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os jokainen maapallon asukas kuluttaisi yhtä paljon kuin suomalaiset tällä hetkellä, tarvittaisiin jopa
kolmen maapallon luonnonvarat. Maailmalla voi parhaassakin tapauksessa olla vain muutama vuosikymmen aikaa saavuttaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys. Kaikki keinot on otettava
käyttöön ja kaikki tahot saatava mukaan, jotta tämä ylipäätään olisi mahdollista. Miten vastaamme tähän
haasteeseen ulkoasiainhallinnon omassa toiminnassa?
Nykyinen hallitusohjelma asettaa ympäristöasioissa tavoitteet kymmenelle vuodelle vuoteen 2026
mennessä, jolloin: ”Suomi on bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä. Kestävien ratkaisujen
kehittämisellä, käyttöönotolla ja viennillä olemme parantaneet vaihtotasetta, lisänneet omavaraisuutta,
luoneet uusia työpaikkoja sekä saavuttaneet ilmastotavoitteemme ja Itämeren hyvän ekologisen tilan”.
Ilmastotavoitteisiin aiotaan päästä 2020 mennessä.
Ulkoasiainhallinnossa jatketaan tavoitteellisen ympäristöstrategian ja -ohjelman toteuttamista. Tavoitteenamme on ulkoministeriön ja ulkomaanedustustojen toiminnan muuttaminen selkeästi ja tavoitteellisesti ympäristöystävälliseksi ja kestävää kehitystä tukevaksi. Samalla kun otamme yhteiskuntavastuun
mukaan kaikkiin valintoihimme, ehkäisemme ilmastonmuutosta ja edistämme monimuotoisen ympäristön
säilymistä. Hyvänä lisänä saamme vuotuisista toimintakuluistamme tuntuvan säästön – parhaimmillaan
10–15 %. Ajan myötä ympäristönäkökulmasta muodostuu luonteva osa ulkoasiainhallinnon kaikkia arjen
käytäntöjä.
Ympäristöohjelmamme on alku vuosien työlle, joka kehittyy matkan varrella kattavammaksi ja monipuolisemmaksi. Työvälineeksi otamme vuonna 2017 päivitetyn ympäristöohjelman tavoitteineen ja mittareineen.
Kaudella 2013–2016 saavutettiin paperinkulutuksessa noin 40 % vähennys. Henkilöstöä on osallistettu
ympäristöohjelman toteuttamiseen työpajojen ja tapahtumien muodossa. Energiatehokkuuskatselmointeja
ja energiatehokkuustoimenpiteitä on toteutettu osassa omistuskiinteistöistä, muun muassa Pietarin,
Moskovan, Varsovan, Tukholman, Budapestin ja Tallinnan kiinteistöissä. Myös tuloksia on saatu aikaiseksi.
Laajan videoneuvottelujärjestelmän myötä etäneuvottelut ovat arkipäivää ja korvaavat osaltaan matkustustarvetta. Edustustoja on kannustettu ympäristöohjelman toteuttamiseen. UM on liittynyt omalla sitoumuksellaan kansallisen kestävän kehityksen sitoumukseen 2015.
Ympäristöohjelma toimii myös ympäristöasioiden käsikirjana ulkoasiainministeriön osastoille, yksiköille,
edustustoille ja koko henkilöstölle.
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Ulkoasiainministeriön sisäinen energia- ja ympäristöpolitiikka
Ulkoasiainministeriö tulee toteuttamaan suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti ympäristöstrategiassa ja
tässä ympäristöohjelmassa määriteltyjä tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla edistetään kokonaisvaltaisesti
hallinnonalan energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.
Ulkoasiainministeriön ympäristösuunnitelmaan on sisällytetty myös valtionhallinnon toimijoilta
edellytettävä energiatehokkuussuunnitelma. Ne ohjaavat ministeriötä ja sen alaisia edustustoja näiden
tavoitteiden ja toimenpiteiden saavuttamisessa ja samalla niillä toimeenpannaan valtioneuvoston
periaatepäätöksissä ja energiapalveludirektiivissä asetetut velvoitteet. Ympäristöohjelman muilla
toimenpiteillä edistetään ministeriön ja edustustojen ympäristöystävällisyyttä ja kestävää kehitystä.

Suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen
Ympäristöohjelma on laadittu vuosille 2017–2020. Suunnitelmia ja tavoitteita seurataan ja tarkennetaan
vuositasolla. Suunnitelmat ja tavoitteet priorisoidaan, kaudella 2017–2020 keskitytään edelleen
energiankulutuksen ja ympäristövaikutusten kannalta merkittävimpiin asioihin:
• Suomen ulkomaanedustustojen toimitilojen ja virka-asuntojen energia- ja tilatehokkuuden
parantaminen
• Osallistuminen valtioneuvoston kanslian ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa kotimaan toimitilojen
energia- ja tilatehokkuuden parantamiseen
• Liikkumisesta aiheutuvien ympäristövaikutusten pienentäminen
• Ajoneuvojen CO₂-päästöjen pienentäminen
• Kaikkien laitteiden energiatehokkuuden parantaminen
Energiankulutuksen ja ympäristövaikutusten kannalta merkittävimpien toimenpiteiden toteutumisen
seuranta ja vaikutusten arviointi sisällytetään osaksi toiminnan- ja talouden suunnittelua.
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Toteuttaminen
Ympäristöohjelman toteuttamisen toimeenpanosta, ohjaamisesta, seurannasta ja kehittämisestä vastaa
ministeriön kestävän kehityksen seurantaryhmä (ekotiimi). Ryhmä koostuu eri alojen asiantuntijoista, ja
siinä on poikkihallinnollinen edustus.
Ryhmän tehtävinä ovat muun muassa:
• seurata ohjelman toimeenpanon etenemistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja tehdä
tarvittaessa ehdotuksia uusista toimenpiteistä
• vastata toimeenpanoon ja tavoitteiden toteutumiseen liittyvien etenemisraporttien
valmistelusta ja esittelystä ministeriön johdolle
• tehdä tehostamistoimenpiteisiin liittyviä kehittämisehdotuksia
• viestiä sisäisesti ja ulkoisesti ohjelman tavoitteista ja saavutuksista
• toimia yhteistyössä muiden hallinnonalojen ja ympäristöorganisaatioiden kanssa kestävän
kehityksen edistämisessä ja hyvien käytäntöjen jakamisessa

Ministeriön
johdon
katselmus

Ulkoasiainministeriön johto pitää ympäristöstrategian ja -ohjelman toteuttamista erittäin tärkeänä
kestävän kehityksen edistämisessä. Ministeriön johto seuraa ympäristöohjelman toteutumista ja
asetettujen tavoitteiden saavuttamista osana hallinnonalan muiden tulosten ja toiminnan seurantaa.
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Vuosikello

TARJOILU

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO
JÄTTEET
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Toimenpiteiden
saavuttaminen ja
vaikuttavuuden
arviointi.
Uudet kehitysideat.

Henkilöstökyselyn
tulosten arviointi.
Kestävän kehityksen
kysely henkilöstölle.

Tammikuu

Marraskuu

Henkilöstön osallistuminen kehittämiseen
– workshoppeja.
Tulevan kauden tavoitteiden tarkistaminen.

Helmikuu

Lokakuu

Maaliskuu

Syyskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Elokuu
Heinäkuu

Raportointitoimeksianto
osastoille, yksiköille ja
edustustoille.

VIESTINTÄ

Raportointi tavoitteiden
saavuttamisesta.
Johdon katselmus.
Joulukuu

Osastot, yksiköt ja
edustustot raportoivat
osana vuosisuunnittelua toimenpiteiden
toteutumisesta.

KIINTEISTÖT

Kesäkuu

Tulevan kauden tavoitteista tiedottaminen
sisäisesti ja ulkoisesti.

Tietoiskuja, koulutusta, jne.

Vuosikellossa on määritelty toimeenpanon keskeisimmät asiat vuositasolla.

HENKILÖSTÖ
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Raportointi

Ulkoasiainministeriö raportoi vuosittain ympäristöohjelman toteutumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta ministeriön vuosikertomuksessa. Lisäksi toteutumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta viestitään
ministeriön intrassa, internetsivuilla, tiedotteissa, ym. soveltuvissa medioissa tai tilaisuuksissa.

Visio

Visiomme on:
Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina.
Missiomme on:
• osana yhteiskuntavastuuta minimoimme toimintamme ympäristövaikutukset kiinnittämällä
huomiota kestävään kehitykseen ja energiatehokkuuteen
• pienennämme hiilijalanjälkeämme jatkuvin toimin
• otamme kaikissa hankinnoissamme huomioon ympäristönäkökohdat
• viestimme avoimesti ympäristötoimista ja -vaikutuksista henkilöstölle, sidosryhmille ja
kansalaisille
Strategiset tavoitteemme näkyvät erityisesti näissä toiminnoissa:
• arjen toimintatapoihin ja asenteisiin vaikuttaminen
• hankinnat
• liikkuminen
• kiinteistöt

Tavoitteet:
Arjen
• vähennämme materiaalin ja sähkön kulutusta. Suosimme paperin sijasta
sähköisiä viestintä- ja talletusmuotoja
toimintatavat
• pidämme valot ja laitteet päällä todellisen tarpeen mukaan
• otamme tarjoiluissamme huomioon ympäristönäkökulmat
ja asenteet
• lajittelemme jätteet ja vähennämme sekajätteen määrää
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PAPERI

Paperinkulutuksen
vähentäminen

TARJOILU

Tavoitteet

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO
JÄTTEET

2017
5%

HANKINNAT

LIIKKUMINEN

2018
5%

KIINTEISTÖT

2019
5%

VIESTINTÄ

HENKILÖSTÖ

2020
5%

Vähennystavoite lasketaan edellisen toimintavuoden kulutuksen perusteella.

