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LUKIJALLE
Tämä ohje on tehty opastamaan Oulun kaupungin hallintokuntia, liikelaitoksia ja työyksiköitä kestävän kehityksen ohjelmien laadinnassa, päivityksessä sekä kehittämisessä. HalIintokunnat ja liikelaitokset ovat tällä hetkellä hyvin erilaisissa vaiheissa ohjelmiensa toteuttamisen suhteen. Ohjelmia on laadittu, niitä on toteutettu ja seurattu kiitettävästi jo
useita vuosia. Kestävästä kehityksestä on jaettu tietoa laajalti. Tieto ja tarvittava asennemuutos ei kuitenkaan ole aivan kaikkia vielä tavoittanut.
Ohjeeseen on koottu yhteen vuosien varrella jaettu informaatio ja ohjelmien edetessä opitut asiat antamaan ideoita ja vinkkejä jatkotyöskentelyä varten. Ohjeeseen on sisällytetty
uutena asiana myös ympäristöterveysohjelman tavoitteet. Osalle lukijoista sisältö lienee
osin tutun kertausta, osalle aivan uutta. Hallintokuntien väliset erot johtavat siihen, että
kaikki annetut esimerkit ja ohjeet eivät sellaisenaan sovi jokaiselle. Lukijat ja ohjelmien
tekijät voivatkin rohkeasti tarttua kaikkiin uusiin itselle sopivalta tuntuviin ideoihin. Kestävän kehityksen ohjelman valmista mallia ei ole eikä tarvita - vain oma motivaatio ja asenne ovat rajoina!

KESTÄVÄ KEHITYS JA KUNTA
Kuntalain ensimmäisen pykälän mukaan "kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan". Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan tässä laajaalaisesti ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä sekä yhteiskunnallisesti oikeudenmukaista ja ihmisen henkisesti uudistavaa kehitystä.
Kestävää kehitystä on pyritty määrittelemään koko 1990-luvun ajan useilla eri määritelmillä, joista osa on onnistuneita osa taas ei.
Yleisimmin kestävällä kehityksellä tarkoitetaan taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen
yhteensovittamista luonnonvarojen määräämiin puitteisiin siten, että luonto ja inhimillisen kehityksen edellytykset säilyvät myös tuleville sukupolville. Kestävä kehitys ei ole
pysyvä, muuttumaton tila, vaan luova ja tasapainoa tavoitteleva oppimisprosessi, joka
ulottuu kaikkiin päätöksenteon osa-alueisiin.
Maija Hakanen on määritellyt kirjassaan "Yhdyskuntien ekologisesti kestävän kehityksen
arviointi, kriteerit ja mittaaminen" (1999) tarkemmin kunnan tehtävät ja roolin suhteessa
kestävää kehitykseen:
1. Kunta on luonnonvarojen käyttäjä ja ympäristö kuormituksen aiheuttaja
2. Kunta luo maankäytön suunnittelulla, elinkeinopolitiikalla, työvoiman uudistamiseen
liittyvillä toimilla ja ympäristöviranomaisena edellytyksiä kunnassa tapahtuvalIe toiminnalle ja ympäristökuormitukselle
3. Kunta korjaa ja ehkäisee ympäristölle aiheutuvia haittoja ja vahinkoja
4. Kunta toimii foorumina, jossa ratkotaan erilaisia näkemyksiä ympäristökysymyksisså
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Kestävän kehityksen maailman laajuinen haaste on kirjattu seuraaviin asiakirjoihin:
YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssin (1992) toimintaohjelma Agenda 21;
Euroopan kestävän kehityksen kaupunkien kampanjan ns. Aalborgin asiakirja (1994);
YK:n Habitat konferenssin (1996) toimintaohjelma Habitat Agenda;
Euroopan kestävän kehityksen kaupunkien kampanjan ns. Lissabonin julistus (1996)
Asiakirjat tai Iinkit niihin löytyvät ympäristöviraston nettisivuilta: www.oukaJi/ymparistol

KESTÄVÄN KEHITYKSEN ULOTTUVUUDET
Ekologinen kestävyys edellyttää, että kehitys on sopusoinnussa ekologisten prosessien, biologisen monimuotoisuuden ja biologisten luonnonvarojen säilyttämis- ja ylläpitoperiaatteen kanssa.
Taloudellinen kestävyys edellyttää, että kehitys on taloudellisesti tehokasta ja jakovaikutuksiltaan oikeudenmukaista sukupolven sisällä ja sukupolvien välillä.
Sosiaalinen kestävyys edellyttää, että kehitys lisää ihmisten omaa elämän hallintaa, pitää yllä ja vahvistaa
heidän yhteisöllistä identiteettiään.
Kulttuurinen kestävyys edellyttää, että kehitys on sopusoinnussa siihen osallistuvien ja osallistettavien
ihmisten kulttuurin ja arvojen kanssa.

KESTÄVÄ KEHITYS OULUSSA
Oulun kaupunki allekirjoitti vuonna 1995 Euroopan kaupunkien sopimuksen kohti kestävää
kehitystä eli ns. Aalborgin asiakirjan. Näin kaupunki sitoutui laatimaan kestävän kehityksen
toimintaohjelman eli paikallisagendan ja sen kautta ulottamaan kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamisen koko kaupunkiin.
Ensimmäinen Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 12.5.1997 § 62. Päätöksen mukaan Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikka muodostaa perustan, jolle kaupunki asettaa tavoitteensa ja päämääränsä. Poliittisen
päämäärät ja tavoitteet konkretisoituvat käytännön toimiksi hallintokuntien ja liikelaitosten
kestävän kehityksen ohjelmissa.
Hyväksyessään kestävän kehityksen politiikan kaupungin valtuusto edellytti "ohjelman toteutumisen vuosittaista seurantaa. Seuranta on toteutettu nyt neljä kertaa. Raportti esitetään kaupungin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteenä.
Joulukuussa 2001 kaupunginvaltuusto hyväksyi uusitun kestävän kehityksen politiikan.
"Oulu kasvaa kestävästi" on edeltäjänsä tavoin strategiatason asiakirja ja kaupungin tahdon ilmaisu siitä, minkälainen elinympäristö asukkaille halutaan antaa.
Politiikan päivittämisen myötä myös hallintokuntien ja liikelaitosten on aika tarkastella toimintaohjelman toteutusta oman toimintansa kannalta uudelleen.
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Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikka
OULU KASVAA KESTÄVÄSTI
I ASENTEET JOHTAVAT SITOUTUMISEEN
Oulussa päämääränä on:
• lisätä kaupunkilaisten ympäristötietoisuutta ja vahvistaa henkilökohtaista ympäristövastuuta
• sitouttaa ja motivoida asukkaat, työntekijät ja päättäjät toimintaan kestävän kehityksen edistämiseksi
• saada aikaan muutosta jokapäiväisiin toimintatapoihin ja käyttäytymismalleihin
• kehittää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia

II OLOSUHTEET LUOVAT MAHDOLLISUUDET
Oulussa päämääränä on:
• kehittää kaupunkia paikallisia luonnonolosuhteita hyödyntäen ja kunnioittaen
• taata asukkaille laadukas lähiympäristö sekä riittävät virkistys- ja vapaa-ajanviettoalueet luonnon monimuotoisuutta heikentämättä
• vahvistaa kulttuuriympäristön ominaispiirteiden tunnistamista ja säilyttämistä
• lisätä suvaitsevuutta ja kohdata monikulttuurisuus voimavarana
• taata riittävät palvelut kaupunkilaisten selviytymiseksi erilaisissa elämäntilanteissa

111 TOIMINTATAPAVALlNNOILLA KOHTI JATKUVAA PARANTAMIST-A
Maankäyttö ja liikenne
Oulussa päämääränä on:
• toteuttaa seudun maankäytönsuunnittelua yhdessä seudun kuntien kanssa siten, että luodaan toimiva,
viihtyisä, turvallinen ja taloudellinen yhdyskuntarakenne
• saada aikaan yhdyskunta, joka sopeutuu muutoksiin ja jättää tulevillekin sukupolville kehittämismahdollisuuksia
• sovittaa yhteen alueiden eri käyttömuotoja moninaiskäytön periaatteella ja tuoda kaupunkiluonto, rannat,
vesistöt ja metsät mahdollisimman monen oululaisen ulottuville
• toteuttaa liikennejärjestelmä, jossa joukkoliikenteen ja muiden henkilöautolle vaihtoehtoisten liikennemuotojen osuutta kasvatetaan
• luoda korkeatasoisesta viherverkostosta kaupungille kilpailuetu.

Taloudellinen kestävyys ja yritystoiminta
Oulussa päämääränä on:
• vahvistaa monipuolista ja paikallisesti kestävää elinkeinorakennetta
• kehittää Oulusta ympäristö- ja hyvinvointiteknologian kärkikaupunki
• lisätä yritysten omatoimisuutta ympäristöasioiden hoitamisessa ja laajentaa ympäristönsuojelu tuotteen
koko elinkaareen
• edistää kestävää kehitystä määräyksin ja maksupolitiikalla.

Kuormitus ja kulutus
Oulussa päämääränä on:
• tehostaa kaikessa toiminnassa raaka-aineiden ja energian käyttöä ja minimoida päästöjen ja jätteiden määrät
• laajentaa energiahuollossa kestävän kehityksen mukainen tarkastelu ja toimenpiteet koko energiaketjuun
polttoaineen tuotannosta energian loppukäyttöön saakka
• torjua ympäristön aiheuttamat terveysriskit sekä turvata laadukkaat ja turvalliset elintarvikkeet sekä juomavesi
• kehittää välineitä ja toimintamalleja, joilla rakentamisen koko elinkaareen liittyvät haitalliset ympäristövaikutukset voidaan arvioida ja ehkäistä
• vähentää kulutusta ja nopeuttaa ympäristöä säästävien tuotteiden käyttöönottoa ympäristölle haitallisempien tuotteiden siiaan
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YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA OSAKSI KESTÄVÄN KEHITYKSEN
OHJELMIA
Sosiaali- ja terveysministeriö sekä ympäristöministeriö julkaisivat vuonna 1997 Suomen
kansallisen ympäristöterveysohjelman, jossa esitellään soveltuvia menetelmiä terveellisen
elinympäristön ja sen eri osa-alueille tehtävän työn arvioimiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen. Ohjelman laatinut toimikunta esitti tuolloin, että kunnissa laaditaan paikalliset ympäristöterveysohjelmat.
Oulun kaupungin hallitus on 17.11.1997 (§ 1007) päättänyt, ettei Oulun kaupungille laadita
erillistä ympäristöterveysohjelmaa, vaan kansallisessa ympäristöterveysohjelmassa esitetyt tavoitteet otetaan huomioon hallintokuntien kestävän kehityksen ohjelmissa.
Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto on selvittänyt vuonna 2001 ympäristöterveysohjelmien laatimisen nykytilannetta Oulun läänissä. Lääninhallituksen tavoitteena
on, että kaikki kunnat laatisivat tai aloittaisivat ohjelmien laatimisen vuoden 2003 loppuun
mennessä. Ympäristövirasto on lääninhallituksen selvityspyyntöön antamassaan lausunnossa todennut, että ympäristövirasto pitää hyvänä edellä esitettyä kaupunginhallituksen
hyväksymää toimintamallia.
Hyvän elinympäristön edellytyksiä ovat puhdas ilma ja vesi, terveellinen ravinto, turvallinen
ja viihtyisä asuinympäristö, toimivat peruspalvelut ja mahdollisuus turvalliseen työhön sekä
henkiseen ja fyysiseen virkistäytymiseen.
Kansallisen ympäristöohjelman keskeisiä tavoitteita
Saavutettu korkea taso tulee säilyttää
Talousveden laatu
Elintarvikkeiden turvallisuus ja terveellisyys
Säteilyturvallisuus
Terveyshaittojen hallitsemiseksi! vähentämiseksi merkittäviä lisätoimia edellyttävät
Sisäilman laatu
Meluhaitat
Tapaturmat ja onnettomuudet
Ympäristöterveyden muu edistäminen
Kansalaisten osallistuminen ympäristöterveyden edistämiseen ! kansalaistiedottamiseen
Terveyttä edistävien tekijöiden liittäminen yhdyskuntasuunnitteluun ja rakentamiseen

Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikan päämääriin sisältyy ympäristöterveysohjelman keskeiset tavoitteet.
Niissä yksiköissä, joiden tehtäviin sisältyy ympäristöterveydenhuollon kannalta merkittäviä
toimintoja, tullaan järjestämään yksikkökohtaiset neuvottelut loka-marraskuussa 2002.
Näitä ovat ainakin ympäristövirasto, sosiaali- ja terveystoimi, palolaitos, Oulun Vesi, Oulun
Ateria, rakennusvalvontavirasto, liikuntavirasto, tekninen keskus: tilapalvelut ja kaavoitus.
Myös muissa yksiköissä tulee tarpeellisin osin sisällyttää emo tavoitteiden toteutumista tukevia toimia kestävän kehityksen ohjelmiin.
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMAN LAATIMISEN TAI PÄIVITTÄMISEN
ETENEMINEN
Kestävän kehityksen seuranta on osoittanut, että monien hallintokuntien, liikelaitosten ja
työyksiköiden kestävän kehityksen ohjelmat ovat siirtymässä ensimmäisestä suuntaa hakevasta vaiheesta toiseen selvästi tavoitteellisempaan vaiheeseen. Kaikissa kaupungin
yksiköissä ohjelmat eivät kuitenkaan ole konkretisoituneet käytännön toimiksi tai ohjelma
on jäänyt laatimatta.
Mitä ohjelman laatiminen ja toteuttaminen edellyttää?
Kokonaisvaltaista sitoutumista
Sitoutuminen ohjelman laadintaan ja toteuttamiseen edellyttää, että työhön suunnataan
henkilöstö-, aika- ja taloudellisia resursseja. Yksikön johdolla on ohjelmatyöhön sitoutumisessa keskeinen rooli.
Yhteistyöhalukkuutta ja -kykyä koko henkilökunnalta
Mukaan ohjelmatyöhön tulee kytkeä ja aktivoida kaikki yksikössä työskentelevät; työntekijät, siistijät, kiinteistönhoitajat, ruokalan henkilöstö jne.
Yhteistyötä eri tahojen kanssa
Yksikön sidosryhmät, kuten asiakkaat, muut hallintokunnat, jne. tulee aktivoida mukaan
ohjelmatyöhön.
Rohkeutta tarttua uudenlaisiin toimintamuotoihin
Yhtä ainoaa tapaa tehdä kestävän kehityksen ohjelmaa ei ole olemassa. Sitä tehdään aina
sen hetkisten olosuhteiden ja voimavarojen puitteissa. Tärkeintä on luoda omannäköinen
jatkuvasti kehittyvä toimintaohjelma palvelemaan yksikössä tehtävää työtä.

1. Ohjelman laadinnan organisointi
Ohjelman aikaansaanti ja toteuttaminen edellyttää, että joku koordinoi ja vie työtä eteenpäin. Tehtävään tulee nimetä vastuuhenkilö ja/tai työryhmä. Vastuuhenkilö ei tee ohjelmaa
yksin, vaan toimii tehtävään nimetyn työryhmän vetäjänä ja koko henkilöstön aktivoijana.
Mikäli kyseessä on useita saman tyyppisiä yksiköitä osana isoa hallintokuntaa (esim. päiväkodit, koulut, terveyskeskukset, ruokalat, nuorisotalot) tulee nimetä yksikkökohtaiset
vastuu henkilöt ja työryhmät. Ohjelmatyö voidaan käynnistää kaikissa yksiköissä samanaikaisesti tai voidaan valita muutamia pilotyksiköitä, joiden tietotaitoa myöhemmässä vaiheessa siirretään muihin hallintokunnan yksiköihin.
Suurissa hallintokunnissa kannattaa muodostaa hallintokunnan ohjausryhmä yksikköjen
vastuuhenkilöistä ja tarvittaessa ympäristöviraston edustajasta. Ohjausryhmä suunnittelee
hallintokunnan ohjelman päivitystarpeet ja yksikkökohtaisten ohjelmien laadinnan etenemisen aikatauluineen sekä seuraa niiden etenemistä.

Kestävän kehityksen ohjelman organisoinnissa voi käyttää ohjeen lopussa olevaa
lomaketta (liite 1).
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2. Vastuuhenkilöiden ja muun henkilökunnan koulutus
Henkilöstöä tulee kouluttaa kestävän kehityksen asioissa. Ympäristövirasto on mukana
suunnittelemassa ja järjestämässä koulutusta tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
Koulutus/tiedotustilaisuudessa voitaisiin käsitellä esimerkiksi seuraavia aiheita:
"Oulu kasvaa kestävästi" kaupungin kestävän kehityksen politiikan esittely
Kestävään kehityksen edistämiseen liittyvät lakisääteiset velvoitteet ja määräykset (mm. jätehuolto, kemikaaliasiat)
Hallintokunnan nykyisen kestävän kehityksen ohjelman sisältö, päivitystarpeet,
"jalkauttaminen yksiköihin"
Ohjeet ja opastus työyksikkökohtaisten ohjelmien laadintaan
Toimialakohtaista erityistietoa (esim. terveydenhuollossa syntyvän jätteen käsittely, ympäristökasvatus, ruokahuollon ympäristöasiat)

3. Kestävän kehityksen ohjelmatyöstä tiedottaminen
Erityisesti henkilöstölle tulee kertoa, että yksikössä on käynnistetty kestävän kehityksen
ohjelmanlaadinta. Laadinnan aikataulusta, vastuuhenkilöistä ja etenemisestä tulee myös
tiedottaa. Tiedotus voi tapahtua kaikkia eri tiedotuskanavia (ilmoitustaulut, sisäinen posti,
sähköposti, työpaikkakokoukset, palaverit) hyödyntäen. Positiivinen tiedottaminen motivoi,
luo myönteistä ilmapiiriä ohjelman laadintaan ja muokkaa asenteita. Kestävän kehityksen
edistäminen on koko henkilöstön asia!

