
 

 

NOLLAPÄÄSTÖPÄIVÄ 21.9. 

Climate Leadership Coalition (CLC) haastaa jo neljäntenä vuonna peräkkäin 

kaikkia suomalaisia viettämään 21.9. järjestettävää Kansainvälistä 

Nollapäästöpäivää. 

Nollapäästöpäivän tarkoituksena on auttaa maailmaa pääsemään eroon 

fossiilisista polttoaineista ja lisätä tietoisuutta hiilidioksidipäästöjen 

aiheuttamista haitoista. Tavoitteena on saada ihmiset tekemään 

ilmastoystävällisiä valintoja henkilökohtaisessa elämässään. 

Climate Leadership Coalition (CLC) toi tämän, Kanadasta vuonna 2008 

alkunsa saaneen, päivän Suomeen vuonna 2017 ja esitteli konseptin 

samana syksynä myös New Yorkin Ilmastoviikolla. 

CLC:N VINKIT 
ILMASTOMYÖNTEISEEN 

HENKILÖSTÖPOLITIIKKAAN 

CLC:n jäsenorganisaatiot jakavat 

Nollapäästöpäivän 21.9.2020 kunniaksi omat 

vinkkinsä ja parhaat käytäntönsä positiivisiin 

ilmastotekoihin kannustavasta 

henkilöstöpolitiikasta 

http://zeroemissionsday.org/
http://zeroemissionsday.org/
https://unfccc.int/news/helping-average-citizens-to-transition-to-low-carbon
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TYÖNANTAJAT VOIVAT KANNUSTAA 
HENKILÖSTÖÄÄN PÄÄSTÖVÄHENNYKSIIN 

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) keväällä 2019 julkaiseman 

tutkimuksen mukaan kotitalouksien kulutus aiheuttaa 66 prosenttia 

Suomen kulutusperusteisista päästöistä. Liikkumisen osuus päästöistä on 

noin 30 %, asumisen ja energiankäytön 29 %, elintarvikkeiden ja 

alkoholittomien juomien 19 % ja muiden tavaroiden ja palveluiden osuus 

22 %. 

Suomessa on noin 100 000 työnantajayritystä sekä julkisen puolen 

organisaatioita ja erilaisia yhdistyksiä, jotka työllistävät yhteensä noin 

2 566 000 ihmistä. Työpaikat tavoittavat siis reilut 46 % suomalaisista, ja 

siten niillä on mahdollisuus lisätä Ilmastotietoisuutta työpaikoilla ja 

kannustaa työntekijöitään positiivisiin Ilmastotekoihin. Lisäksi nämä 

organisaatiot voivat vaikuttaa asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä 

ilmastoasenteisiin, ja asettaa ilmastotavoitteita myös tavarantoimittajilleen. 

Tällä hetkellä työnantajat kannustavat työntekijöitään päästövähennyksiin 

etenkin liikkumisen osalta. Jonkin verran huomiota kiinnitetään myös 

ruuan ilmastovaikutuksiin ja IT-hankintoihin. Sen sijaan ainakaan vielä 

tällä hetkellä työnantajat eivät juurikaan vaikuta siihen, kuinka sen 

työntekijät lämmittävät ja valaisevat kotinsa tai millaisia tuotteita ja 

palveluja sen työntekijät hankkivat käyttöönsä. 

Organisaatio voi omalla toiminnallaan näyttää esimerkkiä esimerkiksi 

asettamalla kunnianhimoisia päästövähennys- tai hiilineutraaliustavoitteita 

ja toteuttamalla päästöjä vähentäviä hankkeita. Jotta tavoitteet ja niiden 

merkitys sisäistetään, on organisaatioiden sisäinen viestintä ja henkilöstön 

osallistaminen päästövähennystoimiin kaiken toiminnan keskiössä. 

Keräsimme kesän 2020 aikana CLC:n jäsenorganisaatioiden 

parhaat käytännöt ilmastoystävälliseen henkilöstöpolitiikkaan. 

