
Ympäristöohjeisto

• Ratkaisuja ja ohjeita päivittäin eteen tulevien 
ympäristöasioiden selvittämiseen

• Helpottaa ympäristöriskien kartoitusta ja hallintaa
 • Helpottaa jatkuvasti muuttuvien ympäristömääräysten 

ja –vaatimusten seuraamista
• Parantaa laatua ja vähentää kustannuksia verrattuna 

vastaavien omien ohjeistojen ylläpitoon



Sähkönjakelun Ympäristöohjeisto on koottu kattavasti ympäristöasioita koskevaa tietoa 
ja käytännön ehdotuksia ympäristöasioiden hallintaan, sekä lainsäädäntöä ja toiminta-
ohjeita. Ohjeistossa esitellään ympäristönsuojeluun liittyviä käytännön esimerkkejä. 
Ohjeiston on tarkoitus toimia yrityksen apuvälineenä oman toiminnan ympäristö-
vaikutusten kartoituksessa, ympäristöriskien hallinnassa ja toiminnan suunnittelussa.

Energia- ja verkkoyhtiöiden ympäristöajattelu
perustuu pitkälti omaehtoisuuteen ja omaan 
aktiivisuuteen. Oman ympäristöohjelman tai 
ympäristöjärjestelmän laatiminen ja ennen
kaikkea ympäristötyön jatkuva parantaminen 
helpottuvat huomattavasti tukeuduttaessa 
Sähkönjakelun Ympäristöohjeistukseen.
Ympäristöohjeisto antaa tietoa ja esimerkkejä,
jotta ympäristöasiat voidaan nähdä investointina,
joka parantaa yrityksen toimintaedellytyksiä 
ja kilpailutilannetta.

Kestävän kehityksen vaatimusten kasvaessa 
yhteiskunnassa säädetään uusia tiukempia 
määräyksiä, ja uutta tietoa ympäristövaikutuksista
saadaan jatkuvasti. Kerran hankittua tietoa tulee
myös ylläpitää aktiivisesti.

Ympäristöohjeisto

Ympäristöohjeiston käyttötavat

Ympäristöohjeistossa on eri tasoisia ohjeita eri tarpeisiin. Ylätason taustoja selittävä 
tieto on pääasiassa tarkoitettu ympäristöasioista vastaaville henkilöille. 
Työ- ja toimintaohjeet eli käytäntöä selittävät ja konkreettiset työkalut, kuten lomake-
pohjat löytyvät helposti omasta paikastaan niille jotka tarvitsevat apua johonkin 
yksittäiseen ongelmaan ilman tarvetta syvempään taustatietoon.
Suunnittelijan muistilista on vielä edellisiä yksinkertaisempi versio eli erityisesti kohde-
ryhmälle tehty lista huomioitavista asioista ja vinkkejä sekä linkkejä em. hoitamiseen.

Ylläpito

Ohjeisto päivitetään 3-4 kertaa vuodessa, jotta saadaan mahdollisimman nopeasti 
esim. lainsäädännön muutokset kirjoitettua ohjeisiin.



Ominaisuudet

Ympäristöohjeiston asiasisältö

Ympäristöohjeistosta löytyy monen tasoisia ohjeita ja siksi ohjeista onkin tehty erilaisia 
kokonaisuuksia. Varsinainen ympäristöohjeisto on kokoelma kolmen tasoisia ohjeita: 

TOIMINTAOHJEET
- Kuinka tulisi toimia

- Erilaiset vaihtoehdot ja liikkumavara
- Oman toiminnan arviointi

- Työkaluja toiminnan suunnitteluun

Hallinnolliset asiat, 
ympäristöjärjestelmät 
ja -ohjelmat

Näiden perusteella 
voidaan tehdä yhtiö-
kohtaiset ohjeet

Näiden mukaan 
toimitaan, suorat 
viittaukset

TYÖOHJEET
- Yksiselitteiset ohjeet asioiden suorittamiseen
- Rakennusohjeet, kierrätys- ja lajitteluohjeet

- Sähköasemat

Kuvan työ- ja toimintaohjeet on löytyvät erillisestä Ympäristöohjeiston työ- ja toimintaohjeesta. 

Ympäristöohjeiston tietomassasta on kerätty satunnaista käyttäjää varten
tärkeimmät toimintaan liittyvät ohjeet.

Linkitykset tietopankkiin eli Ympäristöohjeistoon helpottavat löytämään 
taustatiedon pariin tarvittaessa.

Suunnittelijan muistilistaan on kerätty tietoa huomioitavista/hoidettavista ympäristöasioista 
suunnittelun näkökulmasta. Listasta pääsee taustatietoon ja muihin tarpeellisiin 

tiedonlähteisiin linkityksen kautta.

Toiminnan kehittäminen ja Ympäristöohjeisto

  Ympäristöasioiden huolehtiminen on yhtiöille sekä imagoasia että
  myös lainsäädännöllinen velvollisuus. Ympäristöasioihin huomion 
  kiinnittäminen ja oman toiminnan kehittäminen ympäristöasioissa 
  tukee yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita ja erityisesti taloudellisia 
  tavoitteita, sillä asioiden ennakointi ja oman toiminnan riskien 
  kartoittaminen vähentävät myös taloudellisia riskejä. 

Ympäristöohjeistosta löytyy tukea ja työkaluja oman toiminnan kehittämiseen ja 
ympäristöriskien hallintaan olipa yritys sitten heräämässä ympäristöasioiden tärkeyteen 
tai jo kehittänyt toimintaansa pitkälle. 

TAUSTATIETO
- Lainsäädäntö

- Viranomaisohjeistukset
- Järjestelmät, periaatteet, ohjeiden taustat
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010 841 5400
myynti@headpower.fi

Espoo
Tampere
Ulvila
Jyväskylä    

Harakantie 18 B
Hämeenkatu 25 B
Friitalantie 11 B
Polttolinja 21

02650 Espoo
33200 Tampere
28400 Ulvila
40520 Jyväskylä
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