4. Yksikön ympäristökatselmus
Ympäristökatselmuksessa kartoitetaan yksikön ympäristövaikutusten nykytila. Ympäristövaikutukset voivat olla negatiivisia tai positiivisia eli haitallisesti tai myönteisesti ympäristöön vaikuttavia. Ympäristövaikutukset voidaan jakaa perustehtävästä aiheutuviin ja ylläpitotoiminnoista johtuviin.
4.1 Perustehtävien ympäristövaikutusten tunnistus
Yksikön perustehtävästä johtuville vaikutuksille on ominaista laajuus ja kauaskantoisuus.
Suoriin vaikutuksiin verrattuna ne ovat yleensä vaikeammin määriteltävissä ja mitattavissa,
mutta samalla usein merkittävimpiä. Esimerkiksi nuorisotyön ympäristö kasvatuksen vaikutukset ovat nähtävissä vasta vuosien kuluttua kuntalaisten asennemuutoksena tai vastaavasti maankäytön suunnittelussa nyt tehtävät ratkaisut ohjaavat Oulun kasvua ja kehitystä kymmeniä vuosia tästä eteenpäin.
Yksikön tulee tunnistaa kaikki omat perustehtävänsä ja sen jälkeen pohtia kunkin osalta
ainakin seuraavia seikkoja:
Vaikutukset ympäristöön ja kestävän kehityksen edistämiseen?
Vastuuhenkilö?
Onko tehtävään laadittu kirjallisia ohjeita?
Onko ohjeistukselle tarvetta?
Onko henkilöstölie koulutustarvetta?
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Miten ohjeistuksessa Ikoulutuksessa otetaan huomioon kestävä kehitys?
Onko toimintatavassa kehittämistä?
Onko saavutetussa tuloksessa kehittämistä?
Pohdinta tulee tehdä kestävään kehityksen näkökulmasta. Taloudelliseen tulokseen tai
tehokkuuteen liittyvät pohdinnat tehdään yleensä muissa yhteyksissä, vaikka näiden välisiä yhteyksiä ei tulekaan unohtaa.
4.2 Ylläpitotoimintojen ympäristövaikutusten tunnistus
Ylläpitotoiminnoista aiheutuvia ympäristövaikutuksia ovat mm. jätteiden tuotto, energian
kulutus jne. Ne ovat esimerkiksi kaikissa toimistoissa suunnilleen samoja riippumatta siitä
mihin toimialaan toimisto kuuluu. Oppaan lopussa on apulomake ylläpitotoimintojen ympäristövaikutusten kartoitukseen (liite 2). Lomaketta voi hyödyntää sellaisenaan, soveltuvin
osin tai laatia juuri oman yksikön toimintaan sopiva lomake.

5. Kaupungin politiikan ja yksikön strategian tavoitteet
Koko kaupungin kestävän kehityksen politiikka on strategiatason asiakirja, jossa esitetään
kaikille yhteiset kestävän kehityksen edistämiseen tähtäävän toiminnan päämäärät. Yksikön kestävän kehityksen ohjelman laadinnan yhteydessä tulee tunnistaa ne toimintatavat,
joilla yksikkö vaikuttaa Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikan päämäärien toteutumiseen.
Kestävän kehityksen ohjelman päämäärät tulee myös sisällyttää osaksi muita pitkän tähtäimen suunnitelmia, kuten yksikön strategiaa.
Esimerkkeinä ote Teknisen keskuksen ohjelmasta ja Oulun Comacin toiminta-ajatus:
Teknisen keskuksen uuden kestävän kehityksen ohjelman luonnoksessa painopistealueet
ja toimenpiteet kestävän kehityksen politiikan toteuttamiseksi on jaoteltu Oulun kaupungin
kestävän kehityksen politiikan rakenteen mukaan kolmeen pääkohtaan. Oulun Comacin
toiminta-ajatuksessa on mukana kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen.
Olosuhteet muovaavat mahdollisuudet
Oulussa päämääränä on mm.:
• Taata asukkaille laadukas lähiympäristö sekä riittävät virkistys- ja vapaa-ajanviettoalueet luonnon
monimuotoisuutta heikentämättä
Teknisen keskuksen painopistealueet ja toimenpiteet kestävän kehityksen politiikan päämäärän saavuttamiseksi ovat mm.:
Rakennettujen asuntoalueiden viihtyisyyden parantaminen ja elinvoimaisuuden lisääminen
• Aluekeskusten kehittäminen
• Viheraluejärjestelmätyön jatkaminen
• Erityisesti lasten, nuorten ja vanhusten peruspalvelujen ja palvelutilojen turvaaminen asuntoalueilla
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Oulun Comacin toiminta-ajatus:

Oulun Comac on kunnallinen liikelaitos, joka tuottaa kaupungin palvelutuotannon tarvitsemien
toimitilojen rakentamis- ja ylläpitopalveluja asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kokonaistaloudellisesti
kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

6. Keskeisten aihealueiden valinta
Ympäristövaikutusten katselmuksessa, perustehtävien tarkastelussa ja strategiatyössä
esille tulleista yksikön mahdollisuuksista vaikuttaa kestävän kehityksen politiikan päämäärien toteuttamiseen valitaan keskeiset aihealueet. Kaikkea ei kannata kahmia kerralla, sillä
työ voi tällöin uuvuttaa tekijät alkuunsa. Toisaalta tulee valita merkittävimmät eli ne kohteet, jotka ovat suurimmat uhkat kestävän kehityksen toteutumiselle tai ne tehtävät, joilla
on eniten vaikutusta kestävän kehityksen etenemiseen tai joissa on eniten parantamisen
varaa. Keskeiset I tärkeimmät ympäristöasiat jaetaan "kunnossa oleviin" ja
"parannettaviin".
Yksiköissä on käytössä kestävän kehityksen kannalta hyviä toimintatapoja ja asiat ovat
niin sanotusti "kunnossa tai hoidossa". Jatkuvuuden varmistamiseksi nämä asiat tulee ohjeistaa tai sisällyttää muihin esim. laatujärjestelmän mukaisiin työohjeisiin.
Parannettavat asiat ovat toimintoja, joissa on vielä kehittämistä.
7. Tarvittavien ohjeiden laadinta
Olemassa olevat hyvät toimintamallit ja -tavat ohjeistetaan tarvittavilta osiltaan, jotta saavutetut kestävää kehitystä edistävät toimet tulisivat osaksi normaalia jokapäiväistä työtä.
Tämä on tärkeää myös siksi, etteivät asiat pääsisi unohtumaan henkilö- ja organisaatiomuutosten ja muiden uudistusten paineessa. Myös kestävän kehityksen ohjelman
"pyörittäminen" saattaa edellyttää jokusen työohjeen laadintaa esimerkiksi seurantaan tai
tavoiteohjelman päivitykseen. Monien perustehtävien osalta yksiköissä on jo laadittu ohjeistusta, varsinkin mikäli käytössä on laatujärjestelmä. Kestävän kehityksen ohjelman tarkoitus ei ole suoltaa uusia A4:sia, vaan täydentää olemassa olevia ohjeita tarvittavilla ympäristönäkö kohd illa.
8. Tavoiteohjelman laadinta
Määritetään tavoitteet parannettaville asioille käytettävissä olevien resurssien mukaisesti.
Sovitaan toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan. Laaditaan aikataulu ja nimetään vastuuhenkilöt tavoitteiden toteuttamiselle.
Asetettujen tavoitteiden tulisi olla mitattavissa tai arvioitavissa. Toimenpiteiden tulisi olla
konkreettisia. Eri tavoitteiden toteutuksella voi olla eripituiset aikataulut. Kun tavoite on
saavutettu asia siirtyy "kunnossa olevaksi" asiaksi.
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Esimerkkinä ote Nuorisoasiankeskuksen ohjelmasta:
Nuorisoasiainkeskuksen kestävän kehityksen tavoiteohjelmassa perustehtävään liittyvät kestävän kehityksen tavoitteet on eroteltu selkeästi toiminnasta johtuvista asioista.
Toimenpide
Perustehtävästä iohtuvat
YMPARISTOKASVATUS
Ympäristösuojeluun liittyviä tapahtumia lisätään
Täydennetään ympäristökasvatus materiaalia nuorisotiedostuspiste Napoiin
Työpajoilla annetaan
ym päristönsuojel uu n
liittyvää koulutusta
Toteutetaan ym päristöaiheita sisältävä leiri tai
kurssi nuorille
Järjestetään ympäristönsuojeluun liittyvää koulutusta nuorisotvöntekiiöille
Nuorisotaloilla jätteiden
lajittelu ja kierrättäminen

Indikaattori

Määräaika

Vastuuhenkilö

Tapahtumien lukumäärä

2002

Nuorisotalojen ohjaajat,
iltaoäiväkerho ohiaaiat
Nuorten neuvonta- ja
tiedotuspiste Nappi

2002

2002

Työpajatoiminnan koulutuksesta vastaava henkilö

Osallistuvien nuorten
määrä

2002

Leiritoiminnasta vastaava
nuorisosihteeri

Koulutusten lukumäärä

2002

Nuorisotalo toiminnasta
vastaava nuorisosihteeri

2002

Nuorisotalojen, iltapäiväkerhojen ja työpajojen
ohjaajat

2002

Hankintojen tekijät

2002

Nuorisotyön tekijät

2002

Nuorisotyön tekijät

2002

Nuorisoasiainkeskuksen
työntekijät
Järjestötoiminnasta vastaava nuorisosihteeri

Toiminnasta iohtuvat
HANKINNAT JA KIERRATTAMINEN
Hankinnoissa ympäristöystävällisen vaihtoehdon valinta
Hankinnoissa suositaan
vhteistilauksia
Asiakirjojen kopiointi kaksipuolisina silloin kun se
mahdollistaa paperin
säästämistä
TEDONVALlTYS
Tiedonvälitystä sähköpostin kautta lisätään
Järjestökirje lähetetään
sähköpostilla järjestöille,
ioilla on sähköposti