Alla on kuvattu keinot ja toimenpiteet, joiden avulla tavoitteet saavutetaan. Keinot ja toimenpiteet on priorisoitu kahteen kategoriaan –
merkittävät ja tukevat.
Merkittävät keinot/toimenpiteet

Tavoite koskee Mittarit
UM/UE

Tiedot saadaan

Aikataulu/
toteutunut

Vastuutaho

Kopio- ja tulostuspaperin käytön vähentäminen

UM ja UE

A4 riisi

Paperitilauksista
per vuosi

Toteutusta
jatketaan

HAL-60 /
kukin
edustusto

Monitoimilaitteiden ja tulostinten oletusasetuksena 2-puolisuus, jolla
tuetaan kopio- ja tulostuspaperin käytön vähentämistä

UM ja UE

Asetukset toteutettu

UM:n osalta VNHY /
Toteutettu
Valtori
ministeriössä
ja edustustoilta vuosittain Edustustoissa
toteutusta
jatketaan

Suositaan materiaalin toimittamista sähköisessä muodossa

UM ja UE

Toteutuminen henkilöstön Kerran vuodessa
keskuudessa
henkilöstölle intrassa
tehtävästä kyselystä

Toteutusta
jatketaan

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä

Kokousten, palaverien, seminaarien ym. järjestäminen niin, että jaettavaa
paperia on mahdollisimman vähän (materiaalin jako sähköisesti)

UM ja UE

Toteutuminen henkilöstön Kerran vuodessa
keskuudessa
henkilöstölle intrassa
tehtävästä kyselystä

Tiedottamista
jatketaan

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä

Esitteiden ja julkaisujen toteuttaminen sähköisessä muodossa paperisten
sijaan tai lisäksi

UM ja UE

Toteutuminen

Toteutusta
jatketaan

HAL-60 / VIE

Esitteiden ja julkaisujen painosmäärien tarkka arvioiminen ennen painatusta

Julkaisu- ja esitetilauksista per vuosi

VNHY /
Valtori /
edustustot
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Tavoitteita tukevat keinot/
toimenpiteet

Tavoite koskee Mittarit
UM/UE

Tiedot saadaan

Aikataulu/
toteutunut

Vastuutaho

Lehtitilauksissa suositaan sähköisiä versioita, mikäli sellainen on saatavissa.
Paperisten lehtien tarpeellisuutta arvioidaan kriittisesti

UM ja UE

Ministeriön osalta VNHY

Toteutusta
jatketaan

VNHY /
edustustot

Henkilöstön ohjeistaminen ja sähköisen oppaan laatiminen paperinsäästötekniikoista (2-puolinen tulostus ja kopiointi, pienennykset ym.) ja ohjelmistojen paperinsäästönikseistä

UM ja UE

Toteutuminen henkilöstön
keskuudessa

Kerran vuodessa
henkilöstölle intrassa
tehtävästä kyselystä

Toteutusta
jatketaan

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä

Sähköisiä ryhmätyöskentelytiloja
käytetään aktiivisesti

UM ja UE

Toteutuminen henkilöstön
keskuudessa

Kerran vuodessa
henkilöstölle intrassa
tehtävästä kyselystä

Toteutusta
jatketaan

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä

Toteutuminen

Edustustoilta vuosittain
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Sähkön- ja vedenkulutuksen
vähentäminen arjen
toiminnassa

TARJOILU
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Tavoitteet sisältyvät kiinteistöille, toimitiloille, virka-asunnoille ja lähetetyn henkilökunnan asunnoille
asetetun sähkön ja veden kokonaiskulutuksen vähentämiseen.
Alla on kuvattu keinot ja toimenpiteet, joiden avulla tuetaan sähkön- ja vedenkulutuksen vähentämistä.
Keinot ja toimenpiteet on priorisoitu kahteen kategoriaan – merkittävät ja tukevat.

Merkittävät keinot/toimenpiteet

Tavoite koskee Mittarit
UM/UE

Tiedot saadaan

Aikataulu/
toteutunut

Vastuutaho

Toimistolaitteiden energiansäästöasetusten tarkistaminen ja aktivointi

UM ja UE

Asetukset on tarkistettu ja
aktivoitu

Ministeriön osalta
VNHY:ltä ja
HAL-60:ltä /
edustustoilta

Toteutusta
jatketaan

HAL-60 ja
VNHY /
edustustot

Henkilöstön muistuttaminen valojen sammutuksesta

UM ja UE

Toteutuminen henkilöstön
keskuudessa

Kerran vuodessa
henkilöstölle intrassa
tehtävästä kyselystä

Toteutusta
jatketaan

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä

Henkilöstön ohjeistaminen sulkemaan tietokoneen ja erillisen näytön virta
pois päältä aina, kun sitä ei käytä pidempään aikaan (esim. pitkän
kokouksen ajaksi ja yöksi)

UM ja UE

Toteutuminen henkilöstön
keskuudessa

Kerran vuodessa
henkilöstölle intrassa
tehtävästä kyselystä

Toteutusta
jatketaan

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä

Kuumat juomat säilytetään termoskannuissa eikä keittimissä virrat päällä

UM ja UE

Toteutuminen

Kerran vuodessa
henkilöstölle intrassa
tehtävästä kyselystä

Toteutusta
jatketaan

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä

Liiketunnistinten ja ajastinten kytkeminen valaistuksen säätelemiseksi

UM ja UE

Toteutuminen

Ministeriön osalta
VNHY:ltä ja
edustustojen osalta
HAL-60:ltä

Toteutetaan
vaiheittain
laajempien
saneeraushankkeiden
yhteydessä

VNHY /
HAL-60

Vesikalusteissa havaituista vuodoista ilmoitetaan kiinteistönhuoltoon
mahdollisimman pikaisesti. Vuotava vesihana tai WC-istuin saattaa kuluttaa
huomattavan paljon vettä

UM ja UE

Toteutuminen

Kerran vuodessa
henkilöstölle intrassa
tehtävästä kyselystä

Toteutusta
jatketaan

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä
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Merkittävät keinot /
toimenpiteet

Tavoite koskee Mittarit
UM/UE

Tiedot saadaan

Aikataulu/
toteutunut

Vastuutaho

Esityksen tekeminen kiinteistön omistajalle vettä säästävien poresuuttimien ja
vesikalusteiden asentamisesta

UM ja UE

Ministeriön osalta
Senaatti-kiinteistöiltä

Toteutusta
jatketaan

HAL-60

Toteutuminen

Edustustojen osalta
vuosiraportoinnin
muodossa

Tavoitteita tukevat keinot /
toimenpiteet
Henkilöstön ohjeistaminen pesemään vain täysiä koneellisia tiskiä ja
hyödyntämään myös astianpesukoneen eko-ohjelmia

UM ja UE

Toteutuminen henkilöstön
keskuudessa

Kerran vuodessa
henkilöstölle intrassa
tehtävästä kyselystä

Aktiivista
tiedottamista
jatketaan

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä

Toimiston valaistuksen jaksottaminen useammille katkaisimille, mikäli suuria
alueita samassa sarjassa

UM ja UE

Toteuminen

Ministeriön osalta
VNHY:ltä ja edustustojen
osalta HAL-60:ltä

Toteutetaan
vaiheittain
laajempien
saneeraushankkeiden
yhteydessä

VNHY /
HAL-60

Pöytätietokoneiden korvaaminen laitteiden uusimistilanteessa
kannettavilla tietokoneilla

UM ja UE

VNHY:n ja Valtorin
linjaukset

VNHY / Valtori

Toteutetaan
vaiheittain
VNHY:n ja
Valtorin
linjausten
mukaisesti

VNHY /
Valtori

Tiedottaminen henkilöstölle erilaisista keinoista vähentää vedenkulutusta

UM ja UE

Toteutuminen

Kerran vuodessa
henkilöstölle intrassa
tehtävästä kyselystä

Toteutusta
jatketaan

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä

Vedenkulutusta voi vähentää esi-merkiksi seuraavilla toimenpiteillä:
– vettä voi juoksuttaa vesihanasta tai suihkusta pienemmälläkin virtaamalla
– WC-istuimessa mahdollisesti olevaa huuhtelutarvetta mukaileva
säästö-mekanismia käytetään
– vältetään astioiden pesua ja huuhtelua juoksevan veden alla
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TARJOILU

Ympäristönäkökulmat
tarjoilussa

TARJOILU

Tavoitteet
kaikissa tarjoiluissa

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO
JÄTTEET

HANKINNAT

2017
40 %

LIIKKUMINEN

2018
50 %

KIINTEISTÖT

2019
60 %

VIESTINTÄ

HENKILÖSTÖ

2020
70 %

Alla on kuvattu keinot ja toimenpiteet, joiden avulla tuetaan ympäristönäkökulmien huomioon ottamista tarjoiluissa.
Keinot ja toimenpiteet on priorisoitu kahteen kategoriaan – merkittävät ja tukevat.
Merkittävät keinot / toimenpiteet

Tavoite koskee Mittarit
UM/UE

Tiedot saadaan

Aikataulu /
toteutunut

Vastuutaho

Henkilöstöruokala käyttää ympäristöä suosivia raaka-aineita – luomutuotteita, kasviksia, kalaa ja mahdollisimman lähellä tuotettua ruokaa

UM ja
soveltuvin osin
myös UE
(mikäli
edustusto
voi vaikuttaa
asiaan)

Ympäristöä suosivien
raaka-aineiden osuus
prosentteina

Henkilöstöruokalan
seuranta- ja raportointijärjestelmä, josta tiedot
saatavissa

Toteutusta
jatketaan

VNHY /
edustustot

Henkilöstöruokalan ruokahävikki minimoidaan

UM ja
soveltuvin osin
myös UE
(mikäli
edustusto
voi vaikuttaa
asiaan)

Ruokahävikin osuus
prosentteina

Henkilöstöruokalan
seuranta- ja raportointijärjestelmä, josta tiedot
saatavissa

Toteutusta
jatketaan

VNHY /
edustustot

Henkilöstöruokalan palveluntoimittajan henkilöstön edustajat ovat
suorittaneet Ympäristöpassin

UM ja
soveltuvin osin
myös UE
(mikäli
edustusto
voi vaikuttaa
asiaan)

Kuinka moni henkilö on
suorittanut Ympäristöpassin

Henkilöstöruokalan
palvelun-toimittajalta

Jatketaan
seurantaa

VNHY /
edustustot

Henkilöstöruokalan kilpailuttamisessa sovelletaan Suomessa ja edustustoissa
soveltuvin osin seuraavia:
–valtioneuvoston periaatepäätöstä julkisten elintarvike- ja ruokapalvelujen
vastuullisuudesta
– EU:n vuonna 2017 valmistuvia uusia GPP-kriteerejä ”Food and Catering”
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Merkittävät keinot /
toimenpiteet

Tavoite
koskee
UM/UE

Mittarit

Tiedot saadaan

Aikataulu /
toteutunut

Edustustarjoiluissa suositaan ympäristöä suosivia raaka-aineita,
tuoretuotteita.

