
Nykyaikainen yritys huolehtii toimintaympäristönsä hyvin-
voinnista ja kantaa vastuunsa ympäristöstä. Konkreettisiin 

ympäristötekoihin ryhtymällä yrityksen on mahdollista 
pienentää päästöjään sekä toimia suunnannäyttäjänä

yhteistyökumppaneilleen ja asiakkailleen.

Yrityksen hiilijalanjäljen pienentäminen tuo pitkällä 
tähtäimellä kilpailuetua ja säästöjä. Yhteiset kestävään 
kehitykseen tähtäävät arvot tekevät yrityksestä myös

houkuttelevan työpaikan.

Kokouspohjan kohdat käydään yhdessä läpi ja kunkin otsikon 
alta valitaan yksi tai mieluusti useampi päätös, joista osallistujat 
pitävät kiinni kokouksesta lähtien. Keskustelu ja omien ideoiden 

kirjaaminen on sallittua ja suotavaa!

www.omailmastokokous.fi
#omailmastokokous

”Järjestä yrityksessäsi Oma ilmastokokous ja nosta 
organisaatiosi edelläkävijöiden joukkoon!”

VÄLITÄMME YMPÄRISTÖSTÄ
JA NÄYTÄMME SEN

Oman ilmastokokouksen pitämisen myötä 
otamme ympäristönsuojelun osaksi kaikkea 
työpaikkamme toimintaa.

Nimeämme työpaikallemme kestävän kehityksen 
työryhmän

Varaamme työryhmän käyttöön        tuntia kuukaudessa 
työpaikkamme ympäristöasioiden kehittämiseen

Kerromme tekemistämme ympäristönsuojelutoimista 
sosiaalisessa mediassa ja muussa viestinnässämme

Osallistumme yritysjäsenenä tai -lahjoittajana ympäristön-
suojelujärjestön toimintaan

Hankimme toiminnallemme ympäristö- ja ilmastosertifikaatin

Palkitsemme työntekijöitämme uusista ideoista, joita voimme 
hyödyntää toiminnassamme ympäristön hyväksi

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISISTÄ RATKAISUISTA KERTOMINEN 
ON OSA NYKYAIKAISTA YRITYSVIESTINTÄÄ!

YMPÄRISTÖARVOISTA VIESTIMÄLLÄ SITOUTAMME SEKÄ 
TYÖNTEKIJÖITÄ ETTÄ ASIAKKAITAMME.

Muistiinpanot ja ideat:



KULJEMME KESTÄVÄSTI

Teemme työmatkoja harkiten ja 
matkustamme tarpeelliset reissut 
ympäristöystävällisillä tavoilla.

Maksamme tekemistämme työmatkoista 
hiilijalanjälkihyvityksen

Käytämme työmatkoihin ensisijaisena vaihtoehtona 
muita matkustusmuotoja lentämisen sijaan

Jos autoa tarvitaan, kuljemme sähköllä, kaasulla tai 
yhteiskäyttöautolla

Maksamme käyttämästämme logistiikasta 
hiilijalanjälkihyvityksen

Käytämme työmatkoilla kimppakyytejä ja järjestämme 
helpon tavan niiden sopimiseen

Käymme lounaalla ja ostoksilla kävellen tai firman 
polkupyörillä

VAIHTAMALLA ESIMERKIKSI KAASUAUTOON, VÄHENEVÄT 
PÄÄSTÖJEN LISÄKSI MYÖS POLTTOAINEKULUT MERKITTÄVÄSTI.

Muistiinpanot ja ideat:Muistiinpanot ja ideat:

Käytämme ympäristötekoihin sitoutuneita tavaran-
toimittajia, alihankkijoita ja logistiikkaa

Teemme yrityksen hankinnat kotimaasta tai 
mahdollisimman läheltä

Haastamme myös yhteistyökumppanimme ja 
asiakkaamme pitämään Oman ilmastokokouksen

Liikelahjojen tai joulutervehdysten lähettämisen sijaan 
teemme lahjoituksen esimerkiksi ympäristönsuojelutyöhön

Järjestämme esimerkiksi siivoustalkoot lähimetsässä yhdessä 
naapuriyritysten kanssa

Tarjoamme kokouksissa ja neuvotteluissa Reilun kaupan 
kahvia

AINEETTOMIEN LIIKELAHJOJEN KÄYTTÖ ON LUONTEVA KEINO 
VIESTIÄ YRITYKSEN ARVOVALINNOISTA.

YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA

Vaikutamme valinnoillamme ympäristömme 
hyvinvointiin ja rohkaisemme yhteistyö-
kumppaneitamme toimimaan samoin.



Vähennämme syntyvän jätteen määrää toiminnassamme

Kierrätämme ja lajittelemme jätteemme

Käytämme kesto- ja uusiokäytettäviä tuotteita kerta-
käyttöisten sijaan

Valitsemme ekologisen siivouspalvelun ja työvaatehuollon 
tarjoajan

Tulostamme vähemmän ja uusiotäytämme mustekasetit

Vaihdamme paperiset käsipyyhkeet käsikuivaimiin tai 
kangaspyyhkeisiin

SEKAJÄTE ON KALLEINTA JÄTETTÄ, JOTEN KIERRÄTTÄMÄLLÄ JA 
JÄTETTÄ VÄHENTÄMÄLLÄ VOI SÄÄSTÄÄ HUOMATTAVIA SUMMIA 

TYÖPAIKAN JÄTEKUSTANNUKSISSA

Muistiinpanot ja ideat:

SÄÄSTÄMME SÄHKÖLASKUSSA

Valitsemme energiatehokkaita ratkaisuja 
ja suosimme uusiutuvia energianlähteitä.

Vaihdamme sähkösopimuksemme ekosähköön

Vähennämme energian ja veden käyttöä toiminnassamme

Otamme käyttöön omavaraisia ja uusiutuvia energian-
lähteitä, kuten aurinkopaneeleita tai lämmön talteenottoa

Optimoimme työpaikkamme valaisun käyttämällä esimerkiksi 
liiketunnistinvalaisimia

Laskemme lämpötilaa tiloissa, jotka eivät ole aktiivisessa 
käytössä

Käytämme energiatehokkaita laitteita ja elektroniikkaa

HUONELÄMPÖTILAN LASKEMINEN ASTEELLA VASTAA NOIN 5 % 
SÄÄSTÖÄ LÄMMITYSKULUISSA - JOKAISTA ALENNETTUA

ASTETTA KOHDEN!

Muistiinpanot ja ideat:

TOIMIMME ARJESSA 
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISESTI

Vähennämme päivittäisten arkirutiiniemme ja 
käyttämiemme kulutustuotteiden ympäristö-
vaikutusta.



Tarjoamme etätyömahdollisuuden kannettavien työväli-
neiden, verkkotyöympäristöjen tai etätoimistojen avulla

Tuemme kevyen ja julkisen liikenteen käyttöä esimerkiksi 
työmatkakorteilla

Varmistamme, että lounasruokalassamme on päivittäin 
tarjolla houkuttelevaa kasvisruokaa

Rohkaisemme henkilökuntaamme liikkumaan laskemalla 
polkupyörällä taitetun työmatkan osaksi työaikaa

Järjestämme virkistys- ja TYKY-päivät paikallisesti tai 
lähialueilla

Tarjoamme sähköautojen latausmahdollisuuden sitä tarvitseville

TYÖSUHDEPOLKUPYÖRÄT YRITYKSEN LOGOLLA TUKEVAT 
TYÖNTEKIJÖIDEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ
LIIKKUMISTA JA OVAT NÄKYVÄÄ MAINOSTA!

Muistiinpanot ja ideat:

on Omassa ilmastokokouksessa sitoutunut pitämään kiinni 
yhteisesti tehdyistä päätöksistä ympäristön suojelemiseksi. Yritys 
toteuttaa tehtyjä päätöksiä heti kokouksen pitämisestä lähtien.

Yrityksen edustajina Omaan ilmastokokoukseen osallistuivat:

Päivämäärä ja paikka:

Omaan ilmastokokoukseen osallistunut yritys

NIMET ALLE!

TUEMME HENKILÖKUNTAMME 
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYTTÄ

Teemme ympäristöystävällisten valintojen 
tekemisen henkilökunnallemme helpoksi ja 
luontevaksi.