2002

Esimerkkinä ote ympäristöviraston ohjelmasta:
Ympäristöviraston paperinkulutuksen vähentämistavoitteen toteuttaminen vaatii toimenpiteitä koko henkilöstöitä. Toiminnalle laadittiin ohjeistus ja kulutuksen seurannasta vastaa yksikön hallinto.
NAIN SAASTAT PAPERIA
Ympäristöviraston kestävän kehityksen tavoitteen asettelussa vuodelle 2002 olemme sitoutuneet vähentämään paperinkulutusta 10% vuoden 2002 aikana. Siihen tarvitaan jokaisen työntekijän panostusta! Seuraavien ohjeiden mukaan toimimalla säästö on saavutettavissa. Huomaa, että siirtymällä yksipuolisesta kopioinnista kaksipuoliseen, säästyy 50% paperia!!!
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KULUTA HARKITEN
Käytä sähköpostia aina, kun se on mahdollista.
• Kokouskutsut ja -muistiot on helpointa toimittaa sähköpostilla .
•- Sisäiset tiedotteet voi myös jakaa sähköpostilla.
• Älä tulosta sähköpostiviestejä turhaan paperille!!!
• Tulosta vain tarvitsemasi osa sähköpostiviestistä.
Suullinen viestintä on tehokasta!
• Älä kirjoita tiedotteita ja muistioita turhaan silloin, kun voit kertoa asian kaikille palaverissa.
Lopeta turha kopiointi!
• Harkitse aina tarkkaan, tarvitsetko itse tai kuka todella tarvitsee kopion paperistasi.
.- Onko monisivuisen asiakirjan kaikkien sivujen kopiointi tarpeen?
• Voiko asiakirjan laittaa kiertoon kopioinnin sijaan?
Kopioi tehokkaasti!
• Kopioi kaksipuolisena aina, kun mahdollista.
• Voiko asiakirjan tai jonkin osan siitä pienentää ennen kopiointia?
Lopeta turha tulostaminen!
• Harkitse aina tarkkaan, tarvitsetko todella tulosteen sähköpostista, liitetiedostosta,
muistiosta, internetsivusta.
• Tarkista tekstisi koneella ennen tulostamista.
• Tulosta vain tarvitsemasi sivut monisivuisesta asiakirjasta.
• Pieniä korjauksia voi tehdä paperiin myös käsin.
• Älä tulosta turhaan uutta versiota pienten korjausten jälkeen.
Faksaa tehokkaasti!
• Älä käytä turhia lähetesivuja faksatessasi, käytä fax-tarraa.
• Käytä sähköpostia faksin tilalta, jos mahdollista.
Vähennä turhaa postitusta!
• Tarkista jakelulistasi säännöllisin väliajoin ja poista turhat osoitteet.
• Lähetä kutsut, tiedotteet tms. sähköisessä muodossa.
Suunnittele painotuotteet!
• Suunnittele ja taita esitteet, toimintakertomukset, julkaisut, raportit paperia säästäen.
• Arvioi painosmäärät huolella - saat tilattua esitettä tms. helposti lisää, jos se pääsee
loppuman kesken.
KÄYTÄ UUDELLEEN
Käytä paperista molemmat puolet!
• Varaa huoneeseesi paikka siisteille, toiselta puolelta tyhjille A4-papereille. Käytä niitä
suttupaperina, kopiopaperina tai tulostuspaperina omaan käyttöösi tuleviin
kopioihin/tulosteisiin sekä luonnoksiin.
• Leikkaa toiselta puolelta puhtaasta paperista muistilappuja.
• Käytä kopiokoneen ja tulostimen vieressä olevia lokerikkoja toiselta puolelta puhtaiden
papereiden lajitteluun ja käytä näitåpapereita tulostaessasi luonnoksia yms. (liitteenä
ohje suttupaperille tulostamisesta)
KIERRÄTÄ
Tarkista, että huoneessasi on paperinkeräysastia ja käytä sitä aina! Tyhjennä astiasi sen täyttyessä
monistushuoneessa olevaan paperinkeräyssäiliöön!
Paperinkeräykseen ympäristövirastossa käy:
• Sanoma- ja aikakauslehdet
• Mainokset ja esitteet
• Valkoiset ja värilliset kirjoitus- ja kopiopaperit ja tulosteet
• Ruutu- yms. paperit
• Kirjekuoret (ruskeat pahvin keräykseen)
Pahville ja ruskeille voimapaperipusseille, -kuorille ja kirjekuorille on oma keräyspiste
monistushuoneessa! Muista, että myös niitä voi käyttää uudelleen!
APUA TARVITTAESSA
Ohjeet kopiokoneen käytöstä (kaksi puoleisten otto, pienennökset) löytyvät kopiokoneen vierestä
seinältä. Kopiokoneen käytössä neuvovat tarvittaessa N.N. ja N.N. Ohjeet suttupaperille
tulostamisesta ohjeen liitteenä. ATK- ia tulostusasioissa neuvoo tarvittaessa N.N.
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9. Seurannan järjestäminen
Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista tulee seurata. Seurannan tulee olla säännöllistä ja edistymisestä tulee raportoida hallintokunnan / yksikön johdolle, lautakunnalle ja
muille keskeisille tahoille. Ympäristövirasto kokoaa koko kaupunkia koskevan seurantaraportin kaupungin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteeksi vuosittain, mutta se ei
poista yksikkökohtaisen seurannan tarvetta. Sisäiset auditoinnit on yleisesti todettu lähes
parhaimmiksi työkaluiksi järjestelmällisen toiminnan eteenpäinviemiseksi yksiköissä.
Luonteva tapa kestävän kehityksen jatkuvuuden turvaamiselle on saattaa se osaksi talouden ja toiminnan suunnitelmia sekä niiden toteutusta. Jokaisen hallintokunnan ja liikelaitoksen onkin täytynyt esittää vuoden 2002 talousarviossaan tärkeimmät kestävää kehitystä
edistävät toiminnalliset tavoitteensa. Menettely jatkuu myös seuraavien vuosien osalta.
Esimerkkinä ote Teknisen keskuksen ohjelmasta:
Teknisen keskuksen kestävän kehityksen strategiassa on asetettu indikaattoreita eli mittareita kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen seurantaan. Esimerkkinä prosessit ja
rakenteet:
Kriittiset menestystekijät

Asukkaiden osallistuminen ja vaikuttaminen

Kestävän kehityksen ohjelman
integrointi teken strategiaan

Tilaajatoimintojen kehittäminen

Tasapainoinen onnistuminen
Prosessit ia rakenteet
Arviointikriteerit tai mittarit,
joilla kuvataan
onnistumista menestystekijöiden suhteen
- Yleisötilaisuuksiin osallistuminen; osallistujamäärät
- Asukaslähtöinen suunnitteluprosessi
- Tontinluovutusmenettelyn kehittäminen, laatusopimusmallin
luominen
- Internet karttapalvelun kehittämien
- Neuvokkaan palvelujen kehittäminen koskemaan koko teknistä toimea
- Tapahtumien järjestäminen
Neuvokkaassa (kestävää kehitystä koskeva)
- Kestävä kehitys mukana teknisen keskuksen strategiassa
- Yhteinen toimintajärjestelmä,
joka sisältä myös ympäristöjärjestelmän
- Kestävän kehityksen mittariston
kehittäminen, integrointi strategiaan
-

Päivittäisestä toiminnasta syntyvän kuormituksen vähentäminen

Tarjouspyyntöasiakirjoissa keke
oleellisena osana
Keskitetyt hankinnat
Ohjeet päivittäisestä toiminnasta syntyvien jätteiden vähentämisestä ja käsittelystä
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Tavoitetaso 2004

-

-

Yleisötilaisuuksien osallistujamäärän nousu 5 %
Suunnitteluprosessi luotu ja
käytössä
Uusi menettely ja uusi laatusopimusmalli kehitetty ja otettu
käyttöön
Kehitetty aktiivisesti palvelemaan käyttäjiä
Toiminta laajentunut

-

1 kpllv

-

Keke mukana teken kriittisissä
menestystekijöissä
Runko valmiina (2002)
Koko järjestelmä käytössä 2004
Sisältää myös ympäristöjärjestelmän
Mittaristo kehitetty ja mittarit
mukana teken tuloksen arvioinnissa
Yhteiset tarjouspyyntöasiakirjat
kehitetty ja kaikkien käytössä
Hankinnat tehdään keskitetysti
Ohjeet laadittu ja niitä sovelletaan käytäntöön

-

-

-

-

OULU KASVAA KESTÄVÄSTI

..,...

