Ympäristövaikutusten kartoitus- ja arviointilomake/ Vastuullisuusklinikka 25.11.2020
Järjestön toiminnan luonne ja laajuus:
•

Kuvaa lyhyesti nostamalla järjestön kannalta olennaiset piirteet, esim.: henkilöstö, toimitilat,
jäsenmäärä ja seurojen määrä, säännölliset tapahtumat, järjestön vastuulla oleva toiminta esim.
kilpailujärjestelmä, maajoukkuetoiminta (kilpailumatkat, leirit, varusteet)

Millä tavalla ympäristöasiat ovat aikaisemmin olleet järjestössä esillä?
• esim. tapahtumat, oman toiminnan vaikutusten vähentäminen, koulutus, lainsäädäntö ja
tarvittavat luvat tai ”ei mitenkään”.

OHJE: Kerää tietoa ja arvioi sen pohjalta ympäristövaikutuksia eri osa-alueilla
• Voit käyttää arvioinnissa esim. liikennevalo- tai numeroasteikkoa (esim. 1=vähäinen
vaikutus, 3=suuri vaikutus)
• Merkitse arvio osa-alueen merkityksestä eri tarkastelutasoilla (esim. liiton oma
organisaatio ja toiminta, tapahtumat ja paikallistason toiminta) omiin sarakkeisiinsa.
• Keskity järjestön kannalta olennaisiin kohtiin, kaikki rivit eivät välttämättä koske
teidän toimintaanne.
• Mieti lopuksi omia vaikutusmahdollisuuksianne. Voit esim. ympyröidä sarakkeisiin
kohdat, joissa järjestön oma vaikutusmahdollisuus on suuri.
INFRA
• Toimitilat
• Suorituspaikat ja niiden käyttö
• Vaikutukset luontoympäristöön
• Kemikaalit, haitalliset aineet (myös varusteet ja huolto)
ENERGIA
• Toimintaan liittyvä energiankulutus (sähkö, lämpö, lämmin vesi)
• Mahdollisuudet tehostaa energiankäyttöä?
ILMASTO
• Ilmastonmuutoksen vaikutukset toimintaan
• Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen
LIIKENNE
• Järjestön omaan toimintaan liittyvä liikenne ja matkustaminen
o Tavara- tai henkilökuljetukset toiminnassa
o Järjestön käytössä olevat ajoneuvot
o Matkustaminen (toimihenkilöiden, urheilijoiden, ym. toimintaan
osallistuvien matkat ja majoitus)
o Työmatkaliikenne (kulkutavat ja kannusteet)
• Toimintaan liittyvä liikenne (harrastusliikenne)
o Arvio toimintaan liittyvän liikenteen määrästä
o Miten edistätte kestävien liikkumistapojen käyttöä? (julkisen liikenteen,
aktiivisten kulkutapojen ja kimppakyytien/yhteiskuljetusten käyttö)

HANKINNAT JA MATERIAALITEHOKKUUS
• Tavaroiden ja palveluiden hankinta
o Keskeiset hankinnan kohteet
o Millä tavalla huomioitte hankinnoissanne ympäristöasiat? (Esim. tarpeen
mukainen hankinta, ympäristömerkit, luonnonvarojen käyttö, uusiotuotteet,
kierrätettävyys, käyttöikä, kunnossapito, uhanalaiset lajit, haitalliset aineet)
o Millä tavalla voisitte vähentää ja tehostaa omaa hankintaa? (Esim.
vuokraaminen, leasing, yhteiskäyttö, valikoiman ja hankinnan suunnittelu)
o Mitä palveluja ostatte alihankintana? (esim. kuljetus, painotyöt, catering)
Miten otatte ympäristöasiat huomioon tarjouspyynnöissä ja sopimuksissa?
• Materiaalitehokkuus
o Mitä käyttökelpoisia materiaaleja toiminnastanne syntyy tai jää yli, joita
joku muu voisi vielä käyttää? Miten huolehditte käyttökelpoiset materiaalit
ja laitteet uusiokäyttöön?
o Mitä olette tehneet materiaalien tehokkaan käytön lisäämiseksi? Miten
voisitte tehostaa materiaalien käyttöä?
• Jätteet ja materiaalien kierrätys:
o Mitä jätettä toiminnasta syntyy (määrällisesti merkittävimmät)
o Mitä vaarallista jätettä toiminnasta syntyy?
o Voitteko vähentää syntyvän jätteen määrää tai tehostaa lajittelua?
YMPÄRISTÖVIESTINTÄ JA VAIKUTTAMINEN
• Miten nostatte ympäristöasioita esille vaikuttajapositioissa, laajemmin
vaikuttamistyössä ja kv-yhteistyössä?
• Millä tavalla viestitte jäsenistöllenne ja muille sidosryhmille ympäristöasioista (esim.
verkkosivut, koulutukset, kampanjat)
• Millä tavalla viestitte omalle henkilökunnallenne ympäristöasioista? (esim.
toimintaohjeet, perehdytys)
• Mihin teemaviikkoihin tai kampanjoihin osallistutte? (esim. Liikkujan viikko,
Kilometrikisa, Energiansäästöviikko, Earth Hour, Itämerihaaste, Kestävän kehityksen
toimenpidesitoumus)
TAPAHTUMAT
• Miten huomioitte ympäristöasioita tapahtumanjärjestämisessä? (ellei tapahtumia
ole käsitelty muiden kohtien yhteydessä)
YHTEISTYÖKUMPPANUUDET
• Huomioitteko ympäristövastuullisuuden yhteistyökumppaneiden valinnassa?
• Sisältyykö kumppanuuksiin ympäristövastuutavoitteita tai hyödynnättekö muulla
tavoin yhteistyökumppaneita ympäristövastuun edistämisessä?