CLC kannustaa kaikkia Suomen työpaikkoja ottamaan esimerkkiä näistä 

edelläkävijöistä ja innostamaan omaa henkilöstöään taisteluun 

ilmastonmuutosta vastaan! 

https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Suomen_kotitalouksien_kulutuksen_hiilija(49873)
http://www.stat.fi/til/tyti/2019/13/tyti_2019_13_2020-05-07_kat_002_fi.html
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CLC:N VINKIT ILMASTOYSTÄVÄLLISEEN 
HENKILÖSTÖPOLITIIKKAAN 

Alle on koottu CLC:n jäsenorganisaatioiden parhaita käytäntöjä siitä, 

kuinka työnantaja voi kannustaa henkilöstöään ilmastomyönteiseen 

toimintaan. 

LIIKKUMINEN 

1. Edistä etätyökulttuuria ja käytä etätyötä sujuvoittavia työkaluja 

2. Suosi video- ja puhelinkokouksia 

3. Tarjoa työntekijöillesi julkisen liikenteen tuki 

4. Mahdollista kulttuuri- ja liikuntaedun käyttäminen joukkoliikenteen 

lippujen maksamiseen 

5. Hanki työpaikalle yhteiskäytössä olevia julkisen liikenteen arvolippuja 

6. Hanki työpaikalle yhteisiä kortteja kaupunkipyörien käyttöön 

7. Kannusta työntekijöitä työmatkapyöräilyyn esimerkiksi osallistumalla 

Kilometrikisaan 

8. Tarjoa työmatkaliikkujille ajanmukaiset suihku-, pukuhuone-, säilytys-, 

kuivaushuone- ja pyöränhuoltotilat 

9. Panosta katettuun polkupyöräparkkiin 

10.   Tarjoa lihasvoimin töihin tuleville ilmainen aamupuuro 

11.   Tarjoa pyöräilijöille ilmainen tai tuettu polkupyörän kausihuolto 

12.   Tue henkilöstön pyöräilykerhoa 

13. Hanki henkilöstön yhteiskäyttöön esimerkiksi sähkökäyttöisiä 

polkupyöriä 

14. Hanki henkilöstön käyttöön vähäpäästöisiä yhteiskäyttöautoja 

15.   Suosi vähäpäästöisiä työsuhdeautoja, kuten sähkö- ja hybridiautoja 

16. Sisällytä henkilökunnan matkustusohjeisiin suositus matkustamisesta 

vain tarvittaessa ja vähäpäästöisillä tavoilla 

17.   Aseta työsuhdeautoille päästörajat 

18.   Tue vähäpäästöisten työsuhdeautojen hankintaa rahallisesti 
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19.   Rakenna parkkipaikalle sähköautojen latauspisteitä 

20.   Kompensoi syntyneet päästöt 

 

RUOKAILU 

21.   Tarjoa henkilöstölle kasvipohjainen lounasvaihtoehto  

22.   Tarjoa kokouksissa ja tapahtumissa kasvisruokaa 

23.   Tarjoa kahvin kanssa kauramaitoa 

24. Minimoi ruokahävikki jakamalla ylijääneet kokoustarjoilut henkilöstölle 

ja tilaisuuksiin osallistuneille 

 

TUOTTEET JA PALVELUT  

25.   Suosi IT-hankinnoissa vähäpäästöisiä vaihtoehtoja 

26.   Kierrätä käytöstä poistetut IT-laitteet 

27.   Hyödynnä vuokraus- ja leasing-palveluja  

28.   Lajittele jätteet  

 

TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN 

29. Lisää henkilöstön tietoisuutta ja osaamista koulutuksen ja sisäisen 

viestinnän avulla sekä osallistumalla erilaisiin kampanjoihin ja 

teemapäiviin 

30. Kannusta henkilöstöä ja muita sidosryhmiäsi laskemaan hiilijalanjälki tai 

mittaamaan oman toimintansa ilmastovaikutuksia muiden testien avulla 

31. Anna henkilöstöllesi mahdollisuus osallistua aktiivisesti 

ilmastohaasteiden ratkomiseen  

32. Sisällytä ilmastoon liittyvät tavoitteet johdon ja henkilöstön 

palkitsemisjärjestelmiin  
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AFRY 
” Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on AFRYn toiminnan keskiössä, ja 

kannustamme myös työntekijöitämme tekemään kestäviä valintoja. Osallistumme 

esimerkiksi vuosittain pyöräilyä edistävään Kilometrikisaan ja tarjoamme 

isoimmissa toimistoissamme pyörällä töihin tuleville ilmaisen aamupuuron.  

