokonaispäästöistä on yli 80 %. Energiasektorin ulkopuolisista 

päästölähteistä seuraavaksi merkittävimmät ovat teollisuusprosessit ja maatalous. 

Energiasektorin sisällä puolet päästöistä syntyy energiantuotannosta, reilu viidennes 

liikenteestä ja vajaa viidennes teollisuuden omasta energiantuotannosta. Teollisuuden omalla 

energiatuotannolla tarkoitetaan energiaa, joka on tuotettu teollisuustuotantolaitoksien muun 

tuotannon ohessa. 

 

 

Kuva 4. Kasvihuonekaasujen päästölähteet Suomessa vuonna 2006. Suluissa vuoden 2012 

arvot. [38] 
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Kuva 5. Energiasektorin kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen vuonna 2006. [38] 
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4.2 Muita kestävän kehityksen mittareita 

Ekologinen jalanjälki on mittaustapa, jonka avulla arvioidaan ihmisen maapallolle 

aiheuttamaa ympäristörasitusta. Rasituksen määrä mitataan hehtaareissa. Laskennoissa 

saadut luvut kertovat, kuinka suuri maa- tai vesialue vaaditaan ihmisen elintason 

ylläpitämiseen. Rasitusta laskettaessa huomioidaan esimerkiksi ravinnon, energian ja 

materiaalien kulutus sekä jätteiden määrä. [9] 

 

Tällä hetkellä yhden suomalaisen ekologisen jalanjäljen suuruus on 5,2 hehtaaria. Luku on 

maailman kuudenneksitoista suurin. Ennusteiden mukaan ihmiskunnan elintason ylläpitäminen 

vaatisi vuonna 2030 kahden maapallon resurssit. 

 

Ekologinen selkäreppu kertoo kiloina sen materiaalimäärän, jonka tuotteen aikaansaaminen, 

käyttö ja jätehuolto ovat kuluttaneet jossakin vaiheessa jossakin päin maailmaa. Ekologinen 

selkäreppu on siis näkymätön taakka, jonka mikä tahansa tuote kantaa mukanaan. [42] 

 

MIPS (Material Input Per Service unit) suhteuttaa materiaalinkulutuksen palvelu- tai 

tuoteyksikköä kohden. Se eroaa ekologisesta selkärepusta siten, että siinä on mukana myös 

tuotteen oma paino. MIPS-luvuilla arvioidaan kulunutta luonnonvarojen määrää tiettyä hyötyä 

kohden. Näin voidaan vertailla saman palvelun tuottamista eri tavalla. [42] 
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4.3 Resurssien kulutusseuranta yrityksissä 

Yksinkertaisimmillaan kestävän kehityksen mittaaminen voi olla oman toiminnan resurssien 

kulutuksen mittaamista ja seuraamista. Kulutusseurannassa on oleellista, että mitatut lukemat 

suhteutetaan toiminnallisiin yksiköihin, eli yrityksen tuottamiin tuotteisiin tai palveluihin 

(referenssiyksikkö). Pelkkä kokonaiskulutuksen seuranta ei vielä selitä muutoksia tai anna 

päätöksentekoa tukevaa tietoa. Palveluliiketoiminnassa keskeiset seurattavat resurssit ovat: 

 

Ympäristönäkökohta / Resurssi Määrä Yksikkö (esimerkki) 

Lämmitysenergia  kWh / m2 

Sähköenergia  kWh / m2 

Polttoaineet  l / henkilökilometri 

Syntynyt sekajätemäärä   kg / osallistuja 

Vedenkulutus  l / osallistuja 

Kemikaalit  g / osallistuja 

Hankinnat ja materiaalit  kg, l, kpl / osallistuja 

TAULUKKO 1. Kulutusseurannan esimerkkitaulukko. 
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5 YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT 

 

Ympäristönäkökohdat ovat yrityksen toimintoihin, tuotteisiin tai palveluihin liittyviä muuttujia, 

jotka voivat vaikuttaa ympäristön tilaan. Ympäristövaikutukset ovat mitä tahansa muutoksia 

ympäristön tilassa, positiivisia tai negatiivisia, jotka johtuvat osittain tai kokonaan yrityksen 

toiminnasta, tuotteista tai palveluista. Yrityksen ympäristönäkökohdat määrittelevät yrityksen 

ympäristötyön ja ekologisen kestävyyden lähtökohdat. Käytännössä ympäristönäkökohdat ovat 

niitä asioita, joihin yritysten tulisi vaikuttaa ympäristötyössään. 

 

Luvun tarkoituksena on antaa lukijalle eri ympäristönäkökohtiin liittyvää perustietoa, jota 

voidaan hyödyntää oman toiminnan ympäristövaikutusten arvioinnissa. Seuraavissa 

kappaleissa on esitelty palveluliiketoiminnan yleisimmät ympäristönäkökohdat. 

 

5.1 Energia 

Energiankulutuksen ympäristövaikutukset riippuvat kulutetun energian määrästä sekä 

energiantuotantomuodosta. Energiamuotojen kestävyyttä voidaan tarkastella niin 

ympäristöllisistä, taloudellisista kuin sosiaalisista näkökulmista. Kestävyyden yksiselitteinen 

mittaaminen on tämän takia lähes mahdotonta ja arviointikin hyvin haastavaa. Se, onko jokin 

toiminto kestävää vai ei, riippuu voimakkaasti näkökannasta ja tehdyistä oletuksista [27]. 

Tässä manuaalissa kestävää kehitystä mitataan kasvihuonekaasupäästöinä, jotka muodostuvat 

pääosin energian tuotannosta ja –kulutuksesta. Energian tuotannon ja –kulutuksen 

kasvihuonekaasupäästömäärät riippuvat energian tuotantomuodoista. Yritysten mahdollisuudet 

energiamuotojen valintoihin ovat usein rajallisia, siksi on kiinnitettävä huomiota 

energiatehokkuuteen. 

 

Uusiutuvia energianlähteitä käytettäessä ei muodostu juurikaan laskennallisia 

kasvihuonekaasupäästöjä. Tällaisia energianlähteitä ovat esimerkiksi vesi- ja tuulivoima, 

aurinkoenergia, biokaasu ja puuperäiset polttoaineet. Uusiutuvien energiamuotojen käytöstä 

aiheutuvia muita ympäristövaikutuksia ovat esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden 

väheneminen sekä näkö- ja meluhaitat. [37] 

 

Ydinenergian tuotannossa ei synny kasvihuonekaasupäästöjä, mutta siihen liittyy muunlaisia 

ympäristökysymyksiä, kuten säteily- ja ydinonnettomuusriskit. [37] 
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Lämmitystavalla on suuri merkitys syntyviin ympäristövaikutuksiin, ja samalla 
lämmityksen kustannuksiin. Lämmityskustannusten vertailua eri lämmitystavoilla pientalo 
150 m2 
lämmitysenergiankulutus 25 000 kWh/v (sis. lämpimän veden) 
 

Investointi   kustannukset/v  Kustannukset/13 v 
Maalämpö  15 000 €   750 €   9750 € 
Pelletti  14 000 €   900 €   11700 € 
Sähkö  5000 €   1500 €   19500 € 
Öljy  10 000 €   1500 €   19500€ 
Kaukolämpö 10 000 €   1050 €   13650 € 
 
Suuntaa antavan laskelman mukaan maalämpö rakennettuna uudiskohteeseen maksaa 
itsensä takaisin 

keskimäärin noin 13 vuodessa. (Tässä ei ole huomioitu energianhinnan nousua) 

  [17] 

Fossiilisilla polttoaineilla tarkoitetaan polttoaineita, jotka eivät ihmisen näkökulmasta ole 

uusiutuvia energiamuotoja. Fossiilisilla polttoaineilla, kuten kivihiilellä, ruskohiilellä, 

maakaasulla tai öljyllä on jokaisella oma hiilidioksidipäästökertoimensa. Päästökerroin kuvaa 

eri energiamuotojen ilmastonmuutosvaikutusta. Muita fossiilisen energiantuotannon 

ympäristövaikutuksia ovat esimerkiksi happamoittavat päästöt, hiukkas- ja 

raskasmetallipäästöt sekä maisemahaitat. [37] 

 

Käytetyt energiamuodot ja energiankulutus vaikuttavat merkittävästi yritysten hiilijalanjäljen 

suuruuteen.  

 

 

5.2 Vesi 

Maapallon vesivaroista noin 3 prosenttia on ns. makeaa vettä. Suomalaisten näkökulmasta 

vesi ei kuitenkaan ole rajallinen luonnonvara. Suomalainen kuluttaa vettä noin 155 litraa 

vuorokaudessa. Eniten vettä käytetään peseytymiseen - 60 litraa vuorokaudessa. [18]  
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Kuva 6. Vedenkulutus eri maissa. [40] 

 

Käytetystä vedestä osa on lämmintä vettä. Veden lämmittämisessä kuluva energia vastaa noin 

viidennestä asuinrakennuksen kokonaisenergiankulutuksesta. Veden lämmittämisen 

ympäristövaikutus riippuu käytettävästä energiamuodosta, joka yhdessä kulutetun lämpimän 

veden määrän kanssa vaikuttavat osaltaan hiilijalanjäljen muodostumiseen. [19] 

 

5.3 Jätteet ja jätevesi 

Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut 

käytöstä tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä. [6] 

 

Jätteistä syntyviä ympäristövaikutuksia on mahdollista vähentää ehkäisemällä syntyvän 

jätteen määrää. Jos jätteen synnyn ehkäisy ei ole mahdollista, on huolehdittava toimivan 

jätehuollon ja -lajittelun järjestämisestä.  
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Jätteen lajittelu voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan: 

 

1. Hyötyjätteeksi luokitellaan sellaiset jätteet, joita voidaan käyttää uudelleen joko 

sellaisenaan tai jonkin tuotantoprosessin raaka-aineena. Yleisimmät hyötyjätteet ovat 

biojäte, paperi, pahvi, lasi ja metalli. 

 

2. Ongelmajätteellä tarkoitetaan sellaista jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa 

takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle [6]. 

Ongelmajätteet edellyttävät erikoiskäsittelyä. Ongelmajätteitä ovat esimerkiksi emäksiset 

pesuaineet, raskasmetallit ja pienloistelamput.  

 

3. Sekajätettä ovat jätteet, joita ei voida teknisesti tai taloudellisesti hyödyntää, vaan ne 

joko poltetaan tai sijoitetaan kaatopaikoille.  [8] 

 

Jätehuollon ympäristövaikutukset riippuvat jätteen 

määrästä, laadusta, kuljetustarpeesta ja 

käsittelymenetelmistä. Esimerkiksi jätteiden kuljetus 

aiheuttaa pakokaasupäästöjä sekä melu ja pölyhaittoja.  

 

Kaatopaikoille joutuva orgaaninen jäte muodostaa 

merkittävän kasvihuonekaasujen (metaani) 

päästölähteen. Noin puolet Suomen metaanipäästöistä 

muodostuu kaatopaikoilla. [38] 

  

Ihmisen toiminnasta aiheutuu kiinteiden jätteiden lisäksi myös jätevettä. Käsittelemättömien 

jätevesien mukana ympäristöön pääsee monia haitallisia aineita, jotka aiheuttavat vesistöjen 

rehevöitymistä ja ympäristön pilaantumista. Myös monet myrkylliset kemikaalit kulkeutuvat 

ympäristöön jätevesien mukana. Jätevesien ympäristövaikutusten vähentämisen osalta 

merkittävässä roolissa ovat ajanmukainen viemärijärjestelmä ja jätevesien puhdistamo.  

 

Yritysten tulee välttää 

kertakäyttötuotteiden käyttöä. 

Esimerkiksi tuhannen 

kertakäyttölusikan käyttäminen 

kuluttaa 10 kertaa enemmän energiaa 

ja resursseja kuin yhden 

ruostumattoman teräslusikan 

ostaminen ja peseminen 1000 kertaa.  

[26] 
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5.4 Kemikaalit 

Ihminen on kehittänyt ja ottanut käyttöön lukemattomia ympäristölle haitallisia kemikaaleja. 

Suomessa on tällä hetkellä käytössä yli 30 000 erilaista kemikaalia. Osa käytössä olevista 

kemikaaleista kulkeutuu ilmaan, veteen ja maaperään, joissa ne aiheuttavat haitallisia 

vaikutuksia, kuten kemikalisoitumista ja vesistöjen rehevöitymistä. [31] 

 

Kemikaali luokitellaan ympäristölle vaaralliseksi, mikäli se aiheuttaa haittavaikutuksia 

vesistöissä tai tuhoaa otsonikerrosta. Tämän lisäksi kemikaali voidaan luokitella vaaralliseksi 

muulle ympäristölle myrkyllisyytensä, pysyvyytensä ja kertymistaipumuksensa vuoksi. [7] 

 

Toiminnanharjoittajilla on kemikaalilain mukaan valintavelvollisuus. Lain mukaan 

toiminnanharjoittajan on, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, valittava käyttöön 

olemassa olevista vaihtoehdoista kemikaali tai menetelmä, josta aiheutuu vähiten vaaraa. 

Toiminnanharjoittajia koskee myös huolehtimisvelvollisuus, mikä tarkoittaa, että kemikaalin 

käsittelyssä on noudatettava riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta terveys- ja 

ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi.  [7] 

 

Ympäristömerkit tarjoavat tavan tunnistaa ympäristölle vähemmän haitallisia kemikaaleja. 

Lisäksi tuoteturvaselosteissa kerrotaan tarkoituksenmukaisesta käytöstä ja annostelusta. 

  

5.5 Hankinnat 

Yritysten ympäristövaikutuksista osa syntyy epäsuorasti erilaisten hankintojen kautta. 

Tuotteiden ympäristövaikutukset syntyvät esimerkiksi raaka-aineen hankinnan, tuotteen 

valmistuksen, käytön, hävittämisen ja kierrätyksen aikana. Puhutaan tuotteiden elinkaaren 

aikaisista ympäristövaikutuksista. Nämä vaikutukset eivät välttämättä näy suoraan 

hankintayrityksen omissa ympäristövaikutuksissa, vaan ovat epäsuoria ympäristövaikutuksia. 

[14, 39] 

 

EU:lle 2009 tehty tutkimus arvioi vihreiden hankintojen vaikutuksia 

kasvihuonekaasupäästöihin. Tutkimuksen mukaan sisällyttämällä ympäristönäkökulma 

hankintoihin, hankintaorganisaatio voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 25 %. [4] 

 



 

 

Ympäristömyönteisyys hankinnoissa 

toimintatapoihin. Helpoin tapa tun

ovat erilaiset ympäristömerkit, ympäristöjärjestelmät ja 

 

5.6 Liikenne ja liikkuminen

Liikenteen ja matkustamisen ympäristövaikutusten määrään vaikuttavat 

etäisyydet, kulkutapa, kulkuneuvon täyttöaste ja käytetty polttoaine. Noin 16 % Suomessa 

käytettävästä energiasta kuluu liikenteessä.

liikenteessä. [22] 

 

Liikenteessä käytetään polttoaineena pääasiassa bensiiniä ja dieselpol

sisältävät 85 % hiiltä ja 15 % vetyä. Puhtaassa palamisreaktiossa syntyisi vain hiilidioksidia ja 

vettä. Palaminen on kuitenkin vain harvoin täydellinen, minkä vuoksi ympäristöön pääsee 

myös muita aineita kuten häkää, rikkidioksidia ja p

haittaavat ihmisen terveyttä, aiheuttavat happamoitumista ja melua sekä lisäävät 

kasvihuonekaasujen määrää ilmastossa. 