UM ja UE

Toteutuminen

UM:ssä henkilöstöruokalalta

Toimeenpanoa VNHY /
jatketaan
edustustot

Catering-palvelujen kilpailuttamisessa EU-maissa sovelletaan myös vuonna
2017 valmistuvia uusia EU:n GPP kriteerejä ”Food and Catering”. EU:n ulkopuolisissa maissa kriteerejä ja hankintaohjeita sovelletaan soveltuvin osin

Vastuutaho

Edustustojen osalta
kestävän kehityksen vuosiraportoinnin muodossa

Kokoustarjoiluissa valitaan ekologisia vaihtoehtoja – luomua, kasviksia
eläinperäisten tarjottavien sijaan, kyseisen maan sesongin mukaisia
hedelmiä, marjoja. Vältetään pakastettuja ja kaukaa tuotettuja tuotteita

UM ja UE

Toteutuminen henkilöstön
keskuudessa

Kerran vuodessa henkiTiedottamista
löstölle intrassa tehtäväs- jatketaan
tä kyselystä

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä

Tarjoiluissa ei käytetä kertakäyttöastioita

UM ja UE

Toteutuminen henkilöstön
keskuudessa

Tiedottamista
Kerran vuodessa henkilöstölle intrassa tehtäväs- jatketaan
tä kyselystä

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä

Tavoitteita tukevat keinot /
toimenpiteet

Tavoite
koskee
UM/UE

Mittarit

Tiedot saadaan

Aikataulu /
toteutunut

Vastuutaho

Oma muki -systeemin käyttöönottaminen

UM ja UE

Toteutuminen henkilöstön
keskuudessa

Kerran vuodessa
henkilöstölle intrassa
tehtävästä kyselystä

Tiedottamista
jatketaan

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä

Talon ulkopuolella pidettävissä seminaareissa, kokouksissa jne, kokouspaikan
valinnassa yhtenä kriteerinä on tarjoilun ekologisuus

UM ja UE

Toteutuminen henkilöstön
keskuudessa

Kerran vuodessa
henkilöstölle intrassa
tehtävästä kyselystä

Tiedottamista
jatketaan

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä

Henkilöstöä kannustetaan ekologisiin ravintovalintoihin myös vapaa-aikana

UM ja UE

Asiasta tiedotetaan
henkilöstölle

Kerran vuodessa
henkilöstölle intrassa
tehtävästä kyselystä

Tiedottamista
jatketaan

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä
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JÄTTEET

Lajittelemme jätteet
ja vähennämme
jätteen määrää

TARJOILU

Tavoitteet
Jätteiden
lajittelu
Jätteen määrän
vähentäminen

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO
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HANKINNAT

LIIKKUMINEN

KIINTEISTÖT

VIESTINTÄ

HENKILÖSTÖ

2017
50

2018
60

2019
70

2020
80

toimipisteessä

toimipisteessä

toimipisteessä

toimipisteessä

10 %

10 %

10 %

10 %

Jätteet lajitellaan suositusten mukaan paikalliset olosuhteet huomioiden.
Vähennystavoite lasketaan edellisen toimintavuoden kulutuksen perusteella.

Alla on kuvattu keinot ja toimenpiteet, joiden avulla lajittelua edistetään ja jätteen määrää vähennetään.
Keinot ja toimenpiteet on priorisoitu kahteen kategoriaan – merkittävät ja tukevat.
Merkittävät keinot / toimenpiteet

Tavoite
koskee
UM/UE

Mittarit

Tiedot saadaan

Aikataulu /
toteutunut

Vastuutaho

Selvitetään mitä jätettä kussakin toimipaikassa syntyy

UM ja UE

Kuinka monessa toimipaikassa selvitys on tehty
ja mitkä ovat järkevät
vaihtoehdot kussakin
toimipaikassa

Ministeriön osalta
VNHY:ltä /
edustustoilta vuosittain

UM 2017 ja UE
2017–2018

VNHY / kukin
edustusto

Paikallisen jätehuoltolainsäädännön seuranta ja kierrätysmahdollisuuksien
seuranta

UM ja UE

Toteutuminen

Ministeriön osalta
VNHY:ltä /
edustustoilta vuosittain

Toteutusta
jatketaan

VNHY / kukin
edustusto

Kartongin, paperin, lasin, metallin, muovin, energia- ja/tai ongelmajätteen
erilliskeräyksen järjestäminen tai aloitteen tekeminen aiheesta kiinteistön
omistajalle

UM ja UE

Erilliskeräyksen toteuma

Ministeriön osalta
VNHY:ltä /
edustustoilta vuosittain

Toteutusta
jatketaan

VNHY / kukin
edustusto

Tämän perusteella selvitetään kullakin toimipaikalla järkevät vaihtoehdot
jätteille ja tähteille (uudelleenkäyttö, kierrättäminen, hyödyntäminen,
hävittäminen)
Kaikissa toimipaikoissa ei sama tapa välttämättä ole järkevä
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Merkittävät keinot /
toimenpiteet

Tavoite
koskee
UM/UE

Mittarit

Tiedot saadaan

Aikataulu /
toteutunut

Vastuutaho

Tarvittavien lajitteluastioiden
hankkiminen

UM ja UE

Toteutuminen

Ministeriön osalta
VNHY:ltä / edustustoilta
vuosittain

Toteutusta
jatketaan

VNHY / kukin
edustusto

Lajittelu- ja kierrätyskoulutuksen
järjestäminen henkilökunnalle

UM ja UE

Toteutuminen

Ministeriön osalta
VNHY:ltä / edustustoilta
vuosittain

Toteutusta
jatketaan

VNHY / kukin
edustusto

Ongelmajätteiden ja SER:in (sähköelektroniikkaromun) toimittaminen
asianmukaiseen keräykseen

UM ja UE

Toteutuminen

Ministeriön osalta
VNHY:ltä / edustustoilta
vuosittain

UM:ssä
toteutuu
100% jo nyt

HAL-50 /
kukin
edustusto

Toteutusta jatketaan UE:ssa
Tulostimien ja kopiokoneiden värikasettien, -säiliöiden ja -patruunoiden
kierrätyksen järjestäminen

UM ja UE

Toteutuminen

Ministeriön osalta
VNHY:ltä / edustustoilta
vuosittain

Toteutusta
jatketaan

HAL-50 /
kukin
edustusto

Tavoitteita tukevat keinot /
toimenpiteet

Tavoite
koskee
UM/UE

Mittarit

Tiedot saadaan

Aikataulu /
toteutunut

Vastuutaho

Lajitteluohjeiden esille laittaminen lajittelupisteiden yhteyteen tai muuten
näkyvään paikkaan

UM ja UE

Toteutuminen

Ministeriön osalta
VNHY:ltä / edustustoilta
vuosittain

Toteutusta
jatketaan

VNHY / kukin
edustusto

Kierrätyspaikan järjestäminen käytetyille toimisto- ja postitustarvikkeille

UM ja UE

Toteutuminen

Ministeriön osalta
VNHY:ltä / edustustoilta
vuosittain

Toteutusta
jatketaan

HAL-60 /
kukin
edustusto
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PAPERI

SÄHKÖ JA VESI

HANKINNAT
Johdanto

Aina kun mahdollista hankinnoissa
• Kiinnitämme huomiota
valmistusmateriaaleihin, elinkaareen ja kierrätettävyyteen
• Huomioimme tarjouskilpailuissa ympäristöasiat yhtenä
vertailu- ja arviointikriteerinä
• Otamme huomioon ajoneuvojen hankinnoissa polttoaineen kulutuksen, päästöarvot
ja käyttövoiman

TARJOILU

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO
JÄTTEET

HANKINNAT

LIIKKUMINEN

KIINTEISTÖT

VIESTINTÄ

HENKILÖSTÖ

Ulkoasiainministeriön ja edustustojen hankinnat käsittävät laajan kirjon erilaisia tavara- ja palveluhankintoja.
Merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat toimistolaitteissa, ajoneuvoissa, koti- ja suurtalouslaitteissa, kalusteissa, siivous- ja kuljetuspalveluissa, kopiopapereissa ja lampuissa.
Energiatehokkuus on yksi keskeinen ympäristönäkökulma hankinnoissa. Energiatehokkuuden huomioon ottaminen julkisissa hankinnoissa on velvoittavaa. Säädösperustana toimii EU:n energiatehokkuusdirektiivi 2012/27/
EU, joka edellyttää jäsenvaltioiden varmistavan, että keskushallinnot hankkivat ainoastaan direktiivin liitteessä III
tarkoitetun mukaisesti energiatehokkaita tuotteita, palveluita ja rakennuksia, sikäli kuin se on johdonmukaista
kustannustehokkuuden, taloudellisen toteutettavuuden, laajemman kestävyyden, teknisen soveltuvuuden sekä
riittävän kilpailun kanssa. Energiatehokkuusdirektiivin artikla 6 velvoittaa valtion keskushallintoa asettamaan
energiatehokkuusvaatimuksia tekemiinsä tuotteiden, palvelujen ja rakennusten hankintasopimuksiin, joiden arvo
vastaa vähintään EU-kynnysarvoja.
Valtioneuvoston periaatepäätös 13.6.2013 kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (cleantech-ratkaisut)
edistämisestä julkisissa hankinnoissa on valtion hankintayksiköille sitova. Periaatepäätöksen tavoitteena on
vähentää energian ja materiaalien käyttöä sekä haitallisia ympäristövaikutuksia tuotteen, palvelun tai
rakennuksen koko elinkaaren aikana ja luoda kannusteita uusien cleantech-ratkaisujen syntyyn ja käyttöönottoon. Periaatepäätöksessä esitetään toimenpiteitä myös energiatehokkaiden hankintojen edistämiseksi
julkisella sektorilla. Valtioneuvosto edellyttää julkisilta hankkijoilta toimia erityisesti energian, rakentamisen,
liikkumisen, ruokapalveluiden, energiaa käyttävien laitteiden sekä palveluiden osalta.
Työ- ja elinkeinoministeriön on laatinut energiatehokkuusdirektiiviin 2012/27/EU sekä valtioneuvoston periaatepäätökseen 13.6.2013 perustuvat ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta.
Ulkoasiainhallinnon hankinnoissa sovelletaan edellä mainittua direktiiviä, valtioneuvoston periaatepäätöstä
sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita. Edustustojen ajoneuvohankinnoissa sovelletaan lisäksi soveltuvin osin
lakia ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa.
Ympäristövaikutukset ovat pääsääntöisesti osa kokonaistaloudellisuuden tavoitteita. Tämä saattaa joissakin
tapauksissa merkitä hankinnan korkeampaa hintaa.
Ulkoasiainministeriö hyödyntää laajalti myös yhteishankintayksikkö Hansel oy:n puitesopimuksia, joissa
ympäristövaikutukset ja elinkaarikustannukset on otettu huomioon jo puitesopimusten kilpailuttamisissa.
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HANKINNAT
Hankinnoissa
otetaan
ympäristöasiat
huomioon

TARJOILU

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO
JÄTTEET

HANKINNAT

LIIKKUMINEN

KIINTEISTÖT

VIESTINTÄ

HENKILÖSTÖ

Tavoitteet
• Ympäristönäkökulma otetaan huomioon kaikissa hankinnoissa
• Hankitaan ympäristön kannalta parempia ja/tai energiatehokkaampia tuotteita.
Nämä voidaan todentaa esimerkiksi erilaisilla ympäristö- tai energiatehokkuusmerkeillä
• Hankitaan tuotteita, jotka ovat kestäviä ja pitkään käytössä
• Hankitaan tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty kierrätysmateriaaleja ja/tai joilla
korkea kierrätettävyysaste
• Hankinnoista 5 % kohdistetaan innovaatioihin, joilla edistetään ympäristö- ja
energiatavoitteisiin pääsemistä
• Erilaisten palvelujen kuten kiinteistöjen ylläpitoon liittyvien palvelujen ja kuljetuspalvelujen
hankinnassa kiinnitetään huomiota myös palvelun tuottamisen energiatehokkuuteen
• Hankinnoissa huomioidaan koko elinkaaren aikana syntyvät tarpeet ja kustannukset
• Hankintojen suunnitteluvaiheessa selvitetään mahdollisuudet hyödyntää uutta
ympäristöystävällisempää ja energiatehokkaampaa teknologiaa
• Vuoteen 2020 mennessä UE:n autokannasta 15 % on hybridikäyttöisiä ajoneuvoja
Edustustot, jotka sijaitsevat EU:n ulkopuolisissa maissa voivat selvittää, mitä sellaisia ympäristömerkkejä
käytetään yleisesti paikallisesti, jotka täyttävät hankintalain 75 §:ssä määritetyt vaatimukset. Edustustot voivat
soveltaa niiden kriteereitä hankinnan kohteeseen liittyvissä ympäristönäkökohtia koskevissa vaatimusmäärittelyissä, mikäli EU:n ympäristömerkki ja/tai pohjoismainen ympäristömerkki ovat paikallisesti tuntemattomia.