Suosimme myös julkisen liikenteen käyttämistä työmatkoilla mm. mahdollistamalla 

kulttuuri- ja liikuntaedun käyttämisen joukkoliikenteen lippujen maksamiseen. 

Monilla tiimeillä on myös omia yhteiskäytössä olevia julkisen liikenteen 

arvolippuja, ja esimerkiksi Oulun toimistossamme on käytössä yhteisiä kortteja 

kaupunkipyörien käyttöön kaupungissa tehtäviä työmatkoja varten. Vantaalla 

tarjoamme asiakkaillemme ilmaisen joukkoliikenteen lipun. Autopolitiikassamme 

tuemme vähäpäästöisten autojen hankintaa rahallisesti. ” 

 

CARUNA 
” Sähkönjakeluyhtiö Caruna haluaa aktiivisesti edistää Suomen tavoitetta 230 000 

sähköauton rajaan vuoteen 2030 mennessä. Rakentamamme säänkestävä, älykäs 

sähköverkko luo pohjan tulevaisuuden energiajärjestelmälle, jossa liikenne 

sähköistyy ja kuluttajasta tulee energian tuottaja. Kannustamme carunalaisia 

siirtymään vähäpäästöisiin autoihin ja 1.1.2020 alkaen yhtiön työsuhdeautojen CO2-

päästöt saavat olla korkeintaan 80g/km. Lisäksi mahdollistamme lähialueen 

asukkaille sähköautojen latauksen muuttamalla Carunan toimistorakennuksen 

parkkipaikan ns. Lataustaivaaksi. Henkilöstöllemme tarkoitetut sähköauton 

latauspaikat ovat yleisessä käytössä toimistoajan ulkopuolella. Lataustaivaan avulla 

käytössä on yhteensä 40 latauslaitetta eri valmistajilta, jokaiselle jotakin.” 



 
 
 

6           

 

KESKO 
“Haluamme tukea henkilöstöämme liikkumaan työmatkansa terveyttä edistävällä ja 

ympäristöä huomioivalla tavalla: pyöräillen, kävellen, juosten tai julkisella 

liikenteellä. Uuden päätoimitalomme K-Kampuksen pysäköintihallissa on erillinen 

polkupyöräparkki ja erityisesti työmatkaliikkujia varten suunnitellut suihku-, 

pukuhuone-, kuivaushuone- ja pyöränhuoltotilat. K-Kampuksen sijainti hyvien 

julkisten liikenneyhteyksien varrella Helsingin Kalasatamassa mahdollistaa 

henkilökunnan ja vierailijoiden saapumisen julkisilla liikennevälineillä. Kesko 

tarjoaa henkilöstölleen työsuhde-edun, jota voi käyttää julkisen liikenteen 

matkalipun maksamiseen. 

 

Kuva: Kesko 

Työpäivän aikana tehtäville työasiamatkoille K-Kampuksen henkilöstöllä on 

käytössään 10 yhteiskäyttöpolkupyörää, joista osa on sähköpolkupyöriä. Vuoden 

2020 alussa otimme yhteiskäyttöön neljä K-Kampus-autoa, joista kaksi on 

sähköautoja, yksi on kaasu-bensiinihybridi ja yksi on tila-auto.” 
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ATEA 
” Suosimme ilmastomyönteisiä IT-ratkaisuja ja haluamme auttaa suomalaisyrityksiä 

tekemään hankintoja, joilla samalla minimoidaan IT-laitteiden ilmastovaikutukset. ” 

