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• Green Office on osa WWF 

Suomea

• Ympäristöjärjestelmämalli, jonka 

avulla luomme yhdessä teille 

sopivan kokonaisuuden

• Tavoitteena pienemmät päästöt 

ja kulutus sekä ympäristötekoihin 

sitoutunut työyhteisö

• Pienennät työnteon 

hiilijalanjälkeä

• Käytät luonnonvaroja viisaasti 

ja suojelet luonnon 

monimuotoisuutta

• Helppoa ja vaikuttavaa!
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• Saat arvion nykytilanteestasi

• Sitoudut noudattamaan kriteereitä

• Teet ympäristöohjelman tavoitekaudelle

• Pienennät ympäristövaikutuksia

• Arvioit onnistumista vuosittain ja 

parannat tulosta
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• Oikeat teot, läpinäkyvyys ja onnistunut 

vastuullisuusviestintä kasvattavat asiakkaan 

luottamusta

• WWF Green Office -merkillä 

• Viestit henkilöstölle, asiakkaille ja 

sidosryhmille, että huomioitte 

ympäristöasiat toimitiloissa ja toiminnassa

• Todistat, että ympäristöjärjestelmä vastaa 

ulkoisesti asetettuja kriteerejä

• Ympäristötekoihin sitoutunut työyhteisö

• Valmiilla materiaaleilla ja monipuolisilla 

työkaluilla jalkautat 

ympäristövastuullisuuden osaksi koko 

organisaatiota
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• Mukana yli 150 organisaatiota ja 

yritystä eri toimialoilta

• Yli 400 toimipaikkaa

• Noin 53 000 työntekijää

• Vuodesta 2002

• Mukana mm. 

CWT Finland Oy, pääkonttori

Helsingin Satama Oy

Levin Matkailu Oy, Kittilä

Limingan kunnan Lakeustalo

Marimekko, pääkonttori

SEA LIFE Helsinki

VR-Yhtymä Oy, pääkonttori

Metsähallitus, pääkonttori

Nordens institut på Åland (NIPÅ), Maarianhamina

Suomenlinnan hoitokunta , Helsinki

Katso, ketkä kaikki ovat mukana 

Green Office -verkostossa!
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• Olemme tutkineet, että organisaatio voi 

vaikuttaa toimintansa ympäristövaikutuksiin 

seitsemän teeman kautta:

• Ohjaavat parantamaan toimintaa

• Toistuvat kaikissa työkaluissa

• Jokaisesta oma kriteeri

• Arvioimme yhdessä, mihin teemoihin 

teidän kannattaa keskittyä

• Lukuisia toimenpide-ehdotuksia

• Selkeä jäsentely

• Resurssien helppo aikatauluttaminen

• Tehokas työn koordinointi



• Kriteereillä varmistetaan, että 

ympäristöjärjestelmän toiminta vastaa 

ulkopuolisen ja riippumattoman tahon 

asettamaa vähimmäistasoa.

• WWF Green Officessa vähimmäistaso 

saavutetaan täyttämällä 10 kriteeriä.

• Ensimmäisenä vuonna suunnittelette 

toimenpiteitä, joilla kriteerit täyttyvät.

• Kun kriteerit on täytetty ja ensimmäinen 

tarkastus läpäisty, teille myönnetään 

sertifikaatti. 

• Jatkossa kriteerit pitää aina olla täytettyinä.

• Kriteerien noudattaminen tarkastetaan 

kolmen vuoden välein.
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1. Viestikää työyhteisössä 

Green Office käytännöistä.

Vahvistakaa työyhteisön ympäristötietoisuutta ja sitoutumista 

säännöllisellä viestinnällä ja yhteisellä toiminnalla. Varmistakaa, että 

työyhteisö on tietoinen Green Office -käytännöistä. Kannustakaa 

henkilöstöä tekemään ympäristöystävällisiä valintoja.

2. Edistäkää toimitilojen 

energiatehokkuutta.

Keskustelkaa säännöllisesti, vähintään kolmen vuoden välein, 

kiinteistön omistajan edustajan kanssa energiatehokkuuden 

kehittämisestä. Voitte hyödyntää Green Office -kiinteistömittaria. 