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO
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Alla on kuvattu keinot ja toimenpiteet, joiden avulla tuetaan ympäristönäkökulmien ja energiatehokkuuden
huomioon ottamista eri hankinnoissa. Keinot ja toimenpiteet on priorisoitu kahteen kategoriaan – hankinnat, joiden ympäristövaikutus on merkittävä, ja joihin ensisijaisesti panostetaan, ja hankinnat, joiden
ympäristövaikutus on vähäisempi, ja jotka ovat myös tärkeitä kokonaistavoitteen saavuttamisessa.

Keinot/toimenpiteet ympäristövaikutuksiltaan
merkittävissä hankinnoissa

Tavoite koskee Mittarit
UM/UE

Tiedot saadaan

Aikataulu/
toteutunut

Vastuutaho

Tietokoneet, palvelimet ja näytöt

UM

Mikäli tietokoneita ja palvelimia ei hankita Hansel Oy:n puitesopimusten
kautta, joissa ympäristövaikutukset on otettu huomioon jo puitesopimusten
kilpailuttamisessa, hankinnassa sovelletaan energiatehokkuuslain velvoitteita
sekä soveltuvin osin myös EU:n GPP Core tason kriteerejä ”Office IT
Equipment”

UE vain
paikallisesti
hankittavien
työaseman
näyttöjen
osalta

Ministeriön osalta
VNHY:ltä, Valtorilta,
HAL-40:ltä

Toteutusta
jatketaan

VNHY,
Valtori,
HAL-40 /
kukin
edustusto

UM:n laitteet
täyttävät jo
kriteerit
UE:ssa toteutusta jatketaan

HAL-60 /
kukin
edustusto

Näytöt

Toteutuminen

Edustustojen osalta
paikallisesti hankituista
työaseman näytöistä

Ympäristönäkökohtia, joita voidaan asettaa tarjouspyynnössä vähimmäisvaatimuksiksi:
Viimeisimmän Energy Star standardin kriteerit virrankulutukselle
LCD-monitorien taustavalaistus ei sisällä elohopeaa
Ympäristönäkökohtia, joita voidaan asettaa tarjouspyynnössä arviointi- ja
vertailuperusteiksi:
– näyttöjen virrankulutus on pienempi kuin vähinnäisvaatimuksena on
asetettu
– kuinka suuri osuus laitteesta on uudelleenkierrätettävissä
– valmistajan määrittämä elinkaari tuotteelle
– kuinka pitkäksi ajaksi valmistaja takaa huollon ja varaosien saatavuuden
– näyttöjen kierrätysjärjestelmän olemassaolo

Kopio- ja monitoimilaitteet, tulostimet sekä telefax-laitteet
Vähimmäisvaatimukset hankittaessa:
– laitteet täyttävät viimeisimmän Energy Star -standardin kriteerit virrankulutuksen osalta
– tulostimet tulostavat kaksipuoleisesti
Elinkaarikustannukset ovat yhtenä arviointi- ja vertailukriteerinä
Hyödynnetään mahdolliset innovatiiviset ratkaisut

(Jatkuu)

UM ja UE

Toteutuminen

Ministeriön osalta
HAL-60:ltä
Edustustoilta vuosittain

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO
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Keinot/toimenpiteet ympäristövaikutuksiltaan
merkittävissä hankinnoissa

Tavoite koskee Mittarit
UM/UE

Tiedot saadaan

Aikataulu/
toteutunut

Vastuutaho

Kopio- ja monitoimilaitteet, tulostimet sekä telefax-laitteet (Jatkoa)

UM ja UE

Ministeriön osalta
HAL-60:ltä
Edustustoilta vuosittain

UM:n laitteet
täyttävät jo
kriteerit
UE:ssa toteutusta jatketaan

HAL-60 /
kukin
edustusto

Ministeriön osalta
HAL-60:ltä

Toteutusta
jatketaan

HAL-60 /
kukin
edustusto

Toteutuminen

Ympäristönäkökohtia, joita voidaan asettaa tarjouspyynnössä arviointi- ja
vertailuperusteiksi:
– laitteen virrankulutus on pienempi kuin viimeisimmän Energy Star
-standardin kriteerin mukainen
– kuinka suuri osuus laitteesta on uudelleenkierrätettävissä
– valmistajan määrittämä elinkaari tuotteelle
– kuinka pitkäksi ajaksi valmistaja takaa huollon ja varaosien saatavuuden
– laitteen kierrätysjärjestelmän olemassaolo

AV-laitteet kuten dataprojektorit, televisiot, DVD-laitteet
Ympäristönäkökohtia, joita voidaan asettaa tarjouspyynnössä vähimmäisvaatimuksiksi:
– Viimeisimmän Energy Star -standardin kriteerit virrankulutukselle
valmiustilassa
– EU-maissa televisioiden kohdalla voidaan edellyttää EU:n energiamerkintää ympäristökriteereissä
– laitteen virrankulutus on enintään tarjouspyynnössä määritettävä
watti-määrä (W) laitetta käytettäessä ja enintään wattimäärä (W)
virransäästötilassa. Näiden vaatimusten määrittämisessä voidaan
soveltuvin osin hyödyntää ympäristömerkin kriteerejä
www.ympäristömerkki.fi
– laite on huollettavissa ja korjattavissa paikallisesti
– tarjoaja takaa huollon ja varaosien saatavuuden vähintään tarjouspyynnössä määritetyiksi vuosiksi
Elinkaarikustannukset ovat yhtenä arviointi- ja vertailukriteerinä
Hyödynnetään mahdolliset innovatiiviset ratkaisut
Ympäristönäkökohtia, joita voidaan asettaa tarjouspyynnössä arviointija vertailuperusteiksi:
– laitteen virrankulutus on pienempi kuin vähinnäisvaatimuksena on asetettu
– kuinka suuri osuus laitteesta on uudelleenkierrätettävissä
– valmistajan määrittämä elinkaari tuotteelle
– kuinka pitkäksi ajaksi valmistaja takaa huollon ja varaosien saatavuuden
– laitteen kierrätysjärjestelmän olemassaolo

UM ja UE

Toteutuminen

Edustustoilta vuosittain
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Keinot/toimenpiteet ympäristövaikutuksiltaan
merkittävissä hankinnoissa

Tavoite koskee Mittarit
UM/UE

Tiedot saadaan

Aikataulu/
toteutunut

Vastuutaho

Paperisilppurit

UM ja UE

UM:n osalta VNHY:ltä
Edustustoilta vuosittain

Toteutusta
jatketaan

VNHY /
kukin
edustusto

Edustustojen osalta
HAL-60:ltä

Toteutusta
jatketaan

HAL-60 /
kukin
edustusto

Toteutuminen

Ympäristönäkökohtia, joita voidaan asettaa tarjouspyynnössä vähimmäisvaatimuksiksi:
– laitteen virrankulutus on enintään tarjouspyynnössä määritettävä wattimäärä (W)
Ympäristönäkökohtia, joita voidaan asettaa tarjouspyynnössä arviointija vertailuperusteiksi:
– laitteen virrankulutus on pienempi kuin vähinnäisvaatimuksena on
asetettu
– kuinka suuri osuus laitteesta on uudelleenkierrätettävissä
– valmistajan määrittämä elinkaari tuotteelle
– kuinka pitkäksi ajaksi valmistaja takaa huollon ja varaosien saatavuuden
– laitteen kierrätysjärjestelmän olemassaolo

Ajoneuvot
Edustustojen ajoneuvohankinnoissa on soveltuvin huomioitava ainakin
seuraavat ajoneuvojen käytöstä aiheutuvat energia- ja ympäristövaikutukset:
1. energiankulutus
2. hiilidioksidipäästöt ja
3. typenoksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästöt
EURO-luokat toimivat näiden todentamisena
EU-maissa tavoitteena on, että moottori täyttää EURO 6 -kriteerit. EU:n
ulkopuolissa maissa tavoitteena on niin korkea EURO-kriteeri kuin kyseisessä
maassa on mahdollista
Käyttövoimana tulisi olla ensisijaisesti hybridi tai bensiini
Diesel-käyttövoimaa tulee välttää korkeiden typenoksidipäästöjen vuoksi
Ympäristönäkökohtia, joita voidaan asettaa tarjouspyynnössä vähimmäisvaatimuksiksi:
– vaadittava EURO-luokka
– EU-maissa auton CO2-päästöarvo on enintään EU:n tavoite vastaavanpainoiselle autolle. EU:n ulkopuolissa maissa vaatimusta sovelletaan soveltuvin
osin. Merkinnät löytyvät
(Jatkuu)
http://autovertaamo.trafi.fi/

UE

Toteutuminen

Edustustoilta vuosittain
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Keinot/toimenpiteet ympäristövaikutuksiltaan
merkittävissä hankinnoissa
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UM/UE

Tiedot saadaan

Aikataulu/
toteutunut

Vastuutaho

Ajoneuvot (Jatkoa)

UE

Edustustojen osalta
HAL-60:ltä

Toteutusta
jatketaan

HAL-60 /
kukin
edustusto

– EU-maissa renkaiden polttoainetaloudellisuus- ja märkäpitoluokitus on A.
EU:n ulkopuolisissa maissa polttoainetaloudellisuus- ja märkäpitoluokituksia
sovelletaan soveltuvin osin
– käyttövoimaa koskeva vaatimus (esim. hybridi)
Elinkaarikustannukset ovat aina yhtenä arviointi- ja vertailukriteerinä
Hyödynnetään mahdolliset innovatiiviset ratkaisut
Edistetään siirtymistä hybridiautoihin
Ympäristönäkökohtia, joita voidaan asettaa tarjouspyynnössä arviointi- ja
vertailuperusteiksi:
– kuinka suuri osuus autosta on uudelleenkierrätettävissä
– CO₂-päästöarvo on pienempi kuin vähimmäisvaatimuksena asetettu
– EURO-kriteeri on suurempi kuin vähimmäisvaatimuksena asetettu
– polttoaineen kulutus
– takuuaika on pidempi kuin vähimmäisvaatimuksena asetettu
– huoltokustannukset (maksuton huolto-ohjelma tietylle ajanjaksolle)

Toteutuminen

Edustustoilta vuosittain

Ympäristöohjelma 2017–2020
OHJELMA

PAPERI

SÄHKÖ JA VESI

TARJOILU

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO
JÄTTEET

HANKINNAT

LIIKKUMINEN

KIINTEISTÖT

VIESTINTÄ

HENKILÖSTÖ
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Koti- ja suurtalouslaitteet kuten pakastimet, jääkaapit ja
astian- ja pyykinpesukoneet

UE

Toteutuminen

Edustustojen osalta
vuosittain

Toteutusta
jatketaan

Kukin
edustusto

UM jaUE

Toteutuminen

Ministeriön osalta
VNHY:ltä
Edustustojen osalta
HAL-60:ltä /
Edustustoilta
vuosittain

Toteutusta
jatketaan

VNHY,
HAL-60 /
kukin
edustusto

Ympäristönäkökohtia, joita voidaan asettaa tarjouspyynnössä vähimmäisvaatimuksiksi:
– kylmälaitteiden energiatehokkuusluokka on vähintään A+++
– astian- ja pyykinpesukoneiden energiatehokkuusluokka on vähintään A+++
– takuuaika on vähintään 2 vuotta
Ammattikeittiölaitteiden hankinnassa kiinnitetään huomiota laitteiden
energiataloudellisuuteen ja elinkaarikustannuksiin. Astianpesukoneiden ja
kylmälaitteiden hankinnoissa hyödynnetään Motiva Oy:n laatimaa opasta
ammattikeittiölaitteiden hankinnasta
Ammattikeittiöiden suunnittelussa hyödynnetään Motiva Oy:n laatimaa
opasta ”Energiatehokas ammattikeittiö”
Ympäristönäkökohtia, joita voidaan asettaa tarjouspyynnössä arviointija vertailuperusteiksi:
– laitteiden energiatehokkuusluokka on parempi kuin vähimmäisvaatimuksena vaadittu
– vedenkulutus silloin kun kyseessä on astianpesu- tai pyykinpesukone
– takuuaika on pitempi kuin vähimmäisvaatimuksena vaadittu
– kuinka suuri osuus laitteesta on uudelleenkierrätettävissä
– elinkaarikustannukset
– laitteen kierrätysjärjestelmän olemassaolo

Kalusteet
Kalusteen käyttöiällä on iso merkitys. Kalusteen pitkä käyttöikä säästää
merkittävästi ympäristöä. Pitkää käyttöikää tukevia asioita ovat muun muassa
materiaalien ja liitosten kestävyys, sopivuus käyttötarkoitukseensa, ergonomisuus, ajaton muotoilu ja muunneltavuus
Kilpailuttamisessa ja hankinnoissa sovelletaan pitkää käyttöikää tukevien
ominaisuuksien lisäksi myös soveltuvin osin EU:n GPP-kriteerejä ”Furniture”.
Kriteerit käsittävät muun muassa seuraavia asioita:
• Puu ja puuhun perustuvat materiaalit
• Muoviosat
• Puu-, muovi- ja/tai metalliosien pinnoitteet
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• Falaatit
(Jatkoa)
• Liimat
• Pakkausmateriaalit
• Kestävyys, korjattavuus, soveltuvuus aiottuun tarkoitukseen ja ergonomia
• Polyuretaanivaahdot

UM ja UE

Ministeriön osalta
VNHY:ltä /
edustustojen osalta
HAL-60:ltä /
edustustoilta
vuosittain

Toteutusta
jatketaan

VNHY,
HAL-60 /
kukin
edustusto

Kalusteet, joille on myönnetty tyypin I ympäristömerkki katsotaan
vaatimusten mukaisiksi
EU:n GPP kriteerien lisäksi voidaan tarjouspyynnössä asettaa vähimmäisvaatimuksiksi seuraavia vaatimuksia:
• Tekstiilit
tulee täyttää EU:n ympäristömerkin voimassa olevat ympäristökriteerit
tekstiileille. Edellä mainituilla kriteereillä ei tarkoiteta merkinnän ympäristöntai laadunvalmistukseen ja viranomaismääräyksiin liittyviä kriteerejä
• Nahka ‘sivutuotteena’ elintarviketeollisuudesta
• Täytemateriaalit
kloorifenoleja (niiden suoloja ja eettereitä), PCB:tä tai orgaanisia tinayhdisteitä ei saa käyttää tuotteiden ja puolivalmisteiden kuljetuksen tai
säilytyksen aikana
Täytemateriaali ei saa sisältää halogenoituja palonestoaineita
Klooriorgaanisia valkaisukemikaaleja ei saa käyttää täytemateriaalin
tuotannossa
Formaldehydipäästöjen tulee olla patjoissa (aikuisten) vähemmän kuin
100 ppm
• Lasi
Lyijylasia, kristallilasia, peililasia, kuituvahvistettua lasia ja / tai laminoitua
lasia ei saa käyttää huonekaluissa
• Muovit
Muoveja, jotka jonkin pohjoismaisen viranomaisen mukaan vaativat erillistä
jätteenkäsittelyä poltossa syntyvien erityisten ongelmien johdosta, ei saa
käyttää (mm. PVC)
• Alumiini
Jos alumiinin osuus huonekalussa on yli 80 %, alumiiniin on oltava tuotettu
pelkästään uusiomateriaalista

Toteutuminen

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO
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• Pakkaus
on valmistettu kierrätysmateriaalista tai sitä on voitava käyttää useaan
kertaan (kuljetussuojat)

UM ja UE

Ministeriön osalta
VNHY:ltä /
edustustojen osalta
HAL-60:ltä /
edustustoilta vuosittain

Toteutusta
jatketaan

VNHY,
HAL-60 /
kukin
edustusto

Pakkaus ei sisällä klooripitoisia muovimateriaaleja
Ympäristönäkökohtia, joita voidaan asettaa tarjouspyynnössä arviointi- ja
vertailuperusteiksi:
• Raaka-aine / Kestävän kehityksen mukainen metsänhoito:
Sertifioinneilla todennetusti kestävänkehityksen periaatteiden ja toimenpiteiden mukaisesti hoidetuista metsistä peräisin oleva puutavaran, puukuitujen
tai puuhiukkasten prosenttiosuus lopullisessa tuotteessa sillä edellytyksellä,
että nämä kriteerit kuvaavat tuotetta ja ovat senkannalta oleellisia
• Kierrätettyjen materiaalien osuus:
Kierrätettyjen puuhun perustuvien materiaalien, muovien ja/tai metallin
osuus painoprosentteina lopullisesta kalusteesta
Todentaminen: Tarjoajien on esitettävä asianmukaiset asiakirjat, joissa mainitaan kierrätettyjen materiaalien osuus painoprosentteina
• Luonnonmukaisesti tuotettu puuvilla ja muut luonnonkuidut:
Kuinka suuri osuus painoprosentteina tekstiileissä käytetystä puuvillasta
tai muista luonnonkuiduista on tuotettu luonnonmukaisesti. Jotta kuitua
voitaisiin pitää tällaisena, se on pitänyt tuottaa asetuksen (EY) N:o 834/2007
mukaisesti
Todentaminen: Tarjoajan on osoitettava tarjouksessaan luonnonmukaisesti
tuotettujen kuitujen osuus lopputuotteessa painoprosentteina, käytettyjen
kuitujen alkuperä ja niiden tuotannon luonnonmukaisuus esimerkiksi EU:n
luomutunnuksella, hyväksytyllä kansallisella luomutunnuksella tai muulla
selvityksellä
• Kierrätetyt kuidut:
Tarjoajien on ilmoitettava painoprosentteina, kuinka suuri osa tekstiilistä on
valmistettu kierrätetyistä kuiduista, kuten kuiduista, jotka ovat peräisin yksinomaan tekstiili- tai vaatevalmistajien tilkuista tai kulutusjätteestä (tekstiili- tai
muusta jätteestä)
Todentaminen: Tarjoajan on toimitettava valmistajan todistus kierrätyskuitujen osuudesta tuotteessa

Toteutuminen

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO
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Palveluhankinnat, joilla on suoria ympäristövaikutuksia

UM ja UE

Ministeriön osalta
HAL-60:ltä

Toteutusta
jatketaan

HAL-60 /
kukin
edustusto

Erilaisten palvelujen, kuten kiinteistöjen ylläpitoon liittyvien palvelujen ja
kuljetuspalvelujen hankinnassa kiinnitetään huomiota myös palvelun tuottamisen energiatehokkuuteen
Siivouspalvelut
Siivouksen ympäristökuormitusta voidaan vähentää merkittävästi ottamalla
ympäristönäkökohdat huomioon jo siivouspalveluiden hankintavaiheessa.
Siivousmenetelmät, kemikaalien valinta ja niiden käyttäminen sekä siivousyrityksen ympäristöosaaminen ovat keskeisiä hankinnassa huomioon otettavia
linjauksia ja vaatimuksia
Ympäristönäkökohdat kannattaa huomioida myös siivousmenetelmien ja
kemikaalien valinnassa
Ympäristönäkökohtia, joita voidaan asettaa tarjouspyynnössä vähimmäisvaatimuksiksi:
– Pohjoismaissa siivouspalvelujen tulee täyttää pohjoismaisen ympäristömerkin voimassa olevat ympäristökriteerit siivouspalveluille. Nämä kriteerit koskevat kemikaaleja ja niiden käyttöä, kuljetuksia ja jätemäärää ja ne on esitetty
myöntämisperusteiden luvun ”Mitä Joutsenmerkintään vaaditaan” kohdissa
1–5. Edellä mainituilla kriteereillä ei tarkoiteta merkinnän ympäristön- tai
laadunvarmistukseen ja viranomaismääräyksiin liittyviä kriteerejä
Vähimmäisvaatimuksiksi Pohjoismaiden, Euroopan tai Pohjois-Amerikan
ulkopuolella (silloin kun Joutsenmerkin kriteerien täyttämisen vaatiminen
erilaisista toimintatavoista ja siivousmenetelmistä ym. syistä on erityisen
haastavaa) voidaan asettaa vaatimukseksi paikallisesti siivouspalveluille
yleisesti määriteltyä 1. luokan ympäristömerkin kriteerien vaatimuksia
Mikäli ympäristömerkin kriteerejä ei paikallisesti voida soveltaa, tällöin
voidaan asettaa vähimmäisvaatimuksia siivouksessa käytettävien kemikaalien
osalta esimerkiksi:
• ei käytetä klooripitoisia kemikaaleja
• suositaan (paikallisen, tyypin I) ympäristömerkin saaneita tuotteita /
niiden kriteerit täyttäviä tuotteita
• käytetään mikrokuituisia siivousvälineitä, jotka vähentävät annostusta

Toteutuminen

Edustustoilta vuosittain
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Siivouspalvelut (Jatkoa)

UM ja UE

Ministeriön osalta
HAL-60:ltä

Toteutusta
jatketaan

HAL-60 /
kukin
edustusto

Ympäristönäkökohtia, joita voidaan asettaa tarjouspyynnössä arviointi- ja
vertailuperusteiksi:
– siivouspalveluyrityksen ympäristöosaaminen, ympäristösuunnitelman tekeminen, ja ympäristöasioiden hallinta:
• siivoojien ja työnjohdon koulutus ekologiseen siivoamiseen
• ympäristönäkökohtien huomioiminen kirjallisissa työohjeissa
• ympäristöjohtaminen, mukaan lukien siivouksen ympäristöominaisuuksien mittaaminen ja seuranta
• ympäristötavoitteet ja toimenpiteet sopimuskauden ajalle
– siivouksessa käytettävien välineiden ja laitteiden ympäristöystävällisyys.
Esim. mikrokuituliinat ja -pesimet, jotka vähentävät pesuaineiden tarvetta,
sekä siivouksessa käytettävien koneiden energiatehokkuus
– siivouksessa käytettävien kemikaalien ympäristöystävällisyyden (= tyypin I
ympäristömerkki / sen kriteerit täyttävät)
Jos paikallista ympäristömerkkiä ei kriteerien määrittämiseksi ole, käytettäville kemikaaleille voidaan etukäteen asettaa ympäristövaatimuksia, tärkeimpänä kloorittomuus