~
~.

.,

~

..ts,.... ~ '(l)t""'''

YHTEENVETONA: MITÄ SAATIIN AIKAISEKSI?
Käytännössä kestävän kehityksen ohjelma voi olla esimerkiksi kansio (ns. ympäristökansio), joka sisältää aihealueeseen liittyvät asiapaperit (katselmukset, toimintaohjelmat, tavoitteet, päämäärät, ohjeet). Materiaali on helposti päivitettävissä ja ajan tasalla pidettävissä, jos se talletetaan esim. yhteiselle tietokoneelle tai intranettiin.
Kestävän kehityksen ohjelma -asiakirja on strateginen asiapaperi, joka sisältää toiminnan
perusperiaatteet ja päämäärät pidemmälle aikavälille. Vuosittaiset tavoitteet, ohjeet yms.
kannattaa pitää erillisinä asiapapereina, muuten yhden kohdan muuttaminen vaatisi koko
asiakirjan päivittämistä.
Aineiston muodosta ja määrästä riippumatta, olennaista on, että materiaali on kaikkien
käytettävissä ja käytössä, eikä hautaudu johtajan tai vastuuhenkilön hyllyyn!
Ohjelma voi sisältää esimerkiksi seuraavaa:
Johdanto / tausta aineisto: (Yleiset kestävän kehityksen perusasiakirjat),
Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikka, kaupungin strategia, yksikön strategia, toiminta-ajatus yms. tai viittaukset niihin, asiapaperit liitteenä.
Toiminnan yleiskuvaus: Yksikön eri toimijoiden tehtävien kuvaus sekä
vastuunjako
Kestävän kehityksen ohjelman yleiskuvaus: Kuvauksen siitä miten kestävän kehityksen ohjelma toimii ja miten sitä ylläpidetään, miten kestävän
kehityksen ohjelma on johdettu kaupungin kestävän kehityksen politiikasta
ja yksikön strategiasta
Ympäristövaikutusten kartoitus / ympäristökatselmus: Perustehtävästä ja
toiminnasta johtuvat ympäristövaikutukset
Päämäärät ja tavoitteet: Sisältää pitkän tähtäimen päämäärät sekä vuosittaiset tavoitteet / toimenpiteet omina asiapapereinaan.
Tarvittavat ohjeet ja toiminnan kuvaukset: esim. hankintaohje, jäteohje,
energiansäästöohje, miten kestävää kehitystä edistetään perustehtävien
toteutuksessa (esim. ympäristökasvatus, maankäytön suunnittelu)
Seuranta: Sisältää kuvauksen siitä miten kestävän kehityksen ohjelman
toteutumista seurataan.
Sidosryhmät ja yhteistyötahot: Sisältää yleiskuvauksen sidosryhmäyhteistyöstä ja yhteistyötahoista
Lopputuloksena on siis tilanteesta, tekijästä, yksiköstä riippuen
Kestävän kehityksen ohjelma =Ympäristösuunnitelma = Ympäristöjärjestelmä
Järjestelmä, jonka mukaisesti toimimalla yksikkö edistää kestävää kehitystä

=
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Yksinkertaistettu kestävän kehityksen ohjelma

I

.....
r

Katsotaan missä ollaan

..,

,

I Päätetään mitä ja miten tehdään

t

..,

"Kunnossa olevat" asiat
Kirjalliset ohjeet siellä missä
tarvitaan
- Työnjako ja vastuut
- Henkilökunnan koulutus

,

I

"Parannettavat asiat"
Päämäärät pitkällä aikavälillä
Kehittämistavoitteet lyhyellä aikavälillä
- Aikataulut
- Vastuuhenkilöt

-

+

+

I Toimitaan kuten on sovittu ja tehdään päätetyt hankkeet

.,

,

I Tarkastetaan, että on tehty niin kuin päätetty

I

I

LISÄTIETOJA
Ympäristövirasto koordinoi kestävän kehityksen edistämistä Oulussa. Tämän ohjeen on
laatinut ympäristönsuojelutarkastaja Heini linattL Ympäristöviraston edustajat osallistuvat
tarvittaessa ja yksiköiden toiveiden mukaisesti yksiköiden kestävän kehityksen ohjelmien
laadintaan, koulutukseen jne. Aiheesta on saatavilla myös runsaasti kirjallisuutta, internetistä löytyy materiaalia ja mm. muiden kaupunkien esimerkkejä voi kysellä ympäristövirastosta.

Lisätietoja antavat:
Marketta Karhu p. 558 46760, marketta.karhu@ouka.fi
Heini linatti, p. 55846764, heinLiinatti@ouka.fi
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LIITE 1 LOMAKEMALLI, Kestävän kehityksen ohjelmatyön organisointi
Henkilöt

Vastuu henkilön nimeäminen
Työryhmän nimeäminen

Koulutus I ohjaustarpeet?
Yhteydenotto ympäristövirastoon?

Kokousaikataulu

,

Aihe.
1. Vastuuhenkilöt, ohjelman laadinnan aikataulun suunnittelu

2.

Aiankohta

Koulutustilaisuuden järjestäminen

3. Tiedottaminen:
henkilöstölle
sidosryhmille

4. Ympäristökatselmus
5.

Kaupungin politiikan ja yksikön strategian
tavoitteet

6. Keskeisten ympäristöasioiden valinta

7. Tarvittavien ohjeiden laadinta
8.

Tavoiteohjelman laadinta parannettaville asioille

9.