 

VAISALA  
” Vaisala kannustaa henkilöstöä ilmastomyönteisiin toimiin mm. seuraavilla tavoin: 

• Edistämme ympäristöystävällistä työmatkaliikennettä tarjoamalla 

pyöräilijöille pysäköintipaikkoja sekä säilytys- ja pukeutumistiloja, 

osallistumalla Kilometrikisaan Vaisalan omalla joukkueella, tukemalla 

henkilöstön pyöräilykerhoa ja mahdollistamalla kulttuuri- ja liikuntaedun 

käyttämisen joukkoliikenteen lippujen maksamiseen 

• Edistämme etätyökulttuuria käyttämällä etätyötä sujuvoittavia työkaluja 

• Olemme sitoutuneet WWF Green Office -ympäristöohjelmaan 

• Edistämme ympäristöystävällistä lounasruokailua laajentamalla 

kasvisruokien tarjontaa ja tarjoamalla kokouslounaat kasvisversioina” 

 

ALEXANDER INCENTIVES 
” Tiimimme Alexander Incentives Oy:ssä pyrkii intohimoisesti luomaan ja 

kehittämään yritysten palkitsemisjärjestelmiin ratkaisuja, joilla voidaan hillitä 

ilmastonmuutosta ja materiaalitehokkuutta.” 

 



 
 
 

8           

 

ENSTO 
“Haluamme globaalin autopolitiikkamme avulla vähentää autokantamme 

hiilidioksidipäästöjä ja lisätä sähköautojen osuutta omalta osaltamme. Käy-tämme 

mahdollisimman ympäristöystävällisiä leasing-autoja. Suosimme sähkö- ja 

hybridiautoja, joista on etua erityisesti kaupunkiajossa. Uusia yritysautoja tilattaessa 

suosittelemme vaihtamaan autoihin, joissa on pienempi moottori.  

Suomessa autoedun arvo lasketaan auton hiilidioksidipäästöjen perusteella. Tämä on 

kannustanut monia työntekijöitämme valitsemaan työsuhdeautoiksi sähköautoja ja 

ladattavia hybridejä. Enstolla yritysautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt olivat 

76 g / km vuonna 2019. 

Sähköautojen lukumäärän lisääntyessä kasvaa myös tarve ladata sähköautojen ja 

ladattavien hybridien akkuja työpaikalla. Enstolla lataus on helppoa, koska meillä on 

laaja valikoima sähköauton latauslaitteita omassa tarjoamassa ja asennettuna Enston 

toimipaikoille. Esimerkiksi pääkonttorimme pysäköintialue Porvoossa on yksi 

suurimmista sähköauton latauspisteistä Suomessa yli 30 latauspisteellä. Lataus 

vähennetään palkasta tosiasiallisen energiankulutuksen perusteella kertakorvauksen 

sijaan, mikä on suotuisampaa työntekijöille. 

 

Kuva: Ensto 

Uskomme parempaan elämään 

sähköllä ja kestävämpään 

tulevaisuuteen. Haluamme olla 

mukana rakentamassa 

päästötöntä tulevaisuutta ja 

edistämässä sähköistä 

liikennettä.” 
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TELIA 
” Olemme Daring Goals -ympäristötavoitteidemme myötä sitoutuneet olemaan 

päästötön ja jätteetön yhtiö läpi arvoketjumme vuoteen 2030 mennessä. 

Ilmastomyönteinen henkilöstöpolitiikkamme kannustaa siirtymään omista 

kulkuneuvoista julkisiin. Uuteen pääkonttoriin muuttaessamme annoimme kaikille 

pääkaupunkiseudun työntekijöille 300 euron julkisen liikenteen tuen, jotta yhä 

useampi jättäisi oman auton kotiin. Lisäksi kannustamme hyödyntämään muille 

paikkakunnille kohdistuvissa sisäisissä kokouksissa ensisijaisesti video- tai 

puhelintapaamisia. Koulutamme ja kannustamme telialaisia ottamaan aktiivisesti 

osaa ympäristöhaasteiden ratkomiseen niin työssä kuin vapaa-ajallakin ja 

mahdollistamme hyvän tekemisen työajalla YOUNITE-vapaaehtoisohjemassa. 