 

Kuva 7. Keskiarvoja eri kulkutapojen 
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hankinnoissa voi liittyä tuotteeseen, palveluun tai yrityksen 

Helpoin tapa tunnistaa ympäristömyönteisiä tuotteita, palveluja tai yrityksiä 

ovat erilaiset ympäristömerkit, ympäristöjärjestelmät ja -sertifikaatit.  

Liikenne ja liikkuminen 

mpäristövaikutusten määrään vaikuttavat esimerkiksi

lkutapa, kulkuneuvon täyttöaste ja käytetty polttoaine. Noin 16 % Suomessa 

käytettävästä energiasta kuluu liikenteessä. Hiilidioksidipäästöistä noin viidennes syntyy 

Liikenteessä käytetään polttoaineena pääasiassa bensiiniä ja dieselpolttonestettä, jotka 

sisältävät 85 % hiiltä ja 15 % vetyä. Puhtaassa palamisreaktiossa syntyisi vain hiilidioksidia ja 

vettä. Palaminen on kuitenkin vain harvoin täydellinen, minkä vuoksi ympäristöön pääsee 

myös muita aineita kuten häkää, rikkidioksidia ja pienhiukkasia. Luonnossa liikenteen päästöt 

haittaavat ihmisen terveyttä, aiheuttavat happamoitumista ja melua sekä lisäävät 

kasvihuonekaasujen määrää ilmastossa. [22] 

. Keskiarvoja eri kulkutapojen hiilidioksidipäästöistä henkilökilometriä kohden.
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47

15

 

©�Travelcon�Oy�
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nistaa ympäristömyönteisiä tuotteita, palveluja tai yrityksiä 

esimerkiksi 

lkutapa, kulkuneuvon täyttöaste ja käytetty polttoaine. Noin 16 % Suomessa 

Hiilidioksidipäästöistä noin viidennes syntyy 

ttonestettä, jotka 

sisältävät 85 % hiiltä ja 15 % vetyä. Puhtaassa palamisreaktiossa syntyisi vain hiilidioksidia ja 

vettä. Palaminen on kuitenkin vain harvoin täydellinen, minkä vuoksi ympäristöön pääsee 

ienhiukkasia. Luonnossa liikenteen päästöt 

haittaavat ihmisen terveyttä, aiheuttavat happamoitumista ja melua sekä lisäävät 

 

henkilökilometriä kohden. [41] 

76



 

 

OSA II  YRITYKSEN YMPÄRISTÖASIOIDEN KEHITTÄMINEN

 

6 POLKU VASTUULLISEKSI KOKOUSTAPAHTUMAKSI

 

Vastuullisen kokoustapahtuman malli kuvaa polkua, jota seuraamalla kokouksen järjestävä 

taho sekä kokouksen eri toimijat pystyvät toimimaan ympäristövastuull

mallia vaihe – vaiheelta, eri toimijat pystyvät tunnistamaan omalta kannalta merkittävät 

ympäristöasiat ja suunnittelemaan tarvittavat kehitystoimenpiteet.

olevat lomakkeet helpottavat alkuun pääsyä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokoustapahtuman järjestäjä
apuvälineenä. Mallin avulla järjestäjä pystyy asettamaan 
ympäristökriteerejä kokouksen eri toimijoille.

Kokoustapahtuman eri 
ympäristövaikutustensa tunnistamiseen ja vaikutusten 
vähentämiseen.
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YRITYKSEN YMPÄRISTÖASIOIDEN KEHITTÄMINEN 

POLKU VASTUULLISEKSI KOKOUSTAPAHTUMAKSI 

Vastuullisen kokoustapahtuman malli kuvaa polkua, jota seuraamalla kokouksen järjestävä 

taho sekä kokouksen eri toimijat pystyvät toimimaan ympäristövastuullisemmin. Seuraamalla 

eri toimijat pystyvät tunnistamaan omalta kannalta merkittävät 

ympäristöasiat ja suunnittelemaan tarvittavat kehitystoimenpiteet. Manuaalin työkirjassa 

olevat lomakkeet helpottavat alkuun pääsyä ympäristöasioiden käynnistämisessä.

järjestäjä käyttää mallia kokouksen suunnittelun 
apuvälineenä. Mallin avulla järjestäjä pystyy asettamaan 
ympäristökriteerejä kokouksen eri toimijoille.

Kokoustapahtuman eri toimijat käyttävät mallia 
ympäristövaikutustensa tunnistamiseen ja vaikutusten 
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Vastuullisen kokoustapahtuman malli kuvaa polkua, jota seuraamalla kokouksen järjestävä 

isemmin. Seuraamalla 

eri toimijat pystyvät tunnistamaan omalta kannalta merkittävät 

Manuaalin työkirjassa 

den käynnistämisessä. 

 

käyttää mallia kokouksen suunnittelun 
apuvälineenä. Mallin avulla järjestäjä pystyy asettamaan 



 

 

Polku etenee seuraavasti: 

Kuva 8. Vastuullisen kokoustapahtuman polku

 

Vastuullisen kokoustapahtuman polku etenee kuvassa 

määritellään kokoustapahtuman eri toiminnot. Tämä määrittely toimii samalla kokouksen 

viitekehyksenä, eli rajauksena. Toisessa vaiheessa rajauksen sisällä olevat eri toimijat 

määrittävät omat ympäristönäkökohtansa. Kolman

toimintansa tärkeimmät prosessit. Seuraavaksi eri ympäristönäkökohtien osalta mitataan, 

lasketaan tai arvioidaan niiden aiheuttamat ympäristövaikutukset. Vaiheessa neljä yhdistetään 

yrityksen ympäristönäkökohdat, y

määritellään keinot, joilla haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan vähentää. 

(Mallia käytettäessä on huomioitava, että se on yksinkertaistettu esitys todellisuudesta, eikä 

siinä voida ottaa kaikkia muuttujia huomioon. ) 

 

1. Määritä kokoustapahtuman eri toiminnot (viitekehys)

2. Määritä eri toimintojen ympäristönäkökohdat

3. Määritä yrityksen / kokoustapahtuman toimintaprosessit

4. Määritä ympäristönäkökohtien aiheuttamat ympäristövaikutukset

5. Yhdistä ympäristönäkökohdat ja ympäristövaikutukset 
toimintaprosesseihin

6. Suunnittele ja toteuta ympäristövaikutuksia vähentävät toimet 
prosessikohtaisesti (ympäristöohjelmat)
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Vastuullisen kokoustapahtuman polku  

Vastuullisen kokoustapahtuman polku etenee kuvassa 8 esitetyn mallin mukaisesti. Ensin 

määritellään kokoustapahtuman eri toiminnot. Tämä määrittely toimii samalla kokouksen 

eli rajauksena. Toisessa vaiheessa rajauksen sisällä olevat eri toimijat 

määrittävät omat ympäristönäkökohtansa. Kolmannessa vaiheessa toimijat erittelevät oman 

toimintansa tärkeimmät prosessit. Seuraavaksi eri ympäristönäkökohtien osalta mitataan, 

lasketaan tai arvioidaan niiden aiheuttamat ympäristövaikutukset. Vaiheessa neljä yhdistetään 

yrityksen ympäristönäkökohdat, ympäristövaikutukset ja prosessit. Viimeisessä vaiheessa 

määritellään keinot, joilla haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan vähentää. 

(Mallia käytettäessä on huomioitava, että se on yksinkertaistettu esitys todellisuudesta, eikä 

muuttujia huomioon. )  

1. Määritä kokoustapahtuman eri toiminnot (viitekehys)

2. Määritä eri toimintojen ympäristönäkökohdat

3. Määritä yrityksen / kokoustapahtuman toimintaprosessit

4. Määritä ympäristönäkökohtien aiheuttamat ympäristövaikutukset

5. Yhdistä ympäristönäkökohdat ja ympäristövaikutukset 

6. Suunnittele ja toteuta ympäristövaikutuksia vähentävät toimet 
prosessikohtaisesti (ympäristöohjelmat)

 

©�Travelcon�Oy�

 

esitetyn mallin mukaisesti. Ensin 

määritellään kokoustapahtuman eri toiminnot. Tämä määrittely toimii samalla kokouksen 

eli rajauksena. Toisessa vaiheessa rajauksen sisällä olevat eri toimijat 

nessa vaiheessa toimijat erittelevät oman 

toimintansa tärkeimmät prosessit. Seuraavaksi eri ympäristönäkökohtien osalta mitataan, 

lasketaan tai arvioidaan niiden aiheuttamat ympäristövaikutukset. Vaiheessa neljä yhdistetään 

iimeisessä vaiheessa 

määritellään keinot, joilla haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan vähentää.  

(Mallia käytettäessä on huomioitava, että se on yksinkertaistettu esitys todellisuudesta, eikä 

1. Määritä kokoustapahtuman eri toiminnot (viitekehys)

3. Määritä yrityksen / kokoustapahtuman toimintaprosessit

4. Määritä ympäristönäkökohtien aiheuttamat ympäristövaikutukset

5. Yhdistä ympäristönäkökohdat ja ympäristövaikutukset 

6. Suunnittele ja toteuta ympäristövaikutuksia vähentävät toimet 



 

 

6.1 Kokoustapahtuman toiminnot

 

Kokoustapahtuman viitekehys (kuva 

kokousjärjestäjää määrittämään kokoustapahtuman rajauksen ja siihen liittyvät toiminnot. 

Kokousta tarkasteltaessa järjestäjän tulee huomioida kaikki kokoustapahtumaan liittyvät 

toiminnot ja niiden merkittävimmät 

toiminnot riippuvat tapahtuman luonteesta ja sen laajuudesta. Toimintojen rajat eivät 

välttämättä noudata yritysten rajoja, vaan yksittäinen yritys voi tarjota yhden tai useamman 

kokoustoiminnon. Esimerkiksi kokous

kokoustapahtumaan liittyvät toiminnot. 

 

• Kokoustapahtuman viitekehyksen määrittelyyn voi käyttää avuksi 

1. 

 

 

 

1. Määritä kokoustapahtuman eri toiminnot (viitekehys)

Kokousjärjestäjän ympäristövastuullisuuden määrittely alkaa kokoustapahtuman 
toimintojen määrittelyllä. Tavoitteena on eri toimintojen yhteenlaskettujen 
ympäristövaikutusten minimoiminen. Kuvassa 9 eri toimintojen 
ympäristövaikutuksia on mitattu hiilidioksidipäästöinä. 
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Kokoustapahtuman toiminnot 

oustapahtuman viitekehys (kuva 9) toimii esimerkkinä, jonka tarkoituksena on auttaa 

kokousjärjestäjää määrittämään kokoustapahtuman rajauksen ja siihen liittyvät toiminnot. 

järjestäjän tulee huomioida kaikki kokoustapahtumaan liittyvät 

niiden merkittävimmät ympäristönäkökohdat. Kokoustapahtum

toiminnot riippuvat tapahtuman luonteesta ja sen laajuudesta. Toimintojen rajat eivät 

ysten rajoja, vaan yksittäinen yritys voi tarjota yhden tai useamman 

kokoustoiminnon. Esimerkiksi kokous- ja kongressihotellit voivat tarjota kaikki 

kokoustapahtumaan liittyvät toiminnot.  

Kokoustapahtuman viitekehyksen määrittelyyn voi käyttää avuksi työ

1. Määritä kokoustapahtuman eri toiminnot (viitekehys)

Kokousjärjestäjän ympäristövastuullisuuden määrittely alkaa kokoustapahtuman 
toimintojen määrittelyllä. Tavoitteena on eri toimintojen yhteenlaskettujen 
ympäristövaikutusten minimoiminen. Kuvassa 9 eri toimintojen 
ympäristövaikutuksia on mitattu hiilidioksidipäästöinä. 
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) toimii esimerkkinä, jonka tarkoituksena on auttaa 

kokousjärjestäjää määrittämään kokoustapahtuman rajauksen ja siihen liittyvät toiminnot. 

järjestäjän tulee huomioida kaikki kokoustapahtumaan liittyvät 

ympäristönäkökohdat. Kokoustapahtumaan kuuluvat 

toiminnot riippuvat tapahtuman luonteesta ja sen laajuudesta. Toimintojen rajat eivät 

ysten rajoja, vaan yksittäinen yritys voi tarjota yhden tai useamman 

ja kongressihotellit voivat tarjota kaikki 

työkirjan lomaketta 

 

1. Määritä kokoustapahtuman eri toiminnot (viitekehys)

Kokousjärjestäjän ympäristövastuullisuuden määrittely alkaa kokoustapahtuman 
toimintojen määrittelyllä. Tavoitteena on eri toimintojen yhteenlaskettujen 
ympäristövaikutusten minimoiminen. Kuvassa 9 eri toimintojen 



 

 

Kuva 9. Kokoustapahtuman viitekehys kuvaa kokoustapahtuman järjestämiseen vaadittavia 
toimintoja sekä niiden aiheuttamaa ympäristökuormitusta
kasvihuonekaasupäästöinä mitattuna

 

6.2 Toimintojen ympäristönäkökohtien määrittel

2. Määritä eri toimintojen ympäristönäkökohdat

Yksittäisen toimijan kohdalla ympäristövastuullisuuden määrittely 
alkaa oman toiminnan ympäristönäkökohtien määrittelystä. 
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Kokoustapahtuman viitekehys kuvaa kokoustapahtuman järjestämiseen vaadittavia 
toimintoja sekä niiden aiheuttamaa ympäristökuormitusta, tässä tapauksessa
kasvihuonekaasupäästöinä mitattuna. 

ympäristönäkökohtien määrittely 

2. Määritä eri toimintojen ympäristönäkökohdat

Yksittäisen toimijan kohdalla ympäristövastuullisuuden määrittely 
alkaa oman toiminnan ympäristönäkökohtien määrittelystä. 
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Kokoustapahtuman viitekehys kuvaa kokoustapahtuman järjestämiseen vaadittavia 
, tässä tapauksessa 

 

 

Yksittäisen toimijan kohdalla ympäristövastuullisuuden määrittely 
alkaa oman toiminnan ympäristönäkökohtien määrittelystä. 
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Ympäristönäkökohtien määrittely auttaa yritystä tunnistamaan ympäristöasioiden kehittämisen 

painopistealueet. Ympäristönäkökohdat määritellään niin sanotun input – output mallin 

mukaan. Input, eli syöte kuvaa kaikkia niitä resurssivirtoja, joita tarvitaan tarkasteltavan 

toiminnon toteuttamiseen. Näiden resurssien tuottaminen ja kulutus aiheuttavat negatiivisia 

ympäristövaikutuksia. (Ympäristönäkökohdat ja niihin liittyviä ympäristövaikutuksia on käyty 

läpi luvussa 5.)  

 

Output, eli tuotos kuvaa kaikkia suoria päästöjä, joita toiminnasta aiheutuu. Suorilla päästöillä 

tarkoitetaan päästöjä, jotka syntyvät konkreettisesti toimipaikalla. Tällaisia päästöjä ovat 

esimerkiksi lämpökattilassa syntyvät savukaasut ja viemäreihin johdetut jätevedet. 