Toteutuminen

Edustustoilta vuosittain
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Keinot/toimenpiteet ympäristövaikutuksiltaan
merkittävissä hankinnoissa

Tavoite koskee Mittarit
UM/UE

Tiedot saadaan

Aikataulu/
toteutunut

Vastuutaho

Kuriiri- ja materiaalirahdintapalvelut UM–UE–UM

UM ja UE

Ministeriön osalta
HAL-60:ltä

Toteutusta
jatketaan

HAL-60 /
kukin
edustusto

Toteutusta
jatketaan

HAL-60 /
kukin
edustusto

Toteutusta
jatketaan

HAL-60 /
kukin
edustusto

Toteutuminen

Kuljetuspalvelujen hankinnassa huomioidaan yhtenä tekijänä palvelun tuottamisen energiatehokkuus. Energiatehokkuusvaatimukset voivat liittyä kuljetuskaluston lisäksi myös koko muuhun logistiikkaketjuun kuten taloudellisen
ajotavan osaamiseen, kuljetustapaan, kuljetuksessa mahdollisesti käytettäviin
välivarastoihin, käytettäviin materiaaleihin, yrityksen ympäristöosaamiseen
jne.

Edustustoilta vuosittain

– materiaalia rahditaan pinta-/maantiekuljetuksena lentokuljetuksen sijaan
aina silloin kun se on aikataulusyistä mahdollista
– lentorahdissa suositaan mahdollisimman suoraa reittiä
– rahdintapalvelujen hankinnassa kuljetuskalustolle asetetaan ympäristökriteerejä vähimmäisvaatimuksiksi / arvioitaviksi kriteereiksi
– taloudellinen ajotapa
– pakkausmateriaalit on valmistettu kierrätetystä materiaalista ja ne
kierrätetään uudelleen
Selvitetään myös palveluntarjoajien muita tapoja vähentää päästöjä ja energiankulutusta, ja otetaan ne huomioon

Kopiopaperit

UM ja UE

Toteutuminen

Täyttävät pohjoismaisen tai EU:n ympäristömerkin (tai vastaavan julkisissa
hankinnoissa hyväksyttävän ympäristömerkin) voimassa olevat ympäristökriteerit kopio- ja painopapereille

Ministeriön osalta
HAL-60:ltä
Edustustoilta vuosittain

Uusio- ja/tai FSC-merkityn paperin käyttöön siirtyminen:
– valitaan kierrätyspaperia, mikäli laitevalmistaja sallii niiden käyttämisen
– käytetään vähemmän pakattua paperitoimitusta (säästää pakkausmateriaalia)
Lamput
Käytetään soveltuvin osin LED-lamppuja tai muita mahdollisimman
energiatehokkaita vaihtoehtoja

UM ja UE

Toteutuminen

Ministeriön osalta
VNHY:ltä
Edustustoilta vuosittain
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Keinot/toimenpiteet hankinnoissa, joiden ympäristövaikutus
on vähäisempi, ja jotka ovat myös tärkeitä kokonaistavoitteen
saavuttamisessa.

Tavoite koskee Mittarit
UM/UE

Tiedot saadaan

Aikataulu/
toteutunut

Vastuutaho

Toimistotarvikkeet

UM ja UE

UM:n osalta HAL-60:ltä
Edustustoilta vuosittain

Toteutusta
jatketaan

HAL-60 /
kukin
edustusto

Ministeriön osalta
VNHY:ltä

Toteutusta
jatketaan

HAL-60 /
kukin
edustusto

Toteutusta
jatketaan

HAL-60 /
VIE / muut
painatuksia
teettävät
yksiköt /
kukin
edustusto

Toteutuminen

Ympäristönäkökohtia, joita voidaan asettaa tarjouspyynnössä vähimmäisvaatimuksiksi:
– kierrätysmateriaaleista valmistettujen tuotteiden valikoima. Vähintään 50%
tuotteesta on kierrätysmateriaalia
– tuotteet täyttävät kyseisessä maassa yleisesti käytettyjen / tunnettujen
ympäristömerkin kriteerit
Ympäristönäkökohtia, joita voidaan asettaa tarjouspyynnössä arviointi- ja
vertailuperusteiksi:
– tuotteiden valmistuksessa käytetyt uusiomateriaalit
– tuotteet ovat biologisesti hajoavia
Käytetään vanhoja kansioita, mappeja ja muita tuotteita uudelleen

Värikasetit

UM ja UE

Toteutuminen

Ministeriössä käytettävät värikasetit täyttävät Joutsenmerkin kriteerit ja
edustustoissa käytettävät värikasetit asemamaassa yleisesti käytössä olevan
ympäristömerkin kriteerit

Edustustoilta vuosittain

Tyhjät värikasetit toimitetaan kierrätykseen
Painotuotteet
– käytettävät painopaperit täyttävät pohjoismaisen tai EU:n ympäristömerkin (tai vastaavan julkisissa hankinnoissa hyväksyttävän ympäristömerkin)
voimassa olevat ympäristökriteerit
– painotuotteiden painattaminen uusio- tai FSC-merkitylle paperille
– optimoidaan painosmääriä

UM ja UE

Toteutuminen

Ministeriön osalta
HAL-60:ltä, VIE:ltä sekä
muilta painatuksia
teettäviltä yksiköiltä ja
osastoilta
Edustustoilta vuosittain
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Keinot/toimenpiteet hankinnoissa, joiden ympäristövaikutus
on vähäisempi, ja jotka ovat myös tärkeitä kokonaistavoitteen
saavuttamisessa.

Tavoite koskee Mittarit
UM/UE

Tiedot saadaan

Aikataulu/
toteutunut

Vastuutaho

Julkaisujen, esitteiden ja painotuotteiden

UM ja UE

Ministeriön osalta
HAL-60, VIE:ltä sekä
muilta painatuksia
teettäviltä yksiköiltä ja
osastoilta

Toteutusta
jatketaan

HAL-60 /
VIE / muut
painatuksia
teettävät
yksiköt /
kukin
edustusto

Toteutusta
jatketaan

HAL-60 /
kukin
edustusto

Toteutusta
jatketaan

VNHY /
Valtori /
kukin
edustusto

Toteutusta
jatketaan

VNHY /
kukin
edustusto

Toteutuminen

painattamisessa selvitetään painovärien ympäristövaikutukset ja valitaan
ympäristöä vähiten kuormittavat vaihtoehdot
Pyritään käyttämään painotaloja, joilla on ympäristömerkintä

Edustustoilta vuosittain

Paristot
Käytetään uudelleen ladattavia paristoja (akkuja)

Ministeriön osalta
HAL-60:ltä

– ei-ladattavista paristoista luovutaan kokonaan

Edustustoilta vuosittain

Monitoimikopiokoneen hankkiminen erillisten laitteiden sijaan

UM ja UE

UM ja UE

Toteutuminen

Toteutuminen

Verkkotulostuksen käyttäminen erillisten tulostimien sijaan,
tietoturvallisuusvaatimukset kuitenkin huomioon ottaen

Erikseen hankittavat siivouksessa käytettävät kemikaalit
ovat ympäristömerkittyjä / täyttävät niiden kriteerit, aina kun se on
mahdollista

Ministeriön osalta
VNHY:ltä
Edustustoilta vuosittain

UM ja UE

Toteutuminen

Ministeriön osalta
VNHY:ltä
Edustustoilta vuosittain

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO

Ympäristöohjelma 2017–2020
OHJELMA

PAPERI

SÄHKÖ JA VESI

LIIKKUMINEN
Liikkumisessa otetaan
ympäristöasiat huomioon
• Huomioimme ympäristönäkökulmat
virkamatkojen suunnittelussa. Pyrimme
valitsemaan ympäristöä vähiten kuormittavan vaihtoehdon ja reitin
• Hyödynnämme video- ja muita etäneuvottelulaitteita aina kun mahdollista
• Kannustamme henkilöstöä kävelemään,
pyöräilemään ja käyttämään joukkoliikennettä
• Huomioimme joukkoliikenneyhteydet
ja etäosallistumismahdollisuudet omien
tapahtumien suunnittelussa

TARJOILU

JÄTTEET

HANKINNAT

LIIKKUMINEN

KIINTEISTÖT

VIESTINTÄ

HENKILÖSTÖ

2017
20 %

2018
30 %

2019
40 %

2020
50 %

matkoista

matkoista

matkoista

matkoista

Videoneuvottelulaitteet ovat edustustoissa
käytössä

80

85

edustustossa

edustustossa

Kaikissa
edustustossa

Ministeriössä on
riittävä määrä
videoneuvottelutiloja

Lisätään käyttöasteen ja tarpeen
mukaan

Tavoitteet
Ympäristöä vähiten
kuormittava
vaihtoehto ja reitti

Alla on kuvattu keinot ja toimenpiteet, joiden avulla liikkumisesta aiheutuvia ympäristökuormituksia
vähennetään. Keinot ja toimenpiteet on priorisoitu kahteen kategoriaan – vaikuttavuudeltaan merkittävät keinot ja tukevat keinot.

VIRKAMATKAT
Toimenpiteet

Tavoite koskee Mittarit

Hyödynnetään täysimääräisesti video- ja muita etäneuvottelumahdollisuuksia UM ja UE
Lisätään edelleen videoneuvottelulaitteiden määrää ministeriössä ja
edustustoissa
Koulutetaan henkilöstöä laitteiden käyttöön

Tiedot saadaan

Aikataulu/
toteutunut

Vastuutaho

Videoneuvottelulaitteiden määrä

HAL-60:ltä (laitteiden
määrä)

Toteutusta
jatketaan

HAL-60

Videoneuvottelulaitteiden käyttöaste

HAL-60 / videoneuvottelupalveluiden tuottaja
(laitteiden käyttöaste
kk-raporteista)

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO
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LIIKKUMINEN

KIINTEISTÖT

VIESTINTÄ

HENKILÖSTÖ

Toimenpiteet

Tavoite koskee

Mittarit

Tiedot saadaan

Aikataulu/
toteutunut

Vastuutaho

Seurataan vuosittaista matkustusmäärää yhteistyössä sopimusmatkatoimiston kautta

UM ja UE

Käytännöistä sovittu
sopimusmatkatoimiston
kanssa

Sopimusmatkatoimistolta
saatavat tiedot
matkustusmääristä
ja valituista reittivaihtoehdoista

Sovitaan
seurannasta ja
toteutuksesta
sopimusmatkatoimiston
kanssa

HAL-10

Kerran vuodessa
henkilöstölle intrassa
tehtävästä kyselystä

Jatketaan
edelleen
tiedottamista
vuonna 2017

HAL-10

Kartoitetaan sopimusmatkatoimiston kanssa vähiten kuormittavat
vaihtoehdot ja reitit yleisimpiin matkustuskohteisiin

Vuosittainen matkustusmäärä virkamatkojen
osalta

Kartoitetaan ympäristösertifioituja hotellivaihtoehtoja yleisimpiin
matkustuskohteisiin

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä

Vähiten kuormittavia
vaihtoehtoja käyttäen
tehtyjen matkojen osuus
kaikista matkoista
Virkamatkojen yhteydessä käytetään julkista liikennettä aina kun mahdollista

Ohjeistetaan henkilöstöä suosimaan kimppatakseja tai ekotaksi-tunnuksen
saaneita takseja

UM ja UE

Toteutumisaste

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä

UM ja UE

Toteutumisaste

Kerran vuodessa
henkilöstölle intrassa
tehtävästä kyselystä

Jatketaan
edelleen tiedottamista asiasta
vuonna 2017

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä.