Jokaisella telialaisella on lisäksi vaatimus sopia vastuullisuuteen liittyvä 

henkilökohtainen tavoite.” 

 

ILMARINEN 
” Ilmarinen kannustaa työntekijöitään tekemään ilmaston kannalta parempia 

päätöksiä ja parantamaan työkykyään. Laskelmiemme mukaan onnistuimme kesän 

2019 aikana vähentämään hiilidioksidipäästöjä yhteensä 13 700 kg sen ansiosta, että 

yli 100 aktiivista työmatkapyöräilijää pyöräilivät lähes 80 000 kilometrin matkan. 

Tänä kesänä COVID-19-pandemian vuoksi työntekijämme ovat työskennelleet 

pääosin kotoa käsin. Siksi tavoitteemme valtakunnallisessa Kilometrikisa-

kampanjassa on pyöräillä yhteensä 70 000 km tänä kesänä. Sisällytämme 

tavoitteeseemme myös vapaa-ajan pyöräilyn, koska myös se vähentää 

hiilidioksidipäästöjä. Jos saavutamme tavoitteemme, tarjoamme kisaan 

osallistuneille pyöräilijöille heidän polkupyöriensä kausihuollon.” 
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VARMA 
”Varmalaisia kannustetaan työmatkojen tekoon julkisilla tai reippaillen. ePassi-etua 

voi käyttää HSL-lippuun, ja pyöräilijöitä varten on hyvät fasiliteetit. Olemme myös 

säännöllisesti tilanneet pyöräilijöiden iloksi  pihalle Yeplyn pyöränhuoltopakun. 

Työsuhdeautojen päästörajoja tarkastellaan säännöllisesti, ja lisäksi meillä on 

käytössä siinä kompensaatiomalli, joka kannustaa vähäpäästöisen auton valintaan. 

Salmisaaressa on myös 240 sähkö- ja hybridiauton latausjärjestelmä käytössä. Jo 

ennen koronakevättä meillä Varmassa oli hyvät edellytykset tehdä etätyötä, mikä 

luonnollisesti pienentää työmatkojen päästöjä.” 

 

HELEN 
” Helenin strategisena tavoitteena on hiilineutraalisuus 2035, ja tämä tavoite 

vaikuttaa kaikkeen toimintaan. Helen kannustaa henkilöstöään miettimään ja 

vähentämään päästöjään seuraavilla tavoin: 

• Ympäristöystävällisen liikkumisen edistäminen työaikana matkustamisessa ja 

työmatkoilla  

• Etätyökulttuurin edistäminen 

• WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmä 

• Kulutustapamittari 

• Kopioinnin vähentäminen 

• Jätteiden lajittelu 

• Pyöräilijöiden kilometrikisa (Helenin oma joukkue) 

• Kannustetaan viettämään Earth houria.” 
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Lisätietoja: 

Ilmastoasiantutija ja Nollapäästöpäivän koordinaattori Sari Siitonen, 

sari.siitonen@clc.fi, puh. 040 761 5221 

 

SITRA 
” Sitran henkilöstöohjeistuksissa päästöasiat on huomioitu jo pitkään: 

• kokouksissa ja tapahtumissa tarjotaan yksinomaan kausikasvisruokaa, joka 

mahdollisuuksien mukaan on luomua ja lähellä tuotettua  

• kahvin kanssa on kauramaitoa tarjolla vaihtoehtona kahvimaidolle 

• ruokahävikki minimoidaan tilaisuuksissa 

• henkilökuntaa ohjeistetaan matkustamaan vain tarvittaessa ja silloinkin 

vähäpäästöisillä tavoilla 

• lisäksi syntyneet päästöt kompensoidaan.” 

 
Kuva: Sitra 

mailto:sari.siitonen@clc.fi