 

 

Kuva 10. Input – Output malli, yritykseen sisään menevät ja sieltä lähtevät raaka-aine-, 
materiaali-, energia- ja jätevirrat  

 



 

 

Syötteiden määrittely voidaan toteuttaa erillisellä kulutusseurannalla tai keräämällä tarvittavat 

tiedot kirjanpidosta ja laskuista. Kaikista syötteistä ei aina ole saatavilla paikkaansa pitävää 

määrätietoa. Mikäli yritys haluaa aidosti huomioida kaikki ympäristövaikutuksensa, tulee sen 

määrittää kaikkien toimintojensa syötteet mahdollisimman tarkasti.

 

 

•  Eri toimintojen ympäristönäkökohtien märittelyssä voi 

6. 

 

6.3 Määritä yrityksesi prosessit

 

 

Ympäristöasioiden hallinnassa ja kehittämisessä on tärkeää, että yrityksessä tunnistetaan ne 

toiminnan osat, eli prosessit, joista ympär

määriteltävä, missä syötteitä (input) eli eri resursseja käytetään ja toisaalta mistä jätteet ja 

päästöt (output) syntyvät. Tätä tarkoitusta varten tulee määritellä yrityksen eri prosessit. 

Prosessien määrittelyllä tarkoitetaan sitä, että yritys tunnistaa kaikki ne toimenpiteet, joita 

oman tuotteen tai palvelun tuottamiseksi tarvitaan. Määrittelytyötä helpottaa erilaisten 

prosessikaavioiden laatiminen. Kuvassa 

Prosessilähtöinen tarkastelumalli auttaa hahmottamaan, missä toiminnon vaiheissa 

ympäristövaikutukset syntyvät. Y

tehokkainta siellä, missä niitä syntyy eniten.

 

3. Määritä yrityksen / kokoustapahtuman toimintaprosessit
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Syötteiden määrittely voidaan toteuttaa erillisellä kulutusseurannalla tai keräämällä tarvittavat 

anpidosta ja laskuista. Kaikista syötteistä ei aina ole saatavilla paikkaansa pitävää 

määrätietoa. Mikäli yritys haluaa aidosti huomioida kaikki ympäristövaikutuksensa, tulee sen 

määrittää kaikkien toimintojensa syötteet mahdollisimman tarkasti. 

ri toimintojen ympäristönäkökohtien märittelyssä voi hyödyntää työkirjan

Määritä yrityksesi prosessit 

Ympäristöasioiden hallinnassa ja kehittämisessä on tärkeää, että yrityksessä tunnistetaan ne 

eli prosessit, joista ympäristövaikutuksia syntyy. Toisin sanoen yrityksen on 

määriteltävä, missä syötteitä (input) eli eri resursseja käytetään ja toisaalta mistä jätteet ja 

päästöt (output) syntyvät. Tätä tarkoitusta varten tulee määritellä yrityksen eri prosessit. 

ittelyllä tarkoitetaan sitä, että yritys tunnistaa kaikki ne toimenpiteet, joita 

oman tuotteen tai palvelun tuottamiseksi tarvitaan. Määrittelytyötä helpottaa erilaisten 

prosessikaavioiden laatiminen. Kuvassa 11 esitetään yksinkertaistettu malli prosessika

tarkastelumalli auttaa hahmottamaan, missä toiminnon vaiheissa 

ympäristövaikutukset syntyvät. Ympäristövaikutusten määrällinen vähentäminen on usein 

tehokkainta siellä, missä niitä syntyy eniten. 

3. Määritä yrityksen / kokoustapahtuman toimintaprosessit
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Syötteiden määrittely voidaan toteuttaa erillisellä kulutusseurannalla tai keräämällä tarvittavat 

anpidosta ja laskuista. Kaikista syötteistä ei aina ole saatavilla paikkaansa pitävää 

määrätietoa. Mikäli yritys haluaa aidosti huomioida kaikki ympäristövaikutuksensa, tulee sen 

työkirjan lomaketta 

 

Ympäristöasioiden hallinnassa ja kehittämisessä on tärkeää, että yrityksessä tunnistetaan ne 

istövaikutuksia syntyy. Toisin sanoen yrityksen on 

määriteltävä, missä syötteitä (input) eli eri resursseja käytetään ja toisaalta mistä jätteet ja 

päästöt (output) syntyvät. Tätä tarkoitusta varten tulee määritellä yrityksen eri prosessit. 

ittelyllä tarkoitetaan sitä, että yritys tunnistaa kaikki ne toimenpiteet, joita 

oman tuotteen tai palvelun tuottamiseksi tarvitaan. Määrittelytyötä helpottaa erilaisten 

esitetään yksinkertaistettu malli prosessikaaviosta.  

tarkastelumalli auttaa hahmottamaan, missä toiminnon vaiheissa 

vähentäminen on usein 

3. Määritä yrityksen / kokoustapahtuman toimintaprosessit



   

  ©�Travelcon�Oy�

27 

Input/Syöte 

• Ostosähkön kulutus (kWh/v) 

• Ostolämmön kulutus (kWh/v) 

• Oman energiantuotannon 

polttoaineiden kulutus (m3/v) 

• Vedenkulutus (m3/v) 

• Materiaalien kulutus (kpl, kg 

/v) 

• Raaka-aineiden kulutus (kg/v) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 11. Prosessikaavio 

 

• Yrityksen prosessien märittelyyn voi hyödyntää työkirjan lomaketta 8. 

 

 

 

 

Output/Tuotos 

 

• Jätteet 

• Päästöt ilmaan 

• Päästöt veteen 

 

 

 

 



 

 

6.4 Ympäristövaikutusten arviointi

 

 

Ympäristövaikutusten arviointi perustuu ympäristönäkökohtien

mukaisten virtojen tarkasteluun. Näitä virtoja voidaan tarkastella useiden erilaisten 

mittareiden avulla. Yhtenä mahdollisena ympäristövaikutusten mittarina voidaan käyttää 

toiminnan aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Kasvihuonekaasupääs

muista kestävän kehityksen mittareista on kerrottu tarkemmin luvussa 4.  On tärkeää 

ymmärtää, etteivät kasvihuonekaasupäästöt ole ainoita ympäristövaikutuksia, vaan 

ympäristönäkökohtiin liittyy useita muitakin ympäristövaikutuksia. 

 

Ympäristövaikutusten määrällinen arviointi on usein ympäristötyön kaikkein haasteellisin 

vaihe. Ympäristövaikutusten määrällinen arviointi ei aina ole 

toteuttaminen on liian kallista. Ympäristöasioiden kehittäminen ei kuitenkaan 

ympäristövaikutusten määrällisestä arvioinnista

resurssitasolla. Yksinkertaisimmillaan seurataan esimerkiksi sähkönkulutusta ja sen muutosta. 

 

Laajoja ympäristövaikutuksia aiheuttavien hankkeiden osalta lainsäädännössä on määrätty 

toteuttavaksi niin sanottu ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). 

Arviointimenettelyssä määritellään hankkeeseen 

Yksittäisen tuotteen ympäristövaikutusten arvioimiseksi voidaan tehdä elinkaariarviointi (LCA, 

Life Cycle Assessment). LCA – tutkimuksessa selvitetään

ympäristövaikutukset niin sanotun kehdosta hautaan periaatteen mukaisesti. Täydellisen

tutkimuksen toteuttaminen on hyvin työlästä ja kallista, mutta olemassa olevien LCA 

tutkimusten tuloksia voidaan hyödyntää 

arvioinnissa. Täydellisen LCA – 

elinkaariarviointi, jossa päähuomio kiinnitetään elinkaaren keskeisimpiin vaiheisiin sekä 

ympäristövaikutuksiin. [34]  

 

4. Määritä ympäristönäkökohtien aiheuttamat ympäristövaikutukset
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Ympäristövaikutusten arviointi 

perustuu ympäristönäkökohtien, eli Input –

mukaisten virtojen tarkasteluun. Näitä virtoja voidaan tarkastella useiden erilaisten 

mittareiden avulla. Yhtenä mahdollisena ympäristövaikutusten mittarina voidaan käyttää 

toiminnan aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Kasvihuonekaasupäästöjen määrittelystä ja 

mittareista on kerrottu tarkemmin luvussa 4.  On tärkeää 

ymmärtää, etteivät kasvihuonekaasupäästöt ole ainoita ympäristövaikutuksia, vaan 

ympäristönäkökohtiin liittyy useita muitakin ympäristövaikutuksia.  

Ympäristövaikutusten määrällinen arviointi on usein ympäristötyön kaikkein haasteellisin 

vaihe. Ympäristövaikutusten määrällinen arviointi ei aina ole edes mahdollista

toteuttaminen on liian kallista. Ympäristöasioiden kehittäminen ei kuitenkaan 

ympäristövaikutusten määrällisestä arvioinnista, vaan tarkastelu voidaan suorittaa myös 

resurssitasolla. Yksinkertaisimmillaan seurataan esimerkiksi sähkönkulutusta ja sen muutosta. 

Laajoja ympäristövaikutuksia aiheuttavien hankkeiden osalta lainsäädännössä on määrätty 

toteuttavaksi niin sanottu ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). 

Arviointimenettelyssä määritellään hankkeeseen liittyvät ympäristövaikutukset [

ympäristövaikutusten arvioimiseksi voidaan tehdä elinkaariarviointi (LCA, 

tutkimuksessa selvitetään tuotteen elinkaaren aikaiset 

ympäristövaikutukset niin sanotun kehdosta hautaan periaatteen mukaisesti. Täydellisen

tutkimuksen toteuttaminen on hyvin työlästä ja kallista, mutta olemassa olevien LCA 

tutkimusten tuloksia voidaan hyödyntää myös muiden yritysten ympäristövaikutusten 

 tutkimuksen sijasta on mahdollista tehdä yksinkertaistettu 

elinkaariarviointi, jossa päähuomio kiinnitetään elinkaaren keskeisimpiin vaiheisiin sekä 

4. Määritä ympäristönäkökohtien aiheuttamat ympäristövaikutukset
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– Output mallin 

mukaisten virtojen tarkasteluun. Näitä virtoja voidaan tarkastella useiden erilaisten 

mittareiden avulla. Yhtenä mahdollisena ympäristövaikutusten mittarina voidaan käyttää 

töjen määrittelystä ja 

mittareista on kerrottu tarkemmin luvussa 4.  On tärkeää 

ymmärtää, etteivät kasvihuonekaasupäästöt ole ainoita ympäristövaikutuksia, vaan 

Ympäristövaikutusten määrällinen arviointi on usein ympäristötyön kaikkein haasteellisin 

mahdollista, tai sen 

toteuttaminen on liian kallista. Ympäristöasioiden kehittäminen ei kuitenkaan ole kiinni 

vaan tarkastelu voidaan suorittaa myös 

resurssitasolla. Yksinkertaisimmillaan seurataan esimerkiksi sähkönkulutusta ja sen muutosta.  

Laajoja ympäristövaikutuksia aiheuttavien hankkeiden osalta lainsäädännössä on määrätty 

toteuttavaksi niin sanottu ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). 

liittyvät ympäristövaikutukset [34]. 

ympäristövaikutusten arvioimiseksi voidaan tehdä elinkaariarviointi (LCA, 

elinkaaren aikaiset 

ympäristövaikutukset niin sanotun kehdosta hautaan periaatteen mukaisesti. Täydellisen LCA – 

tutkimuksen toteuttaminen on hyvin työlästä ja kallista, mutta olemassa olevien LCA – 

yritysten ympäristövaikutusten 

tutkimuksen sijasta on mahdollista tehdä yksinkertaistettu 

elinkaariarviointi, jossa päähuomio kiinnitetään elinkaaren keskeisimpiin vaiheisiin sekä 

4. Määritä ympäristönäkökohtien aiheuttamat ympäristövaikutukset



 

 

6.5 Toimintokohtaisen prosessikaavion laatiminen

 

 

Prosessikohtainen ympäristövaikutusten arviointi aloitetaan yhdistämällä resurssi

päästövirrat prosessikaavioihin. Tämän jälkeen arvioidaan eri 

ympäristönäkökohtien aiheuttamia ympäristövaikutuksia

miettiä, millaisia input ja output virtoja niihin liittyy. Prosessien ja resurssi/päästövirtojen 

yhdistelmää voidaan mallintaa kuvan 

 

Kaaviossa ylimmällä rivillä kulkee 

yksinkertaistettu prosessikaavio. Jokaisen prosessin 

alapuolelle on merkitty mitä resursseja sen 

toteuttaminen vaatii (Input), ja samaan laatikkoon 

resurssin kanssa on merkitty joko resurssinkulutus 

määrätietona (kWh, kg…) tai kasvihuonekaasupäästöt. 

Vaakarivien viimeinen laatikko kertoo 

resurssinkulutuksen kokonaismäärän (kg, kWh…) ja/tai

siitä aiheutuvan kasvihuonekaasupäästön. Alin vaakarivi 

kertoo prosessikohtaisen resurssienkulutuksen (kg,

kWh…) ja/tai kasvihuonekaasupäästön. Oikean 

alakulman laatikko kuvaa koko toiminnan aiheuttamia 

kasvihuonekaasupäästöjä.  

5. Yhdistä ympäristönäkökohdat ja ympäristövaikutukset 
toimintaprosesseihin

  

 
29 

Toimintokohtaisen prosessikaavion laatiminen 

htainen ympäristövaikutusten arviointi aloitetaan yhdistämällä resurssi

päästövirrat prosessikaavioihin. Tämän jälkeen arvioidaan eri prosesseihin liittyvien 

ympäristönäkökohtien aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Jokaisen prosessin osalta tulee 

millaisia input ja output virtoja niihin liittyy. Prosessien ja resurssi/päästövirtojen 

kuvan 12 mukaisella tavalla.  

Kaaviossa ylimmällä rivillä kulkee esimerkkitoiminnon 

yksinkertaistettu prosessikaavio. Jokaisen prosessin 

alapuolelle on merkitty mitä resursseja sen 

toteuttaminen vaatii (Input), ja samaan laatikkoon 

resurssin kanssa on merkitty joko resurssinkulutus 

määrätietona (kWh, kg…) tai kasvihuonekaasupäästöt. 

karivien viimeinen laatikko kertoo 

kokonaismäärän (kg, kWh…) ja/tai 

kasvihuonekaasupäästön. Alin vaakarivi 

kertoo prosessikohtaisen resurssienkulutuksen (kg, 

kWh…) ja/tai kasvihuonekaasupäästön. Oikean 

o kuvaa koko toiminnan aiheuttamia 

5. Yhdistä ympäristönäkökohdat ja ympäristövaikutukset 

Eri toimintojen aiheuttamaa 

ilmastonmuutosvaikutusta kuvataan 

hiilidioksidiekvivalentilla. 

Hiilidioksidiekvivalentilla tarkoitetaan 

kasvihuonekaasupäästöjen(CO

hiilidioksidi, CH4-

typpioksiduuli, F-

yhteismitallistamista 

hiilidioksidipäästöiksi. 