UM ja UE

Selvitys on tehty
a) ministeriössä
b) edustustoissa

Erillisestä työmatkaliikkumista koskevasta
kyselystä (mahdollisuuksien mukaan
yhteistyössä
HSL:n kanssa)

Kysely toteutetaan joka
toinen vuosi

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä

HAL-10

Toteutusta
jatketaan

TYÖMATKALIIKKUMINEN
Selvitetään kyselyllä henkilöstön työmatka-liikkuminen kulkutapajakauman,
ja toimenpiteiden määrittämiseksi
Tarkennetaan toimia selvityksen tulosten perusteella

Etätyömahdollisuuden tarjoaminen henkilökunnalle
Jatketaan etätyömahdollisuuksista viestimistä
Päivitetään laitteistot sekä toimintatavat etätyötä tukeviksi

UM ja UE

Etätyösopimusten määrä

Ensimmäinen
kysely toteutetaan vuonna
2017

HAL-10
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LIIKKUMINEN

KIINTEISTÖT

VIESTINTÄ

HENKILÖSTÖ

Toimenpiteet

Tavoite koskee

Mittarit

Tiedot saadaan

Aikataulu/
toteutunut

Vastuutaho

Työmatkaliikunnan (pyöräily, kävely, juoksu) edistäminen

UM ja UE

Työmatkaliikuntaa tulevat
toiminnot on järjestetty
a) ministeriön
kiinteistöissä
b) edustustoissa

Ministeriön osalta
VNHY:ltä, HAL-60:ltä
ja kestävän kehityksen
seurantaryhmältä

Toteutusta
jatketaan

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä /
VNHY

Käytössä olevien
asiointipyörien määrä

HAL-60

Kartoitetaan
nykyisten
asiointipyörien
käyttö ja
lisätarve
vuonna 2017

HAL-60

Kiinteistöissä on työmatkaliikuntaa tukevat toiminnot, kuten riittävät
peseytymistilat ja vaatteiden kuivatustilat sekä riittävät pyörien
pysäköintipaikat
Työmatkaliikuntaa kartoitetaan osana työmatkaliikkumista koskevaa kyselyä

Edustustoilta vuosittain

Järjestetään erilaisia työmatkaliikuntaa tukevia kampanjoita ja/tai
osallistutaan valtakunnallisiin kampanjoihin kuten Kilometrikisa.
Kannustetaan myös ympärivuotiseen pyöräilyyn tai kävelyyn
PÄIVITTÄINEN LIIKKUMINEN TYÖASIOISSA
Henkilökunnan käyttöön hankitaan asiointipyöriä

UM ja UE

Tiedotetaan olemassa olevista asiointipyöristä ja niiden sijainnista

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä

Kannustetaan yksiköitä ja osastoja hankkimaan käyttöönsä julkisen liikenteen
matkalippuja työaikana tapahtuvia matkoja varten

UM ja UE

Toteutumisaste

Kerran vuodessa
henkilöstölle
intrassa tehtävästä
kyselystä

Jatketaan
edelleen
tiedottamista

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä

Järjestetään taloudellisen ajotavan kursseja autonkuljettajille

UE

Edustustojen määrä,
joissa kuljettajat ovat
käyneet taloudellisen
ajotavan kurssin.

TTS

Jatketaan
edelleen
tiedottamista

Kukin
edustusto

Järjestetään tarvittaessa yhteiskuljetuksia osaston, yksikön tai edustuston
järjestämiin tilaisuuksiin tai ohjeistetaan yhteisten kyytien käyttöön

UM ja UE

Toteutumisaste

Kerran vuodessa
henkilöstölle intrassa
tehtävästä kyselystä

Jatketaan
edelleen
tiedottamista

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä
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JÄTTEET

HANKINNAT

LIIKKUMINEN

KIINTEISTÖT

VIESTINTÄ

HENKILÖSTÖ

Toimenpiteet

Tavoite koskee

Mittarit

Tiedot saadaan

Aikataulu/
toteutunut

Vastuutaho

Järjestetään virkistyspäiviä ja retriittejä mahdollisuuksien mukaan lähiseudun
kohteissa tai joukkoliikenteellä helposti saavutettavissa kohteissa

UM ja UE

Toteutumisaste

Kerran vuodessa
henkilöstölle intrassa
tehtävästä kyselystä

Jatketaan
edelleen
tiedottamista

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä

Kokouksia ja tapahtumia järjestetään mahdollisuuksien mukaan paikoissa,
joihin pääsee helposti julkisilla liikennevälineillä

UM ja UE

Toteutumisaste

Kerran vuodessa
henkilöstölle intrassa
tehtävästä kyselystä

Jatketaan
edelleen
tiedottamista

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä

Kokouskutsujen yhteyteen liitetään julkiseen liikenteen saapumisohjeet

UM ja UE

Toteutumisaste

Kerran vuodessa
henkilöstölle intrassa
tehtävästä kyselystä

Jatketaan
edelleen
tiedottamista

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä

Tarjotaan tarpeen mukaan mahdollisuuksia osallistua tapahtumiin ja
koulutuksiin videolinkin kautta

UM ja UE

Toteutumisaste

Kerran vuodessa
henkilöstölle intrassa
tehtävästä kyselystä

Jatketaan
edelleen
tiedottamista

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä

Hyödynnetään tapahtumien videostriimausta keinona seurata tapahtumia
ilman fyysistä läsnäoloa

UM ja UE

Toteutumisaste

Kerran vuodessa
henkilöstölle intrassa
tehtävästä kyselystä

Toteutus
aloitetaan
2017

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä

KOKOUSTEN, TAPAHTUMIEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
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PAPERI

SÄHKÖ JA VESI

KIINTEISTÖT

Kiinteistöissä, toimitiloissa,
virka- ja lähetetyn henkilökunnan asunnoissa otetaan
energiatehokkuus ja ympäristöasiat huomioon
• Emme lämmitä tai jäähdytä tilojamme
tarpeettomasti
• Hyödynnämme aurinko- ja tuulienergiaa,
maalämpöä ja muita uusiutuvia energiamuotoja
• Hankimme uusiutuvalla energialla
tuotettua sähköä kiinteistöillemme, jos
sitä on saatavilla
• Valitsemme kestävän kehityksen mukaisia
ja ympäristöystävällisiä materiaaleja
• Hankimme kiinteistöjä ja toimitiloja energia- ja tilatehokkuuden, sijainnin ja liikkumisen näkökulmat huomioiden

TARJOILU

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO
JÄTTEET

HANKINNAT

LIIKKUMINEN

KIINTEISTÖT

VIESTINTÄ

HENKILÖSTÖ

Johdanto
Ulkoministeriö hallinnoi Suomen valtion merkittävää kiinteistöomaisuutta maailmalla, johon
kuuluu edustustojen toimitiloja ja virka-asuntoja sekä jonkin verran henkilöstöasuntoja.
Kiinteistöomaisuus käsittää hyvin erityyppisiä kiinteistöjä ja tiloja, suurista kompaundeista
aina yksittäisiin huoneistoihin. Mukana on myös arkkitehtonisesti ja kulttuurihistoriallisesti
arvokkaita kohteita.
Toimitilojen tehokasta hyödyntämistä kehitetään valtion toimitilastrategiassa asetettujen
velvoitteiden mukaisesti. Toimitilojen muutoshankkeissa toimitilojen neliömäärä arvioidaan
suhteessa henkilöstömäärään valtion toimitilastrategian tavoitteiden mukaisesti.
Energiatehokkuus on yksi keskeinen ympäristönäkökulma kiinteistöissä. EU:n energiatehokkuusdirektiivi 2012/27/EU asettaa velvoitteita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkishallinnon rakennusten hankintasopimuksiin, joiden arvo vastaa vähintään EU-kynnysarvoja. Valtioneuvoston periaatepäätös 13.6.2013 edellyttää julkisilta hankkijoilta toimia
energiatehokkuuden edistämiseksi erityisesti myös rakennuksiin ja rakentamiseen liittyen.
Edustustojen toimitilojen ja virka-asuntojen osalla direktiivin ja valtioneuvoston periaatepäätöksen velvoitteita sovelletaan soveltuvin osin erityisesti EU:n ulkopuolisissa maissa.

Tavoitteet
Kiinteistöjen, toimitilojen ja virka-asuntojen koko energiankulutusta pyritään vähentämään
vuosittain 1 %:n suuruinen energiamäärä lähtötilanteen kokonaiskulutukseen nähden.
Lähetetyn henkilökunnan asunnoissa energiankulutuksen vähentämiselle ei aseteta tarkkaa vähentämistavoitetta. Energiankulutusta lähetetyn henkilökunnan asunnoissa pyritään
vähentämään henkilökunnan valistamisella ja kannustamisella energiaa säästäviin ja kestävää kehitystä tukeviin toimenpiteisiin.

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO
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PAPERI

SÄHKÖ JA VESI

KIINTEISTÖT

Kiinteistöissä, toimitiloissa,
virka- ja lähetetyn henkilökunnan asunnoissa otetaan
energiatehokkuus ja ympäristöasiat huomioon
• Emme lämmitä tai jäähdytä tilojamme
tarpeettomasti
• Hyödynnämme aurinko- ja tuulienergiaa,
maalämpöä ja muita uusiutuvia energiamuotoja
• Hankimme uusiutuvalla energialla
tuotettua sähköä kiinteistöillemme, jos
sitä on saatavilla
• Valitsemme kestävän kehityksen mukaisia
ja ympäristöystävällisiä materiaaleja
• Hankimme kiinteistöjä ja toimitiloja energia- ja tilatehokkuuden, sijainnin ja liikkumisen näkökulmat huomioiden

TARJOILU

JÄTTEET

HANKINNAT

Tavoitteet
Yhteistuotannolla
tuotettua energiaa,
aurinko- ja
tuulienergiaa,
maalämpöä tai
muita uusiutuvia
energiamuotoja
hyödynnetään

Uusiutuvalla energialla
tuotettua sähköä
hankitaan

2017
6

kohteessa

LIIKKUMINEN

KIINTEISTÖT

2018
8

2019
10

kohteessa

kohteessa

VIESTINTÄ

2020
12

kohteessa

Erityisesti pyritään hyödyntämään aurinkoenergiaa ja maalämpöä asentamalla aurinkopaneeleita ja -keräimiä ja maalämpöpumppuja niihin omistuskiinteistöihin, joissa hyödyntäminen arvioidaan hyötysuhteen ja kustannusten
perusteella tarkoituksenmukaiseksi.
Energiamuodon valinnassa tehdään aina myös primäärienergiatarkastelu,
sillä todellinen vaikutus CO₂-päästöihin vaihtelee tapauskohtaisesti.