Pyrkikää edistämään havaittuja kehitystarpeita.

3. Suosikaa uusiutuvilla 

energialähteillä tuotettua 

sähköä.

Keskustelkaa säännöllisesti mahdollisuudesta siirtyä käyttämään 

uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Suosikaa aurinko- tai 

tuulisähköä tai tuottakaa sähköä itse.

4. Vähentäkää 

sähkönkulutusta.

Ottakaa huomioon energiatehokkuus valaistusratkaisuissa. Päivittäkää 

laitteiden energiansäästöasetukset ja varmistakaa, että valot ja laitteet 

sammutetaan käytön jälkeen.

5. Ottakaa ympäristöasiat 

huomioon hankinnoissa.

Ottakaa ympäristönäkökohdat huomioon hankintapäätöksissä. Ostakaa 

vain tarpeeseen.



6. Suosikaa kestotuotteita. Arvioikaa, mitkä kertakäyttöiset tuotteet voidaan vaihtaa 

kestotuotteisiin (esimerkiksi astiat, käsipyyhkeet, toimistotarvikkeet ja 

pullovedet). Kertakäyttöastioiden käyttöön on oltava perusteltu syy.

7. Kierrättäkää ja lajitelkaa 

tehokkaasti.

Suosikaa ensisijaisesti tavaroiden ja laitteiden uudelleenkäyttöä. 

Selvittäkää, mitkä jätejakeet on mahdollista lajitella ja kierrättää. 

Huolehtikaa, että jokaiselle jätejakeelle on asianmukaisesti merkitty 

astia.

8. Suosikaa tarjoiluissa 

kasvipohjaisia tuotteita ja 

kestävää kalaa.

Kartoittakaa tarjoilut (esimerkiksi kahvitukset, palaverit, tapahtumat ja 

virkistyspäivät). Tehkää linjaukset ja käykää ne läpi palveluntuottajan 

kanssa.

9. Ottakaa huomioon kestävän 

liikkumisen periaatteet.

Määritelkää työasiamatkoille kestävän liikkumisen periaatteet. Voitte 

sisällyttää periaatteet esimerkiksi hankintaohjeeseen tai varmistaa 

niiden toteutumisen muulla tavoin.

10. Sitoutukaa 

ympäristöasioiden jatkuvaan 

parantamiseen.

Asettakaa ympäristöasioiden parantamiselle tavoitteet ja toimenpiteet 

niiden saavuttamiseksi. Pitäkää yllä hyvää tasoa, arvioikaa 

kehityskohteita ja parantakaa niitä.
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• Asiantuntijakumppanuus

• Green Office Omapalvelu

• Mittarit ja laskurit

• Itsearviointi

• Ilmastolaskuri

• Kulutustapamittari

• Viestintämateriaalit, oppaat, kyselyt, Green 

Office -merkki ym.

• Uutiskirjeet verkostolle

• Verkostotapahtumat ja niiden tallenteet

• Tarkastukset ja sertifiointi
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• Työvälineet ympäristöjärjestelmän 