CO2+CH4+N2O+F=CO

Lähde: [44]
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htainen ympäristövaikutusten arviointi aloitetaan yhdistämällä resurssi- ja 

prosesseihin liittyvien 

. Jokaisen prosessin osalta tulee 

millaisia input ja output virtoja niihin liittyy. Prosessien ja resurssi/päästövirtojen 

5. Yhdistä ympäristönäkökohdat ja ympäristövaikutukset 

Eri toimintojen aiheuttamaa 

ilmastonmuutosvaikutusta kuvataan 

hiilidioksidiekvivalentilla. 

iekvivalentilla tarkoitetaan 

kasvihuonekaasupäästöjen(CO2-

-metaani, N2O-

-kaasut) 

yhteismitallistamista 

hiilidioksidipäästöiksi.  

O+F=CO2-e  

Lähde: [44] 
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Kuva 12. Prosessikaavioon yhdistetyt ympäristönäkökohdat ja ympäristövaikutukset 

 

Kokonaispäästömäärän ilmoittaminen ei anna vertailukelpoista kuvaa yrityksen toiminnasta, 

koska yleisesti ottaen resurssien kulutus ja aiheutetut päästöt ovat suoraan verrannollisia 

yrityksen kokoon. Edellä mainitusta syystä johtuen resurssien kulutus ja päästöt tulee 

suhteuttaa yrityksen tuottamien tuotteiden tai palveluiden määrään.  

 

• Ympäristönäkökohtien yhdistämiseksi yrityksen toimintaprosesseihin voi hyödyntää 

työkirjan lomaketta 9.  

 

 

 

 

  



 

 

7 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ
VÄHENTÄVÄT KEINOT 

 

 

Ympäristöasioiden kehittämisellä tarkoitetaan järjestelmällistä toimintaa, 

yrityksen merkittävimmät ympäristönäkökoh

aiheutuvia ympäristövaikutuksia. T

ympäristöjärjestelmä. Ympäristöjärjestelmä tuo toiminnan ympäristövaikutusten 

vähentämiseen järjestelmällisyyttä ja usko

liiketoiminnallisten hyötyjen saavuttamisen

kuuluu esimerkiksi Pohjoismaisen

 

7.1 Ympäristöasioiden kehittämisen runko ja termistön selitykset

Tässä osassa esitellään yksinkertaistetusti 

on myös kerätty esimerkkiratkaisuja eri termeihin liittyen.

vihreissä inforuuduissa. Lisäksi ympäristöjärjestelmän käynnistämisessä voi hyödyntää liitteen 

1 lomakkeita. 

 

7.1.1 Ympäristöasioiden kehittäminen pähkinänkuoressa

Yksinkertaistetusti ympäristöasioiden kehittämistä varten täytyy määritellä ja suunnitella 

seuraavat asiat: 

1) Tahtotila ympäristötyöhön

2) Tavoitteet ja käytettävissä olevat resurssit

3) Dokumentointi 

4) Toiminta 

5) Ulkoinen ja sisäinen viestintä

 Lähde: [23] 

 

6. Suunnittele ja toteuta ympäristövaikutuksia vähentävät toimet 
prosessikohtaisesti (ympäristöohjelmat)
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YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ TYÖKALUNA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA 
 

Ympäristöasioiden kehittämisellä tarkoitetaan järjestelmällistä toimintaa, jossa huomioidaan 

ympäristönäkökohdat ja siten pyritään vähentämään niistä

aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Tämän kehitystyön tärkein työkalu on niin sanottu 

Ympäristöjärjestelmä tuo toiminnan ympäristövaikutusten 

vähentämiseen järjestelmällisyyttä ja uskottavuutta, sekä mahdollistaa erilaisten 

liiketoiminnallisten hyötyjen saavuttamisen. [23] Todennettavissa oleva ympäristöjärjestelmä 

Pohjoismaisen ympäristömerkin, Joutsenmerkin pakollis

Ympäristöasioiden kehittämisen runko ja termistön selitykset

ässä osassa esitellään yksinkertaistetusti ympäristöasioiden kehittämisen 

kaisuja eri termeihin liittyen. Esimerkkiratkaisut esitellään 

Lisäksi ympäristöjärjestelmän käynnistämisessä voi hyödyntää liitteen 

stöasioiden kehittäminen pähkinänkuoressa 

Yksinkertaistetusti ympäristöasioiden kehittämistä varten täytyy määritellä ja suunnitella 

ympäristötyöhön 

ja käytettävissä olevat resurssit 

viestintä 

6. Suunnittele ja toteuta ympäristövaikutuksia vähentävät toimet 
prosessikohtaisesti (ympäristöohjelmat)
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JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA 

 

jossa huomioidaan 

pyritään vähentämään niistä 

ämän kehitystyön tärkein työkalu on niin sanottu 

Ympäristöjärjestelmä tuo toiminnan ympäristövaikutusten 

, sekä mahdollistaa erilaisten 

Todennettavissa oleva ympäristöjärjestelmä 

pakollisiin vaatimuksiin. 

Ympäristöasioiden kehittämisen runko ja termistön selitykset 

en osa-alueet. Mukaan 

Esimerkkiratkaisut esitellään 

Lisäksi ympäristöjärjestelmän käynnistämisessä voi hyödyntää liitteen 

Yksinkertaistetusti ympäristöasioiden kehittämistä varten täytyy määritellä ja suunnitella 

6. Suunnittele ja toteuta ympäristövaikutuksia vähentävät toimet 
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7.1.2 Tahtotila 

Tahtotila luo perustan ympäristöasioiden kehittämiselle. 

Tahtotila määrittää sen, kuinka laajaan ja 

kunnianhimoiseen kehitystyöhön ollaan valmiita 

sitoutumaan. Minimitaso ympäristöasioiden hoidolle on 

lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen. Tahtotilasta 

riippuu kuinka paljon minimitason yli ollaan valmiita 

menemään.  

 

Ympäristöjohtamisen termistössä tahtotila vastaa ympäristöarvojen ja -vision, sekä osittain 

ympäristöstrategian määrittelyä. 

 

7.1.3 Tavoitteet 

Tahtotilan perusteella määritellään ympäristöasioiden 

kehittämisen tavoitteet. Tavoitteet voivat olla määrällisiä 

vähennystavoitteita esimerkiksi energiankulutuksen osalta, 

tai ne voivat olla yleisempiä kehitystavoitteita, kuten 

esimerkiksi jätehuollon ja kierrätyksen järjestäminen. 

Tavoitteiden pitää kuitenkin aina olla sellaisia, että niiden 

toteutumista voidaan seurata.  

 

Ympäristöjohtamisessa tavoitteita asetetaan useilla eri 

tasoilla. Ylin taso on ympäristöstrategia, johon kirjataan 

ympäristöasioiden kehittämisen liiketoiminnalliset 

tavoitteet. Strategian alapuolella ovat päämäärät ja 

tavoitteet. Päämäärät ovat laveampia suuntaviivoja 

ympäristöasioiden kehitystoiminnalle. Tavoitteet taas ovat 

yksityiskohtaisemmin määriteltyjä mitattavia vaatimuksia. 

Päämäärät ja tavoitteet asetetaan ympäristöstrategian 

perusteella. Tavoitteellisuuden lisäksi ympäristötyö vaatii ajallisia ja taloudellisia resursseja. 

 

• Ympäristöjärjestelmän käynnistämisen eri vaiheisiin voi hyödyntää työkirjan lomaketta 

3. 

Esimerkki ympäristöpäämääristä ja 

tavoitteista: 

 

Päämäärä 1: Energiatehokkuuden 

lisääminen 

Tavoite: Toteutetaan yhdenmukainen 

energiankulutuksen seuranta  

Tavoite: Tietyn prosentuaalisen 

energiankulutuksen vähenemän 

saavuttaminen  

Päämäärä 2: Ympäristöasioiden 

kehittämisen aloittaminen  

Tavoite: Ympäristöohjelma tulee olla 

laadittuna 1.5.2009 mennessä.  

Tavoite: Yrityksessä tulee olla nimetty 

ympäristövastaava 1.1.2009 mennessä. 

Esimerkki ympäristövisiosta:  

”Yrityksemme käyttämä sähköenergia on 

vuoteen 20xx mennessä tuotettu täysin 

uusiutuvilla energiamuodoilla” 
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7.1.4 Dokumentointi 

Ympäristöasioiden dokumentoinnilla tarkoitetaan käytäntöä, jossa kaikki ympäristöasioiden 

kehittämiseen ja seurantaan liittyvät asiat kirjataan ylös. Tahtotila, tavoitteet, toiminta ja 

tiedottaminen dokumentoidaan ja ylläpidetään säännöllisesti. Ympäristöjohtamisen termistössä 

dokumentointi on yhtä kuin ympäristökäsikirja. 

 

7.1.5 Toiminta 

Ympäristöasioiden kehittämisessä konkreettinen toiminta on se, millä tuloksia saavutetaan. 

Toiminta tähtää alussa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Konkreettisesti toiminta on 

esimerkiksi seurannan suorittamista, energiansäästämistä, kierrätyksen harjoittelemista tai 

henkilökunnan kouluttamista.  

 

Ympäristöjohtamisen termistössä toiminnalla tarkoitetaan ympäristöohjelmiin kirjattuja 

keinoja, joilla pyritään ympäristövaikutusten vähentämiseen. Pienentyneiden 

ympäristövaikutusten kautta mahdollistetaan myös erilaisten liiketoiminnallisten hyötyjen 

saavuttaminen, kuten taloudelliset hyödyt kustannustehokkuudesta tai vastuullisemman 

yrityskuvan kautta saavutetut imago- ja markkinahyödyt. 

 

7.1.6 Ympäristöohjelma 

Ympäristöohjelmien luominen on käytännön ympäristötyön kannalta avainasemassa. 

Ympäristöohjelmalla tarkoitetaan kullekin ympäristötavoitteelle laadittua 

toteutussuunnitelmaa. Ympäristöohjelmat laaditaan yleisesti taulukkomuotoon. Jokaiselle 

ympäristöohjelman kohdalle määritellään sen päämäärä, tavoite, toimenpiteet, vastuuhenkilö, 

vaadittavat resurssit, toteutusaikataulu, mittari jolla kehitystä seurataan ja seurannan 

toteutus. Seuraavassa taulukossa esitetään esimerkki miltä ympäristöohjelmataulukko voisi 

näyttää. 
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Kuva 13. Ympäristöohjelman mallitaulukko 

 

• Ympäristöohjelmien laatimiseen voi hyödyntää työkirjan lomaketta 10. 

 

7.1.7 Ympäristöviestintä 

Ympäristöviestinnällä tarkoitetaan ympäristöasioihin liittyvää 

sisäistä ja ulkoista viestintää. Sisäisellä viestinnällä 

tarkoitetaan esimerkiksi henkilöstölle suunnattua 

ympäristöviestintää, kuten työhön ohjausta, henkilöstön 

koulutusta, tiedotustilaisuuksia, henkilöstölehtiä tai muita 

julkaisuja. Ulkoisella viestinnällä tarkoitetaan viestintää, jolla 

pyritään saamaan yrityksen ympäristöasioita ulkoisten 

sidosryhmien tietoisuuteen. Ulkoiseen viestintään voidaan 

käyttää tiedotteita, lehtiä, sähköistä viestintää, 

vuosikertomuksia, ympäristöraportteja, ympäristömerkkejä 

tai markkinointiviestintää, kuten esitteitä tai mainoksia. 

Menestyksekästä ympäristöviestintää varten pitää määritellä 

viestintästrategia ja tavoitteet viestinnälle.  

 

Yrityksen ympäristöviestinnän laatimiseen voit hyödyntää 

työkirjan lomakkeita 12,13 ja 14. 

Esimerkki ympäristöpolitiikasta: 

”On mielestämme tärkeää tunnistaa 

yritystoimintamme aiheuttamat 

ympäristövaikutukset. Pyrimme 

jatkuvasti vähentämään 

aiheuttamaamme 

ympäristökuormitusta 

ympäristöjärjestelmämme avulla  

• Tehostamalla veden- ja 

energiankulutustamme 

• Minimoimalla jätteiden 

määrää 

• Kouluttamalla 

henkilöstöämme 

ympäristöasioissa” 

 



 

 

7.2 Keinot ympäristövaikutuksi

Tässä luvussa esitellään keinoja

voidaan hallita ja vähentää. Täydellistä listaa keinoista kullekin toimialalle ei pyritä antamaan

(7.2.1 ja 7.2.2), sillä tärkeämpää on ymmärtää logiikka

Yritysten henkilöstö tuntee oman toimintansa parhaiten, ja näin ollen 

työkalujen ja tiedon avulla kehittämään 

ympäristösuunnitelmat. 

 

Pääsääntöisesti ympäristövaikutuksiin voidaan vaikuttaa kahdella tavalla:

 

Ympäristövaikutuksia vähentävät keinot voidaan 

Toiminnallisella tasolla tarkoitetaan vaikuttamista esimerkiksi resurssien kulutukseen 

työtapojen ja –menetelmien muuttamisen kautta. Teknisellä tasolla tarkoitetaan kulutuksen 

vähentämistä esimerkiksi uusien laiteinvestointien kautta. 

 

Kuvalla 14 havainnollistetaan, miten erilaisten keinojen toteuttaminen vaatii erilaista 

panostusta. Kuvaan valitut keinot on sijo

toteuttamisen vaatima aika ja X

kiinteistön ilmastointiremontti on ajallises

panostuksen. Toisaalta energiansäästölamppujen vaihtaminen on vähän aikaa vievä 

toimenpide, jonka toteuttaminen 

1. Vähentämällä jonkin resurssin käyttöä

• esimerkiksi vähennetään energian kulutusta

• vähennetään veden kulutusta

• tuotetaan vähemmän sekajätettä

• vähennetään materiaalien käyttöä

2. Käyttämällä vaihtoehtoisia menetelmiä 

• esimerkiksi korvataan fossiiliset polttoaineet  uusiutuvalla energialla

• lasketaan kiinteistön vedenpainetta
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ympäristövaikutuksien vähentämiseksi 

ja, joilla eri toimintojen aiheuttamia ympäristövaikutuksia 

voidaan hallita ja vähentää. Täydellistä listaa keinoista kullekin toimialalle ei pyritä antamaan

tärkeämpää on ymmärtää logiikka eri ongelmakohtien

Yritysten henkilöstö tuntee oman toimintansa parhaiten, ja näin ollen pystyy 

avulla kehittämään yrityksen prosesseja paremmin, kuin valmii

stövaikutuksiin voidaan vaikuttaa kahdella tavalla: 

Ympäristövaikutuksia vähentävät keinot voidaan jakaa toiminnalliseen ja teknis

Toiminnallisella tasolla tarkoitetaan vaikuttamista esimerkiksi resurssien kulutukseen 

en muuttamisen kautta. Teknisellä tasolla tarkoitetaan kulutuksen 

vähentämistä esimerkiksi uusien laiteinvestointien kautta.  

Kuvalla 14 havainnollistetaan, miten erilaisten keinojen toteuttaminen vaatii erilaista 

panostusta. Kuvaan valitut keinot on sijoitettu koordinaatistoon, jossa Y-akselilla on keinon 

X-akselilla keinon vaatima taloudellinen panos. 

kiinteistön ilmastointiremontti on ajallisesti pitkäkestoinen ja vaatii suuren

ta energiansäästölamppujen vaihtaminen on vähän aikaa vievä 

toimenpide, jonka toteuttaminen ei vaadi suurta taloudellista investointia. 

1. Vähentämällä jonkin resurssin käyttöä

esimerkiksi vähennetään energian kulutusta

vähennetään veden kulutusta

tuotetaan vähemmän sekajätettä

vähennetään materiaalien käyttöä

2. Käyttämällä vaihtoehtoisia menetelmiä 

esimerkiksi korvataan fossiiliset polttoaineet  uusiutuvalla energialla

lasketaan kiinteistön vedenpainetta

• tehostetaan lajittelua
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aiheuttamia ympäristövaikutuksia 

voidaan hallita ja vähentää. Täydellistä listaa keinoista kullekin toimialalle ei pyritä antamaan 

tien löytämiseksi. 

pystyy oikeiden 

paremmin, kuin valmiina annetut 

 

 

n ja tekniseen tasoon. 

Toiminnallisella tasolla tarkoitetaan vaikuttamista esimerkiksi resurssien kulutukseen 

en muuttamisen kautta. Teknisellä tasolla tarkoitetaan kulutuksen 

Kuvalla 14 havainnollistetaan, miten erilaisten keinojen toteuttaminen vaatii erilaista 

akselilla on keinon 

akselilla keinon vaatima taloudellinen panos. Esimerkiksi 

ti pitkäkestoinen ja vaatii suuren taloudellisen 

ta energiansäästölamppujen vaihtaminen on vähän aikaa vievä 

 

esimerkiksi korvataan fossiiliset polttoaineet  uusiutuvalla energialla
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Kuva 14. Keinojen vaatimat resurssit ajallisesti ja taloudellisesti. 
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7.2.1 Majoitus, ravintola, kokoustoiminta, toimisto 

Keinoja eri resurssien ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi: 
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Sisälämpötilalla on suuri merkitys sähkönkulutukseen sillä yksi aste huonelämpötilassa 
merkitsee 5 %:n vaikutusta energiankulutukseen ja -kustannuksiin. 40 % kaikesta maailman 
energiankäytöstä kuluu lämmittämiseen. 
  

Tutkimusten mukaan 20 - 22 asteen huonelämpötila miellyttää suurinta osaa ihmisistä. Tämä 
on myös terveellinen ja energiataloudellinen sisälämpötila.    

[18] 

 

7.2.2 Hankinnat, logistiikka ja liikenne 

Keinoja eri resurssien ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi: 
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7.2.3 Kasvihuonekaasupäästöjen kompensointi 

Kasvihuonekaasupäästöjen kompensoinnilla tarkoitetaan järjestelmää, jossa yksityinen 

ihminen, järjestö tai yritys voi ”neutraloida” toimintansa aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt 

ostamalla niin sanottuja vapaaehtoisia päästövähennysyksiköitä. Yksinkertaistetusti ideana on 

kompensoida aiheutetut kasvihuonekaasupäästöt maksua vastaan muualla. Myytäviä 

päästövähennysyksiköitä voidaan luoda esimerkiksi projekteilla, joilla tuotetaan uusiutuvaa 

energiaa tai metsitetään alueita, joilla ei kasva metsää. Useat kotimaiset ja kansainväliset 

yritykset myyvät ja välittävät päästövähennysyksiköitä. [9] 

 

Kasvihuonekaasupäästöjen kompensoimisen todentamiseen liittyy tiettyjä ongelmia. 

Päästövähennysyksiköitä ostettaessa ei aina voida olla varmoja, että kasvihuonekaasupäästöt 

vähenevät myös todellisuudessa. Vapaaehtoisilla kompensointimarkkinoilla on olemassa 

erilaisia sertifiointijärjestelmiä (esimerkiksi WWF:n Gold Standard), joiden tarkoituksena on 

todentaa päästövähennysyksiköiden oikeellisuus. [9] 

 

Vaikka päästöjen kompensointi tuottaa usein monia hyötyjä, ne eivät ole kuitenkaan ratkaisu 

ilmastonmuutoskysymykseen. Jatkuvaan kulutukseen perustuvan elämäntyylin päästöjä ei ole 

mahdollista nollata ostamalla päästövähennyksiä, koska niin paljon päästövähennyksiä ei ole 

mahdollista tuottaa. Tarvetta päästövähennyksien ostamiseen voidaan vähentää omaa 

toimintaa ja resurssienkulutusta tehostamalla. [9] 

 

7.2.4 Henkilöstön perehdyttäminen ja kouluttaminen ympäristöasioihin 

Yrityksen ekotehokkuuden kehittäminen on osaksi kiinni työntekijöiden sitoutumisesta 

yrityksen ympäristöpäämääriin. Henkilöstön sitouttaminen ympäristötyöhön parantaa myös 

työmotivaatiota oman työnkuvan suunnittelun kautta. Resurssien kulutuksen vähentämiseen 

pystytään vaikuttamaan onnistuneen henkilöstökoulutuksilla. Koulutukset voidaan jakaa 

kahteen tasoon; uusien ja kausittaisten työntekijöiden perehdyttämiseen ja koko henkilöstöä 

koskeviin, säännöllisiin ympäristökoulutuksiin. Henkilöstön keskuudesta löytyy usein myös 

uusia ja luovia tapoja tehostaa nykyisiä prosesseja, joten heidän mukaan ottaminen 

ympäristötyön suunnitteluun on perusteltua. Luvuissa 7.2.1 ja 7.2.2 esitellyt toiminnalliset 

keinot ovat juuri henkilöstön jokapäiväisen työskentelyn kautta toteutettavia toimia.  

 



 

 

7.3 Ympäristömerkit ja -standardit

Ympäristömerkit ovat keino vaikuttaa ympäristövaikutuksiin. Niiden tarkoitus on auttaa 

ympäristöystävällisten hankintojen

Toisaalta yritykset voivat hakea omalle toiminnalleen erilaisia ympäristömerkkejä ja 

sertifiointeja osoituksena hyvin hoidetusta ympäristötyöstä. 

kansallisia ja kansainvälisiä. Virallisten ympäristöm

ympäristömerkkejä ja -todenteita

ovat yrityksille hyvä tapa tehdä hankintoja, koska niiden alhaisemmat ympäristövaikutukset on 

todennettu puolueettoman tahon toimesta. 

 

Seuraavassa on esiteltynä yleisimpiä Suomessa käytettäviä 

sertifikaatteja: 

 

Pohjoismainen ympäristömerkki, Joutsenmerkki

hyödykkeiden ympäristövaikutuksista. Eri tuoteryhmille on laadittu kriteer

joissa otetaan huomioon luonnonvarojen ja energi

ja jätteet. Kriteerit

elinkaaren eri vaiheissa 

Merkin myöntämisk

on kehityttävä vastaamaan uusia kriteereitä. 

 

Esimerkiksi hotellit ja ravintolat voivat hakea toiminnalleen Joutsenmerkkiä. 

kongressikeskuksille ollaan selvittämässä merkin myöntämismahdollisuuksia.

Ympäristönäkökohdat huomioidaan 

elintarvikkeiden ja kalustojen hankinnoissa, energian ja veden säästössä, kemikaalien 

käytössä, jätehuollossa ja kuljetuksissa ulottuen aina ulkoistettuihin palveluihin saakka. 

Joutsenmerkin myöntäminen perustuu raja

pisteytyksiin ja paikan päällä ulkopuolisen

 

Euroopan ympäristömerkki, Kukkamerkki

ympäristömerkki kuin Joutsenmerkki. Se perustuu 

ympäristövaikutusten arviointiin

jotka täyttävät tietyt ympäristökriteerit
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standardit 

Ympäristömerkit ovat keino vaikuttaa ympäristövaikutuksiin. Niiden tarkoitus on auttaa 

hankintojen tekemistä ja sitä kautta vaikuttaa kulutustottumuksiin. 

Toisaalta yritykset voivat hakea omalle toiminnalleen erilaisia ympäristömerkkejä ja 

sertifiointeja osoituksena hyvin hoidetusta ympäristötyöstä. Ympäristömerkkejä on olemassa 

. Virallisten ympäristömerkkien lisäksi markkinoilta löytyy muitakin 

todenteita, kuten erilaiset hiilidioksidimerkit. Viralliset y

ovat yrityksille hyvä tapa tehdä hankintoja, koska niiden alhaisemmat ympäristövaikutukset on 

toman tahon toimesta.  

yleisimpiä Suomessa käytettäviä ympäristömerkk

Pohjoismainen ympäristömerkki, Joutsenmerkki, antaa tietoa 

hyödykkeiden ympäristövaikutuksista. Eri tuoteryhmille on laadittu kriteer

joissa otetaan huomioon luonnonvarojen ja energian kulutus, haitalliset päästöt 

Kriteerit arvioivat tuotteen olennaisia ympäristövaikutuksia 

elinkaaren eri vaiheissa – valmistuksessa, jakelussa, käytössä ja poistossa. 

Merkin myöntämiskriteerit uusitaan noin kolmen vuoden välein, eli tuotteiden 

vastaamaan uusia kriteereitä. [32] 

ravintolat voivat hakea toiminnalleen Joutsenmerkkiä. 

ollaan selvittämässä merkin myöntämismahdollisuuksia.

Ympäristönäkökohdat huomioidaan esimerkiksi johtamisessa, henkilöstön ympäristötyössä, 

elintarvikkeiden ja kalustojen hankinnoissa, energian ja veden säästössä, kemikaalien 

uljetuksissa ulottuen aina ulkoistettuihin palveluihin saakka. 

Joutsenmerkin myöntäminen perustuu raja-arvojen alitukseen, pakollisiin vaatimuksiin, 

pisteytyksiin ja paikan päällä ulkopuolisen arvioitsijan toimesta tehtyyn tarkastukseen

päristömerkki, Kukkamerkki on samankaltainen 

ympäristömerkki kuin Joutsenmerkki. Se perustuu tuotteen elinkaaren aikaisten 

ympäristövaikutusten arviointiin. Ympäristömerkki myönnetään vain tuotteille, 

tietyt ympäristökriteerit. [32] 
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Ympäristömerkit ovat keino vaikuttaa ympäristövaikutuksiin. Niiden tarkoitus on auttaa 

ttaa kulutustottumuksiin. 

Toisaalta yritykset voivat hakea omalle toiminnalleen erilaisia ympäristömerkkejä ja –

Ympäristömerkkejä on olemassa 

erkkien lisäksi markkinoilta löytyy muitakin 

Viralliset ympäristömerkit 

ovat yrityksille hyvä tapa tehdä hankintoja, koska niiden alhaisemmat ympäristövaikutukset on 

ympäristömerkkejä ja -

, antaa tietoa 

hyödykkeiden ympäristövaikutuksista. Eri tuoteryhmille on laadittu kriteerejä, 

an kulutus, haitalliset päästöt 

arvioivat tuotteen olennaisia ympäristövaikutuksia sen 

valmistuksessa, jakelussa, käytössä ja poistossa. 

riteerit uusitaan noin kolmen vuoden välein, eli tuotteiden 

ravintolat voivat hakea toiminnalleen Joutsenmerkkiä. Myös kokous- ja 

ollaan selvittämässä merkin myöntämismahdollisuuksia. 

henkilöstön ympäristötyössä, 

elintarvikkeiden ja kalustojen hankinnoissa, energian ja veden säästössä, kemikaalien 

uljetuksissa ulottuen aina ulkoistettuihin palveluihin saakka. 

arvojen alitukseen, pakollisiin vaatimuksiin, 

toimesta tehtyyn tarkastukseen. [20] 

on samankaltainen 

tuotteen elinkaaren aikaisten 

. Ympäristömerkki myönnetään vain tuotteille, 



 

 

 

ENERGY STAR

energiatehokkaille toimisto

 

ISO 14001 on kansainvälinen ympäristöjärjestelmä

myöntää sertifikaatti, kun se on täyttänyt yritykselle asetetut vaatimukset. 

yrityksille tai ketjuille, jotka kehittävät

aikavälillä. Järjestelmän tiukoista 

aikaa. [36] 

 

EMAS. Toinen kansainvälinen ympäristöjärjestelmä on EMAS (The Eco

Management and Audit Scheme) 

asetukseen (no. 761/2001). Järjestelmään voivat l

jäsenmaissa toimivat yritykset. EMAS

alueella. Erona ISO

ympäristöselonteko. Periaatteessa se vastaa yritysten ympäristöraporttia, 

mutta sille on saatava akkreditoidun todentajan vahvistus. Toinen ero on 

lakivaatimuksissa, joissa EMAS

noudattamista, kun ISO-järjestelmässä riittävät menettelytavat, joilla lain vaatimuksiin tietyn 

ajan kuluttua päästään. Kolmantena erona voidaan pitää ympäristökatselmusta, jonka EMAS

järjestelmä vaatii suoritettavaksi, mutta ISO
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Y STAR on kansainvälinen merkintä, joka asettaa normeja 

energiatehokkaille toimisto- ja atk-laitteille. 

ympäristöjärjestelmästandardi, jossa yritykselle voidaan 

myöntää sertifikaatti, kun se on täyttänyt yritykselle asetetut vaatimukset. 

kehittävät laadukasta ja uskottavaa ympäristö

Järjestelmän tiukoista arviointikriteereistä johtuen sertifikaatin myöntäminen vie 

Toinen kansainvälinen ympäristöjärjestelmä on EMAS (The Eco

Management and Audit Scheme) –järjestelmä, joka perustuu EU:n EMAS

asetukseen (no. 761/2001). Järjestelmään voivat liittyä kaikki EU

jäsenmaissa toimivat yritykset. EMAS-merkintä on voimassa koko Euroopan 

alueella. Erona ISO-järjestelmään on EMAS-järjestelmän vaatima julkinen 

ympäristöselonteko. Periaatteessa se vastaa yritysten ympäristöraporttia, 

on saatava akkreditoidun todentajan vahvistus. Toinen ero on 

lakivaatimuksissa, joissa EMAS-järjestelmä vaatii ympäristöla

järjestelmässä riittävät menettelytavat, joilla lain vaatimuksiin tietyn 

lmantena erona voidaan pitää ympäristökatselmusta, jonka EMAS

järjestelmä vaatii suoritettavaksi, mutta ISO-järjestelmä antaa vain suosituksen.
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asettaa normeja 

, jossa yritykselle voidaan 

myöntää sertifikaatti, kun se on täyttänyt yritykselle asetetut vaatimukset. Se soveltuu 

ja uskottavaa ympäristöjärjestelmää pitkällä 

tin myöntäminen vie 

Toinen kansainvälinen ympäristöjärjestelmä on EMAS (The Eco-

järjestelmä, joka perustuu EU:n EMAS-

iittyä kaikki EU- ja ETA -

merkintä on voimassa koko Euroopan 

järjestelmän vaatima julkinen 

ympäristöselonteko. Periaatteessa se vastaa yritysten ympäristöraporttia, 

on saatava akkreditoidun todentajan vahvistus. Toinen ero on 

järjestelmä vaatii ympäristölainsäädännön 

järjestelmässä riittävät menettelytavat, joilla lain vaatimuksiin tietyn 

lmantena erona voidaan pitää ympäristökatselmusta, jonka EMAS-

järjestelmä antaa vain suosituksen. [23] 
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� Kokouksen kesto: 3,2 päivää (4,1) 

� Osallistujien määrä: 125 hlö (108) 

� Osallistujien viipymä: 5,2 päivää (5) 

� Kuljetukset kokouksen aikana: 2 h (2) 

Lähde: Suullinen tiedonanto. Keiski-Toni, S. 8.5.2009. 

Suluissa vuoden 2013 tiedot. 

8 CASE HÄMEENLINNA 

 

Manuaalin toteuttaminen aloitettiin tutustumalla Hämeenlinnan alueella toimiviin majoitus-, 

kokous- ja kuljetusalan yrityksiin. Näistä yrityksistä kerättiin kulutustietoja ja tässä luvussa 

esitellään tietojen pohjalta lasketut tulokset kokoustapahtuman kasvihuonekaasupäästöistä. 

Hämeenlinnan esimerkin tarkoituksena on osoittaa, kuinka kokoustapahtuma aiheuttaa 

ilmastonmuutokseen vaikuttavia kasvihuonekaasupäästöjä. Toimintokohtaisesti esitettävistä 

prosessikaavioista saa suuntaa antavan kuvan eri toimintojen päästölähteistä. 

Prosessikaavioissa esitettävät päästötiedot vastaavat koko kokoustapahtuman päästöjä. Kaikki 

kasvihuonekaasupäästöihin liittyvät arvot lasketaan keskimääräisen kokoustapahtuman 

oletustietojen perusteella. Päästöjen laskennassa on käytetty Suomen keskimääräisiä 

päästökertoimia. [30] 

 

Viitekehyksen määrittely 

Esimerkkikokouksessa tapahtuma on jaettu viiteen eri toimintoon: majoitukseen, kokouksen 

sisäisiin kuljetuksiin, cateringiin, kokouspaikkaan, ja kokoukseen liittyviin hankintoihin. 

Kyseisten toimintojen osalta päästöt on laskettu Suomessa järjestettävän keskimääräisen 

kokouksen osallistujatietojen perusteella. Keskimääräisen kokouksen tiedot ovat FCB:n omista 

delegaattitutkimuksista vuodelta 2007 ja päivitetyt tiedot vuodelta 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 15 esittää esimerkkikokouksen viitekehyksen ja lähtötietojen perusteella laskettujen eri 

toimintojen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt. Kuten kuvasta nähdään, majoitus aiheuttaa 

kyseisessä esimerkissä suurimman päästömäärän. Toiseksi suurin kasvihuonekaasupäästö 

syntyy kokouksen aikaisista ruokatarjoiluista. Kolmanneksi suurin päästömäärä syntyy 

kokouksen aikaisista kuljetuksista. Kokouksen aikaiset kuljetukset on tässä yhteydessä 

määritelty suoritettaviksi linja-autoilla. Itse kokoustilan ylläpidosta aiheutuneet päästöt ovat 
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viitekehyksessä määritellyistä toiminnoista neljänneksi suurimmat ja kokoushankintojen 

päästöt ovat pienimmät.  

 

Osallistujaa kohti laskettuna kokouksen aikaiset ja kokoukseen liittyvät laskennalliset 

kasvihuonekaasupäästöt ovat tämän esimerkin mukaan noin 67 hiilidioksidiekvivalenttikiloa 

(CO2-e). Päästömäärä vastaa keskimääräisellä bensiinikäyttöisellä autolla ajettuna noin 370 

kilometriä. Yhtä kokouspäivää kohti laskettuna osallistujakohtaiset päästöt ovat noin 22 kiloa 

CO2-e.  

 

 

Kuva 15. Kokoustapahtuman kumulatiivinen kasvihuonekaasupäästö.  

 

Majoitus 

Majoituksen osalta oletustietoina käytetään keskimääräisen hotellin yhtä yöpymisvuorokautta 

kohti laskettuja kulutustietoja. Tämän lähtötiedon perusteella lasketaan yöpymisten 

kokonaisvaikutus, kun 125 osallistujaa yöpyy kolme vuorokautta hotellissa.  
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Kuva 16. Hotellin prosessi-/ympäristövaikutuskaavio. 

 

Majoituksen, kuten useimpien muidenkin toimintojen kohdalla energiankulutus aiheuttaa 

suurimman osan kohteen kasvihuonekaasupäästöistä. Esimerkkitapauksessa yhden 

hotelliyöpymisen kasvihuonekaasupäästöt ovat noin 15 kiloa. Energiankulutuksen osuus 

päästöistä on noin 2/3 ja muiden päästölähteiden osuus on noin 1/3. 

 

Kuljetus 

Esimerkkikokouksen yhteydessä oletetaan, että kokousvieraita kuljetetaan kokouksen aikana 2 

tuntia. Kuljetukset oletetaan toteutettavan linja-autolla ja osallistujien kuljettamiseen tarvitaan 

kolme 50-paikkaista autoa. Kuljetusajan lisäksi laskennassa on oletettu, että autot ajavat 

tunnin siirtoajoa tyhjänä.  
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Kuva 17. Kuljetusten prosessi-/ympäristövaikutuskaavio. 

 

Yhtä osallistujaa koti kuljetukset aiheuttavat kasvihuonekaasupäästöjä noin 5 kiloa. 

Kuljetusten suurimmat päästöt syntyvät ajoneuvojen polttoaineiden kulutuksesta. Huolto- ja 

toimistotiloihin liittyvä energiankulutus aiheuttaa toiseksi suurimman päästömäärän. 

Materiaalien osalta päästöjen arviointiin liittyy suuria epävarmuustekijöitä ja ne perustuvatkin 

suurelta osin arvioon. Materiaaleihin liittyvistä päästöistä suurin osa aiheutuu yleensä 

materiaalin käytön aikaisesta energiankulutuksesta. Esimerkiksi autonrenkaiden aiheuttamat 

päästöt ovat vain 4 prosenttia itse ajoneuvon käytönaikaisista päästöistä. 
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Catering 

Kokouksiin liittyvien ruokailujen päästöissä huomioitiin ravintolan energiankulutustiedot sekä 

ruoka-annoksen sisältämien raaka-aineiden elinkaaren aikaiset päästöt. Esimerkissä oletetaan, 

että kokouksen aikana tarjotaan yksi lämmin ateria päivässä. Esimerkkiruoka-annos: 200 g 

porsaanlihaa, 100 g riisiä ja 100 g vihanneksia (Hollantilainen tomaatti) 

 

 

Kuva 18. Ravintolan prosessi-/ympäristövaikutuskaavio. 

 

Suomessa elintarvikkeiden ja alkoholijuomien kulutus aiheuttaa suurimmat yhteenlasketut 

ympäristövaikutukset (primäärienergian kulutus, alailmakehän otsonin muodostuminen, 

happamoituminen, vesien rehevöityminen ja ilmastonmuutos). Myös pelkästään 



 

 

kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajina elintarvikkeiden tuotanto on hyvin merkittävässä 

roolissa. [35]  

 

Pääsääntöisesti lihantuotanto aiheuttaa kalan tai vihannesten tuotantoa suuremmat 

kasvihuonekaasupäästöt. On myös hyvä huomata, etteivät ulkomailla tuotetu

automaattisesti kasvihuonekaasupäästöjen kannalta huonompia, kuin kotimaassa tuotettu. 

Kuvassa 13 esitetään esimerkkitietoja elintarvikkeiden kasvihuonekaasupäästöistä 100 

grammaa tuotetta kohti, ja oluen sekä viinin osalta yleisesti käyt

kuvasta nähdään, ruoka-annosten koostumus vaikuttaa suuresti syntyvien päästöjen määrään. 

 

Kuva 19. Elintarvikkeiden tuotannosta aiheutuvat päästöt. (Lähde: useita erillisiä LCA
tutkimuksia) 
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vihuonekaasupäästöjen aiheuttajina elintarvikkeiden tuotanto on hyvin merkittävässä 

Pääsääntöisesti lihantuotanto aiheuttaa kalan tai vihannesten tuotantoa suuremmat 

kasvihuonekaasupäästöt. On myös hyvä huomata, etteivät ulkomailla tuotetu

automaattisesti kasvihuonekaasupäästöjen kannalta huonompia, kuin kotimaassa tuotettu. 

Kuvassa 13 esitetään esimerkkitietoja elintarvikkeiden kasvihuonekaasupäästöistä 100 

grammaa tuotetta kohti, ja oluen sekä viinin osalta yleisesti käytettyä pullokokoa kohti. Kuten 

annosten koostumus vaikuttaa suuresti syntyvien päästöjen määrään. 

Elintarvikkeiden tuotannosta aiheutuvat päästöt. (Lähde: useita erillisiä LCA

0,128 0,154

0,41

0,545
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0,725

1,297

1,68
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vihuonekaasupäästöjen aiheuttajina elintarvikkeiden tuotanto on hyvin merkittävässä 

Pääsääntöisesti lihantuotanto aiheuttaa kalan tai vihannesten tuotantoa suuremmat 

kasvihuonekaasupäästöt. On myös hyvä huomata, etteivät ulkomailla tuotetut vihannekset ole 

automaattisesti kasvihuonekaasupäästöjen kannalta huonompia, kuin kotimaassa tuotettu. 

Kuvassa 13 esitetään esimerkkitietoja elintarvikkeiden kasvihuonekaasupäästöistä 100 

ettyä pullokokoa kohti. Kuten 

annosten koostumus vaikuttaa suuresti syntyvien päästöjen määrään.  

 

Elintarvikkeiden tuotannosta aiheutuvat päästöt. (Lähde: useita erillisiä LCA-

1,68
1,78

0,167

1,5
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Kokoustoiminta 

Esimerkissä oletetaan, että kokous pidetään 160 m2 suuruisessa kokoustilassa ja kokoustilaa 

käytetään kolmen päivän ajan.  

 

 

Kuva 20. Kokoustoiminnan prosessi-/ympäristövaikutuskaavio. 

 

Itse kokoustilan kasvihuonekaasupäästöt aiheutuvat pääasiassa tilojen lämmityksestä ja 

laitteiden sähkönkulutuksesta. Yhtä osallistujaa kohti laskettuna kokoustilat aiheuttavat 

kasvihuonekaasupäästöjä noin 9 kiloa. Mitä tehokkaampi kokoussalien tilankäyttö on ja mitä 

parempi niiden käyttöaste on, sitä pienemmät ovat myös päästöt. 
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Hankinnat 

Kokousta varten hankittavien materiaalien aiheuttamat päästöt riippuvat hankittavien 

materiaalien määrästä ja laadusta. Tässä esimerkissä oletetaan, että kokouksen materiaalit 

rajoittuvat A4–paperiin. Esimerkkilaskelmassa paperia oletetaan kuluvan 10 arkkia / henkilö / 

päivä. Osallistujaa kohti laskettuna paperin kulutus aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä noin 

0,5 kiloa. [24] 

 

Hankintojen yhteydessä päästöjä aiheutuu myös materiaalien kuljetuksista. Käytetty kalusto ja 

kuljetusmatka vaikuttavat merkittävästi kuljetusten päästöihin. Suuria määriä kerrallaan 

kuljetettaessa päästöt yhtä kuljetettua yksikköä kohti jäävät melko pieniksi. Esimerkiksi jos 9 

tonnia kantavalla jakeluautolla kuljetetaan 10 kilometrin matka paperia, silloin yhden riisin 

(500 kpl A4 – arkkia) kuljettaminen aiheuttaa alle 20 gramman päästöt. Toisaalta jos 

henkilöautolla haetaan yksi riisi paperia 10 kilometrin päästä, kuljetuksesta aiheutuva päästö 

on noin 1,8 kiloa [40]. Siten jakeluautolastillisen A4 -paperia kuljettaminen 1000 kilometriä 

aiheuttaa riisiä kohti samat hiilidioksidipäästöt, kuin mitä yhden riisin kuljettaminen 10 

kilometriä henkilöautolla aiheuttaa. 
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CO2  

Kuva 21. Yhteenveto manuaalin sisällöstä 
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OSA III  Työkirja. 

 

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaalin ja tämän työkirjan tarkoituksena on 

auttaa yrityksiä määrittämään oman toimintansa osalta seuraavat asiat:  

 

1. Määritellään yrityksen kannalta merkittävimmät ympäristöasiat 

2. Mistä yrityksen ympäristövaikutukset syntyvät 
3. Miten ympäristövaikutuksia vähennetään 

4. Miten ympäristötyö organisoidaan yrityksessä suunnittelusta käytäntöön 

 

Työkirja seuraa Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaalin sisältöä, sekä tarjoaa 

tarvittavat lomakkeet yrityksen ympäristötyön käynnistämiseen. Manuaali tarjoaa lisätietoa 
työkirjan eri kohtiin. 
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LOMAKE 1. Kokoustapahtuman toiminnot (viitekehys) 

 

Kirjaa tähän osaan kokoustapahtuman kaikki eri toiminnot. Toimintoja voivat olla esimerkiksi 
majoitus, kuljetukset, catering ja itse kokoustoiminta. Lisätietoa on luettavissa 
ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaalin luvusta 6. 

 

Kokous:_________________________________________________________________ 

Aika:___________________________________________________________________ 

Paikka__________________________________________________________________ 

Järjestäjä:_______________________________________________________________ 

Vastuuhenkilö:___________________________________________________________ 

 

Toiminto 1: Majoituspalvelut        

Yritys: Hotelli X       

Yhteyshenkilö: Henkilö Y       

 

Toiminto 2:_______________________________________________________________ 

Yritys:___________________________________________________________________ 

Yhteyshenkilö:_____________________________________________________________ 

 

Toiminto 3:_______________________________________________________________ 

Yritys:___________________________________________________________________ 

Yhteyshenkilö:_____________________________________________________________ 

 

Toiminto 4:_______________________________________________________________ 

Yritys:___________________________________________________________________ 

Yhteyshenkilö:_____________________________________________________________ 

 

Toiminto 5:_______________________________________________________________ 

Yritys:___________________________________________________________________ 

Yhteyshenkilö:_____________________________________________________________ 

 

Toiminto 6:_______________________________________________________________ 

Yritys:___________________________________________________________________ 

Yhteyshenkilö:_____________________________________________________________ 
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LOMAKE 2. Kokousjärjestäjän muistilista. 

 

• Aloita ympäristötyö asettamalla kokoukselle ympäristöpäämäärä. 

 

Kokousjärjestäjän päämäärä voi vaihdella kokouskohtaisesti ja/tai niitä voi olla useita. 

Päämääränä voi olla esimerkiksi syntyvän jätteen tai hiilijalanjäljen pienentäminen. Alla on 

esimerkki ratkaisumallista, jonka avulla kokousjärjestäjä voi asettaa ympäristöpäämääräänsä. 

 

Aloita ympäristötyön päämäärien määrittely käymällä seuraavat kysymykset läpi. Tässä 

yhteydessä on annettu kysymyksille esimerkkivastauksia. 

Kysymys: Mitä kokouksen ympäristötyöllä halutaan saavuttaa? 

Vastaus: Ympäristötyön tavoitteena on vähentää kokouksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. 

 

Kysymys: Miten kokouksen eri ympäristövaikutuksia mitataan?  

Vastaus: Ympäristövaikutusten mittaamisen voi yksinkertaisimmillaan toteuttaa mittaamalla 

eri resurssien, kuten energian ja veden kulutusta. 

 

Kysymys: Miten lasken kokouksen hiilijalanjäljen?   

Vastaus: Voit edellyttää kokouksen eri toimijoita tuottamaan hiilijalanjälkitiedon sinulle. Voit 

myös käyttää olemassa olevia laskentaohjeita tai kääntyä laskentaa tekevien 

asiantuntijayritysten puoleen. Hiilijalanjäljen laskennasta voit lukea lisää teoksesta: Yksittäisen 

kohteen CO2-päästöjen laskentaohjeistus sekä käytettävät CO2-päästökertoimet. Lähde [31] 

 

Kysymys: Minkälaisia ympäristökriteerejä kokousjärjestäjänä asetan eri kokoustoimijoille, kun 

päämääränä on vähentää kokouksen ympäristövaikutuksia? 

Vastaus: Kokousjärjestäjänä voit kannustaa tai edellyttää yhteistyöyrityksiltä tekoja, jotka 

vähentävät heidän toimintansa aiheuttamia ympäristövaikutuksia. 

 

Alla on tarkistuslista, jonka avulla kokousjärjestäjä voi arvioida yhteistyöyritystensä 

ympäristöasioiden hoidon tasoa. Myös kokouksen eri yhteistyöyritykset voivat käyttää listaa 

apuna oman toimintansa arvioinnissa.  
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Kaikilta yhteistyöyrityksiltä (toimijoilta) selvitettäviä asioita:  

• Onko yhteistyöyrityksellä ympäristöjärjestelmä? Onko järjestelmä verifioitu? 

• Onko yhteistyöyrityksen johto sitoutunut ympäristöasioiden kehittämiseen? 

• Onko yhteistyöyrityksellänne ympäristöpolitiikka ja – tavoitteita? 

• Tunteeko yhteistyöyritys toimintansa merkittävimmät ympäristönäkökohdat ja 

ympäristövaikutukset?  

• Mittaako ja seuraako yhteistyöyritys kulutustietojaan, esimerkiksi veden- ja 

energiankulutusta? 

• Ovatko kulutustiedot helposti saatavilla? 

• Miten yhteistyöyrityksen jätehuolto on järjestetty?  

• Mitä eri jätejakeita yritys lajittelee? (sekajäte, biojäte, paperi, pahvi, lasi, energiajäte, 

metalli, muovi, puutarhajäte, ongelmajäte) 

• Viestiikö yhteistyöyritys ympäristöasioista? 

• Kuinka monta tuntia vuosittain yhteistyöyritys kouluttaa työntekijöitään ympäristöasioissa? 

• Onko yhteistyöyrityksen henkilöstöstä nimetty ympäristövastaava?  

• Käyttääkö yhteistyöyritys ympäristömerkittyjä tuotteita? 

• Liittyykö yhteistyöyrityksen toimintaan ympäristöriskejä? 

 

Toimintokohtaisesti huomioitavia asioita: 

 

Hotellit ja kokouspaikat 

• Valitse hotellit ja kokouspaikat tarkoituksenmukaisesti sijaintien ja yhteyksien kannalta. 

• Onko yhteistyöyritys ympäristömerkitty tai onko sillä ympäristösertifikaatti? 

  

Kuljetukset ja liikkuminen 

• Pyri välttämään turhaa liikkumista 

• Pyydä kuljetusyhtiön käyttämän kaluston kulutustiedot 

• Pyydä kuljetusyhtiöltä tietoa henkilökunnan taloudellisen ajotavan koulutuksista 

• Optimoi ajoneuvojen käyttö ja kapasiteetti tarpeen mukaan 

• Tiedustele mahdollisuutta vähäpäästöisen kaluston hyödyntämiseen 

• Kannusta kokousvieraita julkisten kulkuvälineiden käyttöön 
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Catering 

• Järjestä aterioiden yhteydessä aina vähintään yksi kasvisvaihtoehto 

• Suosi kausituotteiden käyttöä 

• Suosi mahdollisuuksien mukaan lähi-, luomu-, ja reilunkaupantuotteita 

• Varmista että ruokajäte käsitellään asianmukaisesti mahdollisuuksien mukaan 

• Minimoi kertakäyttötuotteiden käyttö. (kertakäyttöaterimet ja -astiat, yksittäin pakatut 

tuotteet, pöytäliinat ja servietit) 

 

Hankinnat 

• Ota ympäristöasiat yhdeksi hankintakriteeriksi.  

• Tee tarveharkinta tuotteittain 

• Hanki ympäristömerkittyjä tuotteita ja palveluita 

• Pyri huomioon tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset 

• Selvitä tuotteiden käytön aikainen energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys 

• Hanki tuotteita, jotka ovat kierrätysjärjestelmän piirissä 

  

Oma toimisto 

• Laadi toimistolle oma ympäristöohjelma 

• Tulosta ja kopio harkiten, aina kaksipuolisesti 

• Hyödynnä toimistolaitteiden virransäästöominaisuuksia 

• Huolehdi, että toimistolaitteet ja valot ovat sammutettu aina toimiston ollessa tyhjillään 

• Lajittele ja kierrätä syntyvät jätteet mahdollisuuksien mukaan 

• Käytä ympäristömerkittyjä palveluita mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi 

painotuotteiden osalta 

• Hyödynnä sähköistä viestintää 
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LOMAKE 3. Yrityksen ympäristötyön käynnistäminen. 

 

Alla olevassa listassa on ympäristötyön käynnistämisen ensimmäiset vaiheet.  Lisätietoa 

ympäristötyön käynnistämisestä voi lukea ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaalin 
luvuista 6 ja 7. 

 

Toimenpide: Suoritettu: 

Muodostetaan yritykseen ympäristötiimi / nimetään ympäristövastaava  

(lomake 4) 

 

Aseta tahtotila, päämäärät ja tavoitteet ympäristötyölle (Lomake 5)  

Määritä toimintaasi koskevat merkittävimmät ympäristönäkökohdat (lomake 6)  

Toteuta resurssien kulutusseuranta (lomake 7)  

Määritä toimintaprosessit (lomake 8)  

Yhdistä ympäristönäkökohtien toimintaprosesseihin (lomake 9)  

Laadi ympäristövaikutuksia vähentävät ympäristöohjelmat 

(lomake 10) 

 

Määritä ympäristötyössä käytettävät mittarit (lomake 11)  

Tee yrityksesi ympäristötyölle sidosryhmä-analyysi (lomake 12)  

Laadi henkilöstölle perehdytyssuunnitelma ja tarvittavat ympäristöohjeet 

(lomake 13) 
 

Määrittele ja kirjaa yrityksesi ympäristöpolitiikka (lomake 14)  

Mittaa ympäristötyön kehitystä  

Päivitä tavoitteita ja ympäristöohjelmia säännöllisesti mitattujen tuloksien 

pohjalta 
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LOMAKE 4. Ympäristötiimin tehtävät ja vastuualueet 

Täytä tähän ympäristötiimin jäsenet ja nimeä jäsenten vastuualueet. 

 

Henkilön nimi: Titteli: 

1. Puheenjohtaja 

2. Sihteeri 

3. Jäsen 

4.  

5.  

6.  

7.  

 

YMPÄRISTÖVASTUU VASTUUHENKILÖ (-T) 

Ympäristöasioiden resursointi:  

Ympäristöasioiden yleisen suunnan määrittely 

(strategiataso): 

 

Ympäristökatselmuksen tekeminen 

- Johdon katselmointi: 

- Ulkopuolisen laatima katselmus: 

 

Ympäristöohjelman laatiminen:  

Toimintaa koskevien laki- ja viranomaisvaatimusten koonti 

ja ylläpito: 

 

Ympäristöohjelman toteutuksen seuranta:  

Uuden ympäristötiedon hankinta:  

Ympäristökoulutus 

- Perehdytyskoulutus: 

- Muu koulutus 
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Sidosryhmätyöskentely: 

- Ulkoiset sidosryhmät: 

- Sisäiset sidosryhmät: 

- Asiakkaiden ympäristöodotusten tunnistaminen: 

- Ympäristötoiminnan palkitseminen: 

- Asiakkaiden tyytyväisyyden seuraaminen: 

- Tavarantoimittajille asetettavat vaatimukset ja 

tiedonkeruu: 

 

Ympäristökustannusten ja -säästöjen laskenta:  

Ympäristöviestintä 

- Sisäinen ympäristötiedottaminen: 

- Ulkoinen ympäristötiedottaminen: 

- Ympäristömarkkinointi: 

- Ympäristöpolitiikan laatiminen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOMAKE 5. Tahtotila ympäristöasioiden kehittämisessä

Yrityksen ympäristöpäämäärien laatiminen alkaa yri
ympäristötyöstä määrittelevät yrityksen tahtotilan kehittää ympäristöasioita.

 

YMPÄRISTÖARVOT 

Määritellään yrityksen ympäristöarvot. Ympäristöarvojen tulee olla aitoja arvoja, ei vain 

ympäristötyöhön kehiteltyjä irrallisia lauseita
laadittuihin arvoihin, joita sovelletaan myös ympäristötyöhön. Kirjaa yrityksesi ympäristöarvot 

alla olevaan taulukkoon. 

 

Yrityksemme ympäristöarvot ovat:

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 

VISIO YMPÄRISTÖTYÖSTÄ 

Pohdi ja kirjaa tähän yrityksesi visio ympäristötyöstä tulevaisuudessa. Visio voi olla pelkkä 
tavoitetila, johon ympäristötyöllä halutaan tulevaisuudessa päästä. 

 

Visio 
Ympäristötyöstä
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Tahtotila ympäristöasioiden kehittämisessä 

Yrityksen ympäristöpäämäärien laatiminen alkaa yrityksen arvoista. Ympäristöarvot ja
määrittelevät yrityksen tahtotilan kehittää ympäristöasioita.

istöarvot. Ympäristöarvojen tulee olla aitoja arvoja, ei vain 

ötyöhön kehiteltyjä irrallisia lauseita. Arvot perustuvat esimerkiksi laatutyöhön 
laadittuihin arvoihin, joita sovelletaan myös ympäristötyöhön. Kirjaa yrityksesi ympäristöarvot 

Yrityksemme ympäristöarvot ovat: 

Pohdi ja kirjaa tähän yrityksesi visio ympäristötyöstä tulevaisuudessa. Visio voi olla pelkkä 
tavoitetila, johon ympäristötyöllä halutaan tulevaisuudessa päästä.  

Ympäristötyöstä

 

©�Travelcon�Oy�

tyksen arvoista. Ympäristöarvot ja visio 
määrittelevät yrityksen tahtotilan kehittää ympäristöasioita. 

istöarvot. Ympäristöarvojen tulee olla aitoja arvoja, ei vain 

. Arvot perustuvat esimerkiksi laatutyöhön 
laadittuihin arvoihin, joita sovelletaan myös ympäristötyöhön. Kirjaa yrityksesi ympäristöarvot 

Pohdi ja kirjaa tähän yrityksesi visio ympäristötyöstä tulevaisuudessa. Visio voi olla pelkkä 
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YMPÄRISTÖPÄÄMÄÄRÄT 

Ympäristöpäämäärät ovat konkreettisia tavoitteita yrityksen ympäristötyölle. Ne perustuvat 
yrityksen merkittävimpiin ympäristönäkökohtiin, eli esimerkiksi resursseihin joita yrityksen 

toiminta kuluttaa. 

 

Yrityksemme ympäristöpäämäärät ovat: 

Päämäärä: 

 

Aikataulu: 

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   
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LOMAKE 6. Ympäristönäkökohtien määrittely. 

 

Merkitse listasta yrityksesi toimintaa koskevat merkittävimmät ympäristönäkökohdat.  

 

Ympäristönäkökohdat ovat yrityksen toimintoihin, tuotteisiin tai palveluihin liittyviä muuttujia, 

jotka voivat vaikuttaa ympäristön tilaan. Yleisimpiä kokoustoiminnan ympäristönäkökohtia 
ovat lämmitysenergia, sähköenergia, polttoaineet, vesi, jätteet ja jätevesi, kemikaalit ja 

hankinnat. Alla olevassa taulukossa on ympäristönäkökohdan lisäksi kerrottu kaksi esimerkkiä 
kyseisen ympäristönäkökohdan aiheuttamasta vaikutuksesta ympäristöön. 

Ympäristönäkökohdista lisää tietoa voi lukea ympäristövastuullisen kokoustapahtuman 
manuaalin luvusta 5. Ympäristönäkökohtien määrittelystä kerrotaan tarkemmin luvussa 6. 

 

 

Ympäristönäkökohta Ympäristövaikutus 1 Ympäristövaikutus 2 Koskettaako omaa 

toimintaa? 

Lämmitysenergia Päästöt ilmaan  Luonnonvarojen ehtyminen  

Sähköenergia Päästöt ilmaan Happamoituminen  

Polttoaineet Päästöt ilmaan Rehevöityminen  

Vesi Lämpimän veden osalta 
samat kuin energialla 

Luonnonvarojen ehtyminen  

Jätteet ja jätevesi Kaatopaikkojen päästöt  Roskaantuminen  

Kemikaalit Kemikalisoituminen Rehevöityminen  

Hankinnat Kuljetusten päästöt Aiheuttaa jätettä  

 

Muita toimintaamme liittyviä ympäristönäkökohtia ovat: 

Ympäristönäkökohta Ympäristövaikutus 1 Ympäristövaikutus 2 Koskettaako omaa 

toimintaa? 
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LOMAKE 7. Kulutusseuranta eri resursseille. 

 

Ympäristövaikutusten arviointi aloitetaan mittaamalla eri ympäristönäkökohtien input / output 
virtoja. On tärkeää, että mitatut lukemat suhteutetaan toiminnallisiin yksiköihin, kuten 

asiakas- tai osallistujamääriin. 

Mittaa ja kirjaa ylös yrityksesi resurssien kulutuslukemat. Tiedot voidaan kerätä esimerkiksi jo 

olemassa olevasta kirjanpidosta tai palveluntarjoajien laskutuksesta, jonka mukana annetaan 
myös määrätietoa kustannusten lisäksi.  

Lisätietoa ympäristövaikutusten arvioinnista voi lukea ympäristövastuullisen 

kokoustapahtuman manuaalin luvusta 6. 

 

Ympäristönäkökohta / Resurssi Määrä Yksikkö (esimerkki) 

Lämmitysenergia  kWh / m2 

Sähköenergia  kWh / m2 

Polttoaineet  l / henkilökilometri 

Syntynyt sekajätemäärä   kg / osallistuja 

Vedenkulutus  l / osallistuja 

Kemikaalit  g / osallistuja 

Hankinnat ja materiaalit  kg, l, kpl / osallistuja 
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LOMAKE 8. Yrityksen prosessien määrittely ja ympäristönäkökohtien 

liittäminen työvaiheisiin. 

 

Jaa yrityksesi toiminta prosesseihin. Ympäristöasioiden hallinnassa ja kehittämisessä on 

tärkeää, että yrityksessä tunnistetaan ne toiminnan osat, eli prosessit, joista 
ympäristövaikutuksia syntyy. 

Lisätietoa prosessien määrittelystä voi lukea ympäristövastuullisen kokoustapahtuman 
manuaalin luvusta 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Toiminto:    Majoitus 

Prosessi 1: 

Sisään-

kirjautuminen 

Prosessi 2: 

Yöpyminen 

Prosessi 3: 

Ruokailu 

Prosessi 4: 

Sauna 

Prosessi 5: 

Siivous 
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LOMAKE 9. Ympäristönäkökohtien yhdistäminen yrityksen prosesseihin. 

 

Liitä yrityksesi prosessit ja niihin liittyvät ympäristönäkökohdat alla olevaan 

kalanruotokaavioon. Prosessikuvausten tarkoitus on kohdentaa ympäristövaikutuksia 
vähentävät toimenpiteet niihin työvaiheisiin, missä niitä syntyy eniten. Toisin sanoen pyritään 

tehostamaan resurssien kulutusta siellä, missä niitä eniten kuluu. 