6

kohteessa

10

kohteessa

15

kohteessa

20

kohteessa

Kestävän kehityksen mukaisia ja ympäristöystävällisiä materiaaleja valitaan
korjaus- ja uudisrakennus-hankkeissa aina kun se on mahdollista
Lisäämme kiinteistöjen
ja toimitilojen energia- ja
tilatehokkuutta ja otamme
uusien tilojen hankinnassa
myös energia- ja tilatehokkuuden, sijainnin ja
kestävän liikkumisen näkökulmat huomioon

HENKILÖSTÖ

8

kohteessa

12

kohteessa

15

kohteessa

20

kohteessa

Energiatehokkuuden parantamiseksi laaditaan nykyisen energiankäytön kiinteistökohtainen
tehostamissuunnitelma.
Tilatehokkuustavoitteet ja kestävän liikkumisen näkökulmien huomioiminen konkretisoidaan
esimerkkien avulla.

Seuraavassa on kuvattu keinot ja toimenpiteet, joiden avulla kiinteistöistä, toimitiloista, virka-asunnoista ja lähetetyn henkilökunnan asunnoista
aiheutuvia ympäristökuormituksia vähennetään.
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JÄTTEET

HANKINNAT

LIIKKUMINEN

KIINTEISTÖT

VIESTINTÄ

HENKILÖSTÖ

Merkittävät keinot/toimenpiteet

Tavoite koskee
UM/UE

Mittarit

Tiedot saadaan

Aikataulu/
toteutunut

Vastuutaho

Selvitetään kiinteistöjen, toimitilojen ja virka-asuntojen nykyinen
energian- ja vedenkulutus (lämpö/lämmitys-polttoaineet ja sähkö)

UM ja UE

Toteutuminen

Ministeriön osalta
VNHY:ltä ja edustustojen
osalta HAL-60:ltä

Toteutusta
jatketaan

VNHY, UM,
HAL-60, UE

Laaditaan kiinteistöjen, toimitilojen ja virka-asuntojen energiatehokkuusUM ja UE
suunnitelma, jossa mm. seuraavat toimenpiteet ja tavoitteet konkretisoidaan:

Toteutuminen

Ministeriön osalta
VNHY:ltä ja edustustojen
osalta HAL-60:ltä

Toteutusta
jatketaan

VNHY, UM,
HAL-60, UE

Toteutuminen

Ministeriön osalta
VNHY:ltä ja edustustojen
osalta HAL-60:ltä

Toteutusta
jatketaan

VNHY, UM,
HAL-60, UE

a) Energiatehokkuustavoitteiden määrittely nykyiseen kulutustasoon nähden
b) Energiankulutuksen seuranta. Tavoitteena on vähintään kuukausittainen
kulutusseuranta mahdollisimman monessa kohteessa. Tavoitteena on myös
mittaamisen edistämisellä saavuttaa tuntitason kulutusseuranta merkittävissä
kohteissa
c) Energiakatselmuksen teettäminen soveltavin osin mahdollisimman
moneen kiinteistöön ja tehostamisehdotusten tekeminen
e) Selvitetään toimitilojen tilatehokkuutta ja kehitetään sitä valtion
toimitilastrategian tavoitteiden mukaisesti
Laaditaan kiinteistöjen ylläpidon ja rakentamisen
hankintaohje, jossa seuraavat toimenpiteet ja tavoitteet konkretisoidaan:
a) Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin ja rakentamismääräyksien
noudattaminen
b) Ylläpidon ja huollon osaaminen energiatehokkuuden osa-alueella ja rooli
energiatehokkuuden edistämisessä
c) Sovelletaan soveltuvin osin EU:n GPP-kriteerejä urakoitsijoita,
suunnittelijoita, energiatehokkuutta, rakennusmateriaaleja ja vettä säästäviä
vesikalusteita koskevia vähimmäisvaatimuksia ja arviointikriteerejä
d) Yhteistuotantoon perustuvan energian, aurinko- ja tuulienergian,
maalämmön sekä muun uusiutuvan energian käytön huomioon ottaminen
nykyisin käytössä olevissa tiloissa ja uusien vuokratilojen hankinnassa
(myös vihreä sähkö)
(Jatkuu)

UM ja UE
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Merkittävät keinot/toimenpiteet

Tavoite koskee
UM/UE

Mittarit

Tiedot saadaan

Aikataulu/
toteutunut

Vastuutaho

(jatkoa)

UM ja UE

Toteutuminen

Ministeriön osalta
VNHY:ltä ja edustustojen
osalta HAL-60:ltä

Toteutusta
jatketaan

VNHY, UM,
HAL-60, UE

e) Ympäristöluokituksen ja ympäristömerkittyjen / niiden kriteerit täyttävien
tuotteiden ja palvelujen hyödyntäminen
f) Määritetään esimerkin avulla kestävän liikkumisen näkökulman huomioon
ottaminen kiinteistöjen, toimitilojen, virka- ja lähetetyn henkilökunnan
asuntojen valinnassa
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OHJELMA

PAPERI

SÄHKÖ JA VESI

TARJOILU

VIESTINTÄ
Viestinnällä on keskeinen rooli kestävän
kehityksen tavoitteiden onnistumisessa
ja ulkoasiainhallinnon julkisuuskuvan
muodostamisessa.

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO
JÄTTEET

HANKINNAT

LIIKKUMINEN

KIINTEISTÖT

VIESTINTÄ

HENKILÖSTÖ

• Viestimme ympäristöasioista aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti
• Tuemme oikea-aikaisella, laadukkaalla ja kannustavalla viestinnällä asetetun
päämäärän ja tavoitteiden saavuttamista
• Viestintä on vuorovaikutteista

Keinot/toimenpiteet

Tavoite
koskee
UM/UE

Mittarit

Ympäristöviestintäsuunnitelman laatiminen ulkoista ja sisäistä
tiedottamista varten

UM ja UE

UM ja UE

Viestitään:

Tiedot saadaan

Aikataulu/
toteutunut

Vastuutaho

Suunnitelma päivitetään ja VIE
käytössä on ajantasainen
suunnitelma

Viestintäsuunnitelman
päivitys 2017
aikana

VIE

Toteutuminen

Tiedottamista
jatketaan

VIE /
kukin
edustusto

• saavutetuista tuloksista
• hyvistä esimerkeistä
• ympäristöohjelman päivitysvaiheessa laajasti ja yleisesti
• kun tavoitteisiin ja toimenpiteisiin
on tehty muutoksia
Viestitään myös erilaisilla kohdennetuilla kampanjoilla – teemapäivät
ja -viikot, mm. Energiansäästöviikko, Liikkujan viikko, EU:n Sustainable
Energy Week

Organisaation ympäristöasioista tiedottaminen yhteisöviestinnän keinoin

VIE
Edustustoilta vuosittain
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Keinot/toimenpiteet

Tavoite
koskee
UM/UE

Mittarit

Tiedot saadaan

Aikataulu/
toteutunut

Vastuutaho

Tiedotustilaisuuksien järjestäminen henkilökunnalle organisaation
ympäristöjohtamisasioista

UM ja UE

Toteutuminen

VIE

Tiedottamista
jatketaan

VIE /
kukin edustusto

Päivitetään ohjeita sen mukaan, mitä muutoksia/päivityksiä tavoitteisiin ja
toimenpiteisiin tehdään

UM ja UE

Toteutuminen

HAL-10, HAL-40 ja HAL-60 Toimintaa
vastuualueidensa osalta jatketaan
ministeriöissä
Edustustoilta vuosittain
ja
edustustoissa

HAL-10,
HAL-40 ja
HAL-60 /
kukin
edustusto

Kestävän kehityksen vinkkien välittäminen henkilökunnalle

UM ja UE

Toteutuminen

Kestävän kehityksen
seurantaryhmä

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä

Aktivoidaan henkilökuntaa jakamaan vinkkejä myös itse

Edustustoilta vuosittain

Toimintaa
jatketaan

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO

Ympäristöohjelma 2017–2020
OHJELMA

PAPERI

SÄHKÖ JA VESI

HENKILÖSTÖ

TARJOILU

JÄTTEET

HANKINNAT

LIIKKUMINEN

KIINTEISTÖT

VIESTINTÄ

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön kouluttaminen toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti
on ehdottomasti tärkein asia tavoitteiden saavuttamisessa

Keinot/toimenpiteet

Tavoite koskee
UM/UE

Mittarit

Tiedot saadaan

Aikataulu/
toteutunut

Vastuutaho

Ympäristöasiat osana uusien työntekijöiden perehdyttämiskoulutusta

UM ja UE

Toteutuminen

HAL-10:ltä

Toimeenpanoa
jatketaan

HAL-10 /
kukin
edustusto

Edustustoilta vuosittain

Toimeenpanoa
jatketaan

HAL-60 /
kukin
edustusto

Edustustoilta vuosittain
Ympäristökoulutustilaisuuksien järjestäminen henkilökunnalle

UM ja UE

Toteutuminen

Edustustoissa myös asemamaasta palkatuille

HAL-60:ltä

Henkilöstön ohjeistaminen vastaamaan intrassa ympäristökyselyyn vuosittain

UM ja UE

Toteutuminen

Kestävän kehityksen
seurantaryhmä

Toimeenpanoa
jatketaan

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä

Ympäristötietoiskujen järjestäminen osasto- ja yksikkökokouksiin tai muihin
vastaaviin tilaisuuksiin

UM ja UE

Toteutuminen

Ministeriön osalta
kestävän kehityksen
seurantaryhmä

Toimeenpanoa
jatketaan

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä

Ekotiimin postilaatikko toimii myös aloitelaatikkona

UM ja UE

Toteutuminen

Ministeriön osalta
kestävän kehityksen
seurantaryhmä

Toimeenpanoa
jatketaan

Kestävän
kehityksen
toiminta-ryhmä

Toimiston käytännöllisyyden ja viihtyvyyden parantaminen uudelleenjärjestelyillä esim. tyytyväisyyskyselystä ja/tai aloitteesta saatujen ideoiden
perusteella

UM ja UE

Toteutuminen

Ministeriön osalta
kestävän kehityksen
seurantaryhmä

Toimeenpanoa
jatketaan

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä /
kukin edustusto

Toimeenpanoa
jatketaan

Kestävän
kehityksen
seurantaryhmä / kukin
edustusto

Edustustoilta vuosittain
“Leikkimielisten” kilpailujen järjestä-minen osastojen, yksikköjen ja
edustustojen välille. Voittamisesta palkitaan

UM ja UE

Toteutuminen

Ministeriön osalta
kestävän kehityksen
seurantaryhmä
Edustustoilta vuosittain