Seurannan suunnittelu
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Aikataulu ia vastuuhenkilöt tot~utuks_elle.
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LIITE 2 LOMAKEMALLI, Ylläpitotoimintojen ympäristökatselmus
Ylläpitotoimintojen ympäristökatselmuksessa voi hyödyntää tätä lomaketta sellaisenaan,
soveltuvin osin tai laatia juuri oman yksikön toimintaan sopivan lomakkeen.
Yksikkö
Tekijä

I
I

Päivämäärä

1. Jätehuolto
Kuka vastaa iätehuoltoiäriestelvistä?
Onko jätteiden lajitteluun laadittu ohieet?
Onko iätteiden määrän vähentämiseen laadittu ohjeet?
Seurataanko jätemääriä?
määrä
1.1. Sekajäte
1.2. Hvötviätteet
Paperi (kotikeräys)
Paperi (vaalea toimisto)
Pahvi
Bioiäte
Metalli
Lasi
Puu
Muut
1.3. Ongelmajätteet
Loisteputket
Paristot, akut
Värikasetit, mustepatruunat
Sähkö- ja elektroniikkaromu
Muut

1.4. Käytöstä poistetut
Huonekalut
Koneet. laitteet
Jätehuollon toteutukseen I
toimivuuteen liittyvät onqelmat ia parannustarpeet:
2. Energian kulutus
Kuka vastaa energiatietojen seurannasta, laitteiston toiminnasta,
henkilöstön opastamisesta ine.?
Onko laadittu enerqiansäästöselvitvstä tai -suunnitelmaa?
Onko laadittu ohieita enerqian kulutuksen vähentämiseksi?
Seurataanko energian kulutusta?
2.1. Sähkö:
Tietokoneet, kopiokoneet ja muut toimistolaitteet

Kytketäänkö koneet ja laitteet yöksi pois
päältä?
Käytetäänkö laitteissa virrankatkaisuautomatiikkaa?
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toimituspaikka

laiittelu
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Valaistus

Ilmastointi

Onko laitteissa virransäästötila?
Onko käytössä enerqiansäästölamput?
Ohjataanko valaistusta automaattisesti?
Sammutetaanko valot yöksi?
IImastoinnin säädön tarkastus?

2.2. Lämmitvs:
Mikä lämmitysmuoto on käytössä?
Onko sisälämoötilat säädetty sooiviksi?
Energian kulutukseen liittyvät ongelmat ja
parannustarpeet:
3. Veden kulutus
Kenen vastuulla on vedenkulutuksen seuranta?
Seurataanko veden kokonaiskulutusta?
Kuinka kulutuksessa esiintyvät poikkeamat havaitaan ja miten niihin reagoidaan?
Onko olemassa vedenkäyttöön ja/tai
säästämiseen liittyviä toimintaohjeita tai
suunnitelmia?
Veden kulutukseen liittyvät ongelmat ja
parannustaroeet:

4. Hankinnat ja materiaalien kulutus
Miten hankinnat on organisoitu?
Mistä hankinnoista vastataan itse?
Onko ympäristönäkökohtia huomioitu emo
hankinnoissa ? Miten?
Seurataanko materiaalien kulutusta? Mitä?
Onko selvitetty materiaalinkulutuksen
vähentämisen keinoia ?
Mitä suunnitelmia ja / tai toimenpiteitä,
ohjeistuksia.materiaalinkulutuksen vähentämiseksi on tehty?
Mitä ympäristömerkittyjä tuotteita on käytössä?
Hankintoihin ja materiaalien kulutukseen
liittyvät onqelmat ja parannustarpeet:

5. Viihtyvyys, turvallisuus, terveys ja yleisilme
Seurataanko henkilökunnan ja
asiakkaiden viihtyvyyttä? Millaisia tuloksia
on saatu? Onko tehty toimenpiteitä
viihtyvwden parantamiseksi? Mitä?
Mitataanko sisäilman laatua.? Millaisia
tuloksia on saatu? Onko tehty toimenpiteitä sisäilman laadun parantamiseksi?
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Mitä toimenpiteitä on tehty turvallisten
työtapojen ja ympäristön turvallisuuden
edistämiseksi?
Viihtyisyyteen, turvallisuuteen, terveyteen
ja yleis ilmeeseen liittyvät ongelmat ja
parannustarpeet:
6. Siivous
Kuinka siivouksen toteutuksessa on huomioitu ympäristöasiat? (Esim. pesuaineiden ympäristöystävällisyys ja oikea käyttö,
veden säästäminen, siivousvälineiden
oikea käyttö ja huolto, jne.)
7. Kiinteistönhoito
Kuka omistaa käytössä olevat kiinteistöt?
Miten yhteistyö kiinteistön omistajan ja
hoitohenkilökunnan kanssa toteutetaan?
Kuka on yhdyshenkilö ?
Mitkä ovat parannustarpeet kiinteistöjen
kunnossa pidon, perusparannuksen ja
laiteinvestointien suhteen?
8. Kuljetukset ia liikkuminen
Mitä kuljetuksia on?
Seurataanko kuljetusten I ajokilometrien
määrää?
Onko kuljetusten I ajokilometrien määrän
vähentämiseksi tehty toimenpiteitä tai
laadittu ohieita?
Kannustetaanko henkilöstöä käyttämään
työ-I koulumatkoilla julkisia kulkuvälineitä,
pyörää tai ialkaisin liikkumista?
9.Kemikaalien varastointi
Mitä kemikaaleja I vaarallisia aineita käytetään ia varastoidaan?
Onko emo aineista olemassa ajantasainen, kirjattu tieto määristä, vaarallisuusluokista, säilytyspaikoista ja hävittämisestä?
Kuka vastaa vaarallisten aineiden käytön
valvonnasta, aineiden varastoinnista ja
toimittamisesta käsiteltäväksi?
Onko laadittu kemikaalien ja muiden
vaarallisten aineiden käyttöä, säilytystä ja
hävittämistä koskevia ohieita?
Annetaanko vaarallisten ja haitallisten
aineiden kanssa työskenteleville
aiheeseen liittwää koulutusta?
10. Muut ympäristönäkökohdat
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Oulun kaupungin kestävän
ke hi-ty kse·n to imlntaollj.e Ima

• Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikka,1997
• Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman laadinnasta ja toteutuksesta 31.8.1998
mennessä, 1998
• Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutumisesta Oulun kaupunkiorganisaatiossa, 1999
• Koulu ja kestävä kehitys, 1999
• Päivähoito ja kestävä kehitys, 2000
• Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutuksesta 1999, 2000
• Kestävän kehityksen seurantaraportti 2000,
2001
• Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikka,. Oulu kasvaa kestävästi, 2001
• Kestävän
2002

kehityksen seurantaraportti 2001,