kehittämiseen ja seurantaan

• Itsearviointi

• Ympäristöohjelma

• Ilmastolaskuri

• Paljon valmiita materiaaleja ja oppaita

• Toimenpide-ehdotukset

• WWF Green Office -merkki

• Teemakohtaiset oppaat ja kyselyt

• Viestintämateriaalit työyhteisön 

sitouttamiseen ja ulkoiseen viestintään

• Julisteet, somekuvat, esitteet, 

tulostettavat tarrat, vuosiraportit

• Tapahtumatallenteet



• Mittaa hiilijalanjälki

• Tarkastele tietoja 

yhteenlaskettuna ja 

henkilömäärän mukaan

• Kerää tietokanta päästöjen 

kehittymisestä

• Seuraa päästöjen kehitystä ja 

tavoitteiden saavuttamista

• Vertaa tuloksia verkoston ja 

toimialanne keskiarvoon

• Viesti mitatulla tiedolla ja 

ladattavilla materiaaleilla



• Herättele työyhteisöä arvioimaan 

omaa tekemistään ja 

muuttamaan tapojaan

• Vastaaja saa heti vinkkejä ja 

yhteenvedon

• Organisaatio saa anonyymin 

yhteenvedon työyhteisön 

tuloksista

• WWF tekee kokonaisvertailut 

verkoston tuloksista



• Vesi ja energia: esim. vedenkäytön seuraaminen, 

uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkö

• Kierrätys, lajittelu ja siivous: esim. lajittelu, 

ympäristöystävälliset kemikaalit

• Hankinnat: esim. kestotuotteet, ostaminen vain 

tarpeeseen

Yli 300 Green Office -toimenpidettä vastaavat 11:een YK:n tavoitteisiin

• Liikkuminen: esim. työmatkapyöräilyyn 

kannustaminen

• Ruoka: esim. kasvipohjaisen ruoan suosiminen 

tarjoiluissa

• Johtaminen ja viestintä: johdon ja henkilöstön 

sitouttaminen ympäristötyöhön



• Asiakaskirjeet pitävät 

yhteyshenkilön ja Green Office -

tiimin ajan tasalla 

ympäristöasioista

• Tärkeät ohjeistukset

• Tiedot uusista Omapalvelusta 

löytyvistä materiaaleista

• Kutsut verkostotapahtumiin



”WWF on luotettu taho, jolla 

on tarjota valmiita työkaluja. 

Pyrimme valitsemaan 

toimenpiteitä, joilla olisi 

mahdollisimman suuri 

vaikutus ja joita on 

mielekästä toteuttaa.”

- viestintäjohtaja Jussi Kivipuro, Suomen 

Unicef



"Green Office on ollut ympä-

ristöministeriölle tosi tärkeä, 

koska sieltä olemme saaneet 

kannustusta, tukea ja 

neuvontaa. Se on 

muodostanut ekoviraston 

pohjan ja vienyt konkreetti-

sesti eteenpäin ympäristötoi-

mintaa talossa.”

- erityisasiantuntija Aino Pietarinen, 

Ympäristöministeriö



”Vastuullinen brändi syntyy 

toiminnasta ja sen 

viestimisestä. Asiakkaat, 

työntekijät ja -hakijat 

haluavat kuulla, kuinka 

vastuullisuus on tuotu 

osaksi yrityksen arkea.”

- markkinointi- ja viestintäjohtaja Mika 

Vilen, Manpowergroup



.



✓ Tehostat organisaatiosi 

ympäristöjohtamista.

✓ Saat tavoitteellisuutta ja 

mitattavuutta ympäristötyöhön.

✓ Pienennät työpaikkasi päästöjä 

ja kulutat luonnonvaroja 

vastuullisesti.

✓ Viestit vakuuttavasti 

ympäristövastuusta.

✓ Sitoutat työyhteisön 

ympäristötekoihin.



1. Tee sopimus ja aloita yhteistyö
Liittymismaksu

2. Kokoa Green Office -tiimi

3. WWF:n pitämä perehdytys

4. Selvitä nykytilanne

5. Luo ympäristöohjelma

6. Ympäristöohjelman katselmointi WWF:n kanssa

7. Toteuta toimenpiteitä ja viesti työyhteisölle

8. Sovi toimistotarkastus ja 

hyödynnä Green Office -merkkiä

Ensimmäinen vuosimaksu



• Taulukkohinnat koskevat suurinta 

toimipaikkaa.

• Muut toimipisteet eivät maksa 

liittymismaksua erikseen, ja niiden 

vuosimaksut ovat selvästi edullisempia.

• Liittymismaksu koskee organisaation 

suurinta toimistoa ja se määräytyy 

toimiston henkilöstömäärän mukaan.

• Liittymismaksu maksetaan vain kerran 

Green Office -sopimuksen laatimisen 

yhteydessä. 

• Vuosimaksu maksetaan hyväksytyn 

Green Office -sertifioinnin jälkeen ja 

tämän jälkeen toistuvasti vuosittain. 



Ota yhteyttä!

Mikko Kuiri

Asiakkuuspäällikkö

WWF Suomi

Mikko.kuiri@wwf.fi

Puh. 0405591751

greenoffice.fi

Twitter: @WWFGreenOