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Ympäristövastuu osana kaikkea HUSin toimintaa
HUSin ympäristöpolitiikka
Ympäristöasioista huolehtiminen on HUSissa osa vastuutamme potilaista, henkilökunnasta ja
meitä ympäröivästä yhteiskunnasta. Toimimme esimerkkinä ja edelläkävijänä – vastuullisena terveysalan toimijana. Ympäristön kannalta hyvät valinnat ovat myös valintoja ihmisten hyvinvoinnin
puolesta.
Ympäristövastuu tarkoittaa meille ympäristöarvojen huomioimista sekä tekoja ilmastonmuutoksen
hillitsemisen ja luonnon köyhtymisen pysäyttämisen eteen. Tavoittelemme hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä sekä kestävän kehityksen noudattamista kaikessa toiminnassamme.
Perustan ympäristötyöllemme luovat ympäristö- ja energiatehokkuuslainsäädäntö, ympäristölupien vaatimukset sekä vapaaehtoiset sitoumuksemme, kuten kuntien energiatehokkuussopimus.
Toimimalla suunnitelmallisesti ennakoimme, vähennämme ja seuraamme ilmasto- ja ympäristövaikutuksiamme.
Toimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät materiaalivirtoihin ja energiankulutukseen sairaanhoidossa ja sen tukitoiminnoissa sekä sairaalainfrastruktuurin rakentamisessa ja
ylläpidossa.
Olemme mukana rakentamassa resurssiviisasta ja kestävää kiertotalousyhteiskuntaa. Huomioimme ilmasto-, energia- ja muut ympäristökysymykset infrastruktuurin ja toimintojen suunnittelussa sekä hankinnoissamme. Vähennämme jätteen määrää materiaalitehokkailla toimintatavoilla
ja hävikin minimoinnilla sekä ohjaamme jätettä kierrätykseen jätelajittelua kehittämällä.
Henkilökunnan tietoutta oman työnsä ympäristövaikutuksista ja mahdollisuuksista toimia ympäristöystävällisemmin lisäämme aktiivisella koulutuksella ja viestinnällä. Tieto vastuullisista toimintatavoistamme tavoittaa myös asiakkaamme. Päivittäisillä valinnoillamme me jokainen vaikutamme merkittävästi luonnon ja ihmisten hyvinvointiin.

Ympäristöohjelman 2021–2024 painopisteet
Ympäristöohjelmamme painopisteet ovat ilmastoneutraaliuden saavuttamisessa ja resurssiviisauden edistämisessä. Organisaatiomme eri puolilta löytyvä ympäristöosaaminen, jatkuva oppiminen sekä sitoutuminen ympäristöparannusten tekemiseen ovat keskeisiä voimavarojamme tavoitteiden toteuttamiseksi. Panostamalla
hankintojen kestävyyteen pystymme vaikuttamaan
oman ympäristöjalanjälkemme lisäksi kestävämmän yhteiskunnan eteenpäin viemiseen.
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Hiilineutraaliuden tiekartta tarkentaa tavoitteita
Ympäristötyötä HUSissa ohjaavat tämän nelivuotisen ympäristöohjelman painopisteet. Laadimme
ympäristöohjelman pohjalta vuosittaiset yksikkökohtaiset toimenpideohjelmat, joissa määritellään
yksityiskohtaisemmat keinot tavoitteiden toteuttamiseksi.
Ympäristöohjelman 2021–2024 tavoitteisiin ja toteuttamiseen vaikuttaa keskeisesti kunnianhimoinen strateginen tavoitteemme olla ilmastoneutraali vuonna 2030. Hiilineutraaliuden tiekartta laaditaan vuoden 2021 alkupuolella ja siinä asetettavat askelmerkit tulevat tarkentamaan useita ympäristöohjelman tavoitteita.
Ympäristötyötä tehdään yhdessä
Ympäristötyö on strategisten linjaustemme lisäksi työarjessa tehtäviä päivittäisiä ratkaisuja, joista
on vastuussa jokainen HUSin työntekijä. Työyksiköissä ympäristöasioita vievät eteenpäin yli tuhat
koulutettua ympäristövastaavaamme lähiesimiestensä tukemina. Tulosalueilla ja HYKS tulosyksiköissä ympäristönäkökulmien huomioonottamista kehitetään ympäristövastuuryhmissämme. HUSissa ylin johto seuraa ympäristötavoitteiden etenemistä ja ympäristötyötä koordinoi HUSin ympäristökeskus. Ympäristöasioiden kehittäminen on meillä osa laajempaa vastuullisuustyötä.
Ympäristövastuuryhmien johdolla jokainen tulosalue ja HYKSin tulosyksikkö laatii vuosittaisen
ympäristöohjelmansa HUS Ympäristökeskuksen laatiman vuosikohtaisen ympäristöohjelman pohjalta. Ympäristövastuuryhmät esittelevät vuosiohjelmansa yksikkönsä johdolle, joka hyväksyy ohjelman.
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Hiilineutraali ja ilmastokestävä HUS

Tavoittelemme hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaminen vaatii toimia organisaation jokaisessa osassa. Osallistumalla ilmastonmuutoksen torjuntaan haluamme osaltamme olla minimoimassa muuttuvan ilmaston vaikutuksia
ihmisten terveyteen.
Kohti hiilineutraalia HUSia
Ilmastotyötämme ohjaa vuoden 2021 alussa koostettava hiilineutraaliuden tiekartta. Tiekartan pohjaksi lasketaan kokonaisvaltaisesti HUSin hiilijalanjälki ensimmäisen kerran.
Tavoitteellista energiansäästöä ja uusiutuvaa energiaa
Energian käytön tehostaminen ja uusiutuvan energian hankintaan siirtyminen ovat merkittävässä osassa matkallamme kohti hiilineutraaliutta. Jatkamme työtä energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi muun muassa osana kuntien energiatehokkuussopimusta.
Viisaasti liikkuen töihin ja töissä
Edistämme ilmastoystävällisiä ja terveellisiä kulkumuotoja HUSin Viisaan liikkumisen ohjelman mukaisesti parantamalla alueidemme pyöräily- ja kävelyolosuhteita ja kehittämällä
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pysäköintikäytäntöjä. Ilmastonäkökulmat otetaan huomioon sekä omissa ajoneuvohankinnoissamme että kuljetuspalveluiden järjestämisessä.
Ilmastonmuutoksen vaikutuksia ennakoiden
Tavoitteenamme on vahvistaa muuttuvan ilmaston kestävää HUSia, jonka toiminnan jatkuvuus on turvattu myös äärisäissä.

2

Resurssiviisas ja kiertotaloutta tukeva HUS

Hävikin minimoiminen, jätteiden kierrätys ja uusien ympäristömyönteisten ratkaisujen kehittäminen ovat keskeisiä ympäristötoimia HUSissa. Haluamme olla mukana rakentamassa
kestävää kiertotalousyhteiskuntaa. Tartumme myös mahdollisuuteen ohjata hankintojemme kautta yhteiskuntaa kestävämpään suuntaan.
Jätteen ja hävikin vähentäminen
Pyrimme minimoimaan sekajätteen määrää muun muassa materiaalihävikkiä vähentämällä ja muovin kierrätystä tehostamalla. Teemme jatkuvaa kehitystyötä eri jätejakeiden
tehokkaan kierrättämisen eteen ja otamme käyttöön parhaat keinot hallita vaarallisia jätteitä. Panostamme myös ruokahävikin vähentämiseen.
Uudet materiaalit ja kiertotalous
Etsimme uusia mahdollisuuksia käyttää toiminnassamme uusiutuvista luonnonvaroista
valmistettuja materiaaleja ja uusiomateriaaleja. Kartoitamme tarvikkeidemme uudelleenkäyttö- ja kierrätysmahdollisuuksia.
Vihreä rakentaminen
Kehitämme rakennushankkeitamme resurssiviisaammiksi ja päivitämme rakentamisen
ohjeistusta kansallisen vihreän rakentamisen ohjeistuksen ja hyvien käytäntöjen pohjalta.
Ekologisesti kestäviä hankintoja
Lisäämme tuotteiden ja palveluiden kestävyyttä edistävien kriteereiden käyttöä hankinnoissamme. Jatkamme työtä hankintojemme ympäristövaikutusten parantamiseksi ja
käymme aktiivista markkinavuoropuhelua kestävyysnäkökulmien vahvistamiseksi. Panostamme myös hankintojen vaikutusten tuntemiseen HUSissa yleisesti.
Huomio kemikaali- ja lääkejäämiin
Selvitämme toiminnastamme viemäriveteen aiheutuvia päästöjä ja kartoitamme toimintaamme soveltuvia keinoja vähentää haitallisia vesistöihin kohdistuvia ympäristövaikutuksia.
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Ympäristövastuunsa tunteva ja oppiva HUS

Kaikki työntekijämme pystyvät joka päivä vaikuttamaan HUSin ympäristökuormitukseen.
Henkilöstön ympäristötietoisuus, innostus ja edelläkävijyys ovat ympäristötyömme kulmakivet. Päivittäisessä työssä vaikutamme ympäristöön esimerkiksi jätteiden lajittelulla ja
energiansäästöllä, tuotevalinnoilla sekä tilojen ja toimintaprosessien suunnittelulla.
Ympäristötietoisuuden varmistaminen
Vahvistamme työntekijöidemme mahdollisuuksia perehtyä oman työnsä ympäristönäkökohtiin ja päivittää siihen liittyvää osaamista läpi työuran. Monipuolistamme ympäristökoulutustemme osallistumistapoja ja tarjoamme tarpeen mukaan myös aiempaa kohdennetumpaa koulutusta.
Tietoa ja tukea päivittäisiin ympäristöparannuksiin
Tarjoamme tietoa oman työn ympäristöön vaikuttavista asioista ja niihin vaikuttamisen
mahdollisuuksista. Tuemme HUSin sisäisen ympäristöverkoston työtä, sen vaikuttavuutta
ja yhteistyön tekemistä.
Panostamme viestintään ja jaamme hyviä käytäntöjä
Kannustamme kokeiluihin ympäristölle edullisten ratkaisujen löytymiseksi. Panostamme
viestintään entistä vahvemmin ja jaamme jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä. Pidämme
ilmasto- ja ympäristöasioita esillä useilla foorumeilla ja sisäisessä viestinnässä.