 

Lisätietoa prosessien määrittelystä voi lukea ympäristövastuullisen kokoustapahtuman 

manuaalin luvusta 6. 

 

 

Toiminto: Majoitus      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosessin 
ympäristö-
näkökohdat 

Prosessin 
ympäristö-
näkökohdat 

Prosessin 
ympäristö-
näkökohdat 

Prosessin 
ympäristö-
näkökohdat 

Prosessin 
ympäristö-
näkökohdat 

- Sähkö 
- Vesi 
- Jne. 

Prosessi 2 Prosessi 3 Prosessi 4 Prosessi 5 

Sisään-

kirjautuminen 

Prosessi 1 
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LOMAKE 10. Ympäristöohjelman mallipohja. 

 

Voit käyttää tätä lomaketta ympäristöohjelmien kirjaamiseen. Alla on yksinkertainen 

mallitaulukko ympäristöohjelman laatimiseksi. Ympäristöohjelmien onnistumisen kannalta on 
tärkeää määritellä vähintäänkin nämä kohdat, sillä eri tavoitteiden onnistumista on vaikeaa 

todentaa ilman niille määriteltyjä konkreettisia toimenpiteitä, aikatauluja tai seurantaa jonkin 
mittarin tai tunnusluvun muodossa. 

 

Lisätietoa ympäristöohjelmien laatimisesta voi lukea ympäristövastuullisen kokoustapahtuman 
manuaalin luvusta 7. 

 

Tavoite 
(ympäristö-
näkökohta) 

Toimenpiteet Vastuuhenkilö Aikataulu Seuranta (mittari) 
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LOMAKE 11. Ympäristötyössä käytettäviä mittareita 

 

Mittarit voivat olla määrällisiä tai laadullisia. Seuraavassa on lueteltuna muutamia 

ympäristötyössä käytettäviä mittareita ja ympäristötunnuslukuja. 

 

 

Sähköenergia kWh 

Lämpö kWh 

Polttoaineen kulutus litraa 

Energiatehokkuus kWh / tuote / asiakas... 

Veden kulutus litraa 

Veden käytön tehokkuus litraa / tuote / asiakas… 

Materiaalitehokkuus kg / tuote / asiakas… 

Jätteen kierrätysmäärät jakeittain kg / kg 

Kemikaalimäärät grammaa / litraa 

Ympäristövahinkojen lukumäärä  

Asiakaspalautteet ympäristöasioista  

Reklamaatiot kpl 

Melu, haju  

Taloudelliset kustannukset käyttökustannukset euroa / km / 
vrk 
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LOMAKE 12. Sidosryhmäanalyysi 

 

Kirjaa yrityksen ympäristötyön kannalta merkittävimmät sidosryhmät ylös, sekä mitä kyseisiltä 
toimijoilta mahdollisesti vaaditaan tai mitä he vaativat yritykseltäsi. Vaaditut asiat voivat olla 

esimerkiksi tietoja käytettävistä toimintatavoista tai kalustosta jne. 

 

Sisäiset 

sidosryhmät: 

Mitä tietoa 
vaaditaan/toivotaan? 

Mitä tietoja meiltä 
vaaditaan/toivotaan? 

Merkittävyys 
toiminnalle 1-5 

    

    

    

    

    

    

    

 

Ulkoiset 

sidosryhmät: 

Mitä tietoa 

vaaditaan/toivotaan? 

Mitä tietoja meiltä 

vaaditaan/toivotaan? 

Merkittävyys 

toiminnalle 1-5 
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LOMAKE 13. Perehdytyssuunnitelma henkilöstölle 

 

Henkilöstön toimintatavoissa voidaan ottaa myös ekologinen näkökulma huomioon. Kirjaa ylös 
suunnitelma, jolla vakituinen, uusi ja kausittainen henkilöstö perehdytetään talon 

ekotehokkaisiin toimintatapoihin. Oheistus voi olla koko talon yhteinen, tai siitä voidaan 
soveltaa osastokohtaisia ympäristöohjeita, joissa otetaan huomioon eri työnkuvien vaatimat 

erityispiirteet. Perehdytyksen osa-alueita tulisi olla ainakin lajitteluasiat, energiankäyttötavat, 
vedenkulutus, kemikaalien käyttö, jne. Kirjaa suunnitelmaan lisäksi ohjeiden vaatimat 

apuvälineet, kuten tarvittavat tarrat, huoneentaulut, kyltit ja muut opasteet. 

 

Perehdytyssuunnitelma 

Näkökohta (esim. vesi, 
jätteet jne.) 

 

Ohjeistus (keitä halutaan ohjeistaa 
ja miten?) 

 

Oheismateriaali (esim. 
teetettävät tarrat) 
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LOMAKE 14. Ympäristöpolitiikka 

 

Ympäristöpolitiikka on yrityksen julkinen tiedonanto omista ympäristöpäämäristään. 
Ympäristöpolitiikka kertoo yritysjohdon sitoutumisesta asetettuihin ympäristöpäämääriin.  

Ympäristöpolitiikka kertoo yrityksen luonteesta, koosta, toimialasta jolla se toimii, 

ympäristövaikutuksista, tuotteista ja palveluista. Ympäristöpolitiikassa yritys sitoutuu myös 
ehkäisemään ympäristövaikutuksia, noudattamaan lainsäädäntöä sekä mahdollisesti muita 

alaa koskevia sitoumuksia (vapaa-ehtoisiakin).  Ympäristöpolitiikka dokumentoidaan, 
ylläpidetään ja julkaistaan kaikille sidosryhmille. 

 

Kirjaa yrityksen ympäristöpolitiikka tähän: 
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LIITE 1. Sanasto 

 

Toiminnallinen yksikkö: Yrityksen tuottama tuote tai palvelu. Tuotejärjestelmän määrällinen 
suorituskyky, jota käytetään referenssiyksikkönä. Esimerkiksi yöpymisvuorokausi tai ravintola-

annos. 

 

Biodiversiteetti: Luonnon monimuotoisuudella, eli biodiversiteetillä tarkoitetaan elämän koko 
kirjoa; lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua, lajien runsautta sekä niiden elinympäristöjen 

monimuotoisuutta. 

 

Ympäristönäkökohta:  Yrityksen toimintoihin, tuotteisiin tai palveluihin liittyvä muuttuja, joka 
voi vaikuttaa ympäristön tilaan.   

 

Ympäristövaikutus: Mikä tahansa muutos ympäristön tilassa, positiivinen tai negatiivinen, joka 
johtuu osittain tai kokonaan yrityksen toiminnasta, tuotteista tai palveluista.  

 

Ympäristöongelma: Ympäristöongelmalla tarkoitetaan ympäristössä tapahtunutta tai 

tapahtuvaa muutosta, jonka ihminen kokee jostakin syystä ongelmallisena.  

 

Kemikalisoituminen: Kemikalisoituminen on lisääntyvää kemikaalien käyttöä ja siitä johtuvaa 
ympäristön saastumista. Kemikaalien käytöstä aiheutuvat päästöt kohdistuvat kemikaalin 

ominaisuuksista, käyttötarkoituksesta ja käyttötavasta riippuen joko suoraan luontoon, 
kaupunkiympäristöön, työympäristöön tai kotitalouksiin.  

 

Rehevöityminen: Rehevöityminen tarkoittaa kasvien perustuotannon kasvua, joka johtuu 

lisääntyneestä ravinteiden saatavuudesta. Ravinteita leviää luontoon muun muassa jätevesien, 
pelloilta valuvien lannoitteiden ja ilmasta tulevan laskeuman mukana. (SYKE-rehevöityminen) 

 

Kasvihuonekaasu: Kasvihuonekaasu on yhdiste,  joka ilmakehässä ollessaan imee ja heijastaa 

auringosta tulevaa ja planeetan pinnalta heijastuvaa lämpösäteilyä aiheuttaen 
kasvihuoneilmiön. Merkittävimmät kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4), 
typpioksiduuli (N2O) ja F-kaasut. 

 

Ilmastonmuutos: Ilmastonmuutoksella viitataan ilmaston lämpenemiseen, joka aiheutuu 

ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä.  
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LIITE 2. Hyödyllisiä linkkejä ympäristötyön kehittämiseen 

Toiminto Aihepiiri  Linkki  

Kokous- 

ja 

Kongressi 

Kokous- ja kongressialan ympäristötietoutta 

 

Green meeting industry council 

http://www.gmicglobal.org/ 

Kaikki 

yritykset 

ISO 14000 Ympäristöjärjestelmä: 

Tietoa ISO 14000 järjestelmästä, sivulta löytyy 

mm. yrityksen ISO 14000 tarkistusopas 

ISO 

http://www.iso.org/iso/ 

iso14000 

Kaikki 

yritykset 

EMAS tietoutta: 

EMAS (the Eco-Management and Audit Scheme) 

on kaikille yrityksille ja organisaatioille 

tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä 

Eco-Management and audit 

scheme 

http://ec.europa.eu/environme

nt/emas/index_en.htm 

Kaikki 

yritykset 

Jätehuollon kehittäminen: 

Sivuilta löydät tietoa kaikesta jätehuoltoon 

liittyvästä, kuten esimerkiksi lainsäädännöstä, 

kierrätyksestä tai ongelmajätteistä. Lisäksi sivut 

sisältävät kattavan paketin ohjeita ja 

näkökulmia siihen, miten erilaisten kiinteistöjen 

jätehuolto tulisi suunnitella ja järjestää 

GargabeX 

http://www.garbagex.net/ 

index.html 

Kaikki 

yritykset 

Ympäristötyön tietopaketti: 

Kattava tietopaketti yritystoimintaan liittyvistä 

ympäristökysymyksistä. Sivuilla on tietoa mm. 

jätehuollosta, kemikaaleista, ympäristöasioiden 

huomioimisesta yritystoiminnassa sekä 

ympäristömerkeistä. 

Suomen yrittäjien 

ympäristöopas 

http://www.yrittajat.fi/fi-

FI/yritystoiminnanabc/ 

ymparistotietoa/ 

Kaikki 

yritykset 

Energiatietoutta: 

Tietoa energiatehokkuudesta 

 

 

Motiva 

http://www.motiva.fi 
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Kaikki 

yritykset 

Energiatehokkuus: 

Sähkönhankintapalvelut, energiakatselmoinnit, 

energiatehokkuuspalvelut ja -konsultointi 

Skapat Energia 

http://www.skapat.fi 

Kaikki 

yritykset 

Energiatehokkuus: 

Tietoa ja käytäntöjä energiatehokkuudesta ja 

energiatehokkaista sähkölaitehankinnoista 

Energy Star 

http://www.energystar.gov/ 

Kaikki 

yritykset 

Ympäristöviestintä: 

Kuluttajaviraston kannanotto 

ympäristöväittämien käyttöön viestinnässä ja 

markkinoinnissa. Ympäristöväittämiä käytetään 

yhä enemmän ja samalla lisääntyy myös 

harhaanjohtava ympäristöviestintä. 

Kuluttajaviraston ohjeistus 

http://www2.kuluttajavirasto.fi

/File/f2ebceaf-8d8b-4d01-

8d7c-c51cbfe9b0cd/1004.pdf 

Kaikki 

yritykset 

Ympäristöviestintä: 

Yrityksen on tärkeä ymmärtää 

ympäristöviestinnän haasteet ja rajoitukset. 

Viherpesu on yleinen ilmiö, jota yritykset 

tekevät sekä tarkoituksella että tahtomattaan. 

Viherpesun virheitä voi pyrkiä välttämään 

tämän oppaan ohjeilla.  

Viherpesu 

http://sinsofgreenwashing.org

/findings/the-seven-sins/ 

Kaikki 

yritykset 

Kestävät hankinnat: 

Euroopan Komission kehittämä työkalu 

vihreiden hankintojen tekemiseen ja 

suunnitteluun. Sivuilta löytyy mm. 

yksityiskohtaisia hankintakriteerejä. Iso osa 

tiedoista on saatavilla myös suomeksi. 

Työkalu hankintojen 

kehittämiseen 

http://ec.europa.eu/environme

nt/ 

gpp/toolkit_en.htm 

Hotelli ja 

majoitus, 

kongressi

keskukset 

Joutsenmerkin ympäristökriteerit: 

 

Joutsenmerkin kriteerit hotelleille, 

majoitusliikkeille ja kongressikeskuksille 

Hotellikriteeri 

 

http://joutsenmerkki.fi/kriteeri

t/hotellit-ravintolat-ja-

kongressikeskukset/ 
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Hotelli ja 

majoitus 

Majoitusliikkeiden ympäristökriteereitä: 

Kansainvälisiä kriteereitä majoitusliikkeille 

The Global Sustainable 

Tourism Council 

http://www.gstcouncil.org/ima

ges/pdf/HTO-

CRITERIA_and_INDICATORS_

6-9-14.pdf 

Hotelli ja 

majoitus, 

kokoustoi

minta 

Benchmarking: 

Scandic-ketjun ympäristösivustolle on koottu 

lukuisia ekotekoja vuosien varrelta, joista voi 

ottaa mallia oman yrityksen toimintaan 

Scandic – Better World 

http://www.scandic-

campaign.com/ 

betterworld/index.asp?languag

eid=fi 

Kaikki 

yritykset 

Ympäristöjohtamisen konsultointia: 

Mm. Ympäristökatselmoinnit, 

ympäristöjärjestelmät, koulutukset, 

asiantuntija-apu. 

Konsulttitoimisto Travelcon Oy 

http://www.travelcon.fi 

Kaikki 

yritykset 

Päästölaskenta: 

Hiilijalanjäljen laskenta majoitusliikkeille, 

ravintoloille, sekä kokous- ja 

kongressitoimijoille. 

Ecompter Oy 

htto://www.ecompter.com 

Ravintola-

palvelut 

ja 

catering 

Kestävät hankinnat:  

Valitse vastuullisesti kalaa WWF:n kalaoppaan 

avulla. 

WWF:n kalaopas 

http://wwf.fi/kalaopas/ 

Ravintola

palvelut 

ja 

catering 

Ympäristötyön kehittäminen: 

Ammattikeittiöillä on tärkeä rooli koko 

elintarvikeketjun kestävyyden kehittämisessä. 

Ammattikeittiöiden valinnat vaikuttavat koko 

elintarvikeketjuun aina alkutuotannosta 

kuluttajan lautaselle asti. Ympäristöpassi 

valmennusaineisto ja osaamistesti johdattavat 

sinut ruokapalvelun ympäristöasioihin 

Ympäristöpassi 

http://www.ymparistoosaava.fi

/ruokapalveluala/ 
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Ravintola

palvelut 

ja 

catering 

Joutsenmerkin ympäristökriteerit: 

 

Ravintolan Joutsenkriteeri. Kriteereihin 

kannattaa tutustua toiminnan kehittämisen 

näkökulmasta. Kriteerit sisältävät 

yksityiskohtaisia tavoitteita, joihin yrityksissä 

voidaan tähdätä. Samalla yritys voi arvioida 

omia mahdollisuuksiaan Joutsenmerkin 

saavuttamiseksi.  

Ravintolakriteeri 

 

http://joutsenmerkki.fi/kriteerit/

ravintolat/ 

 

 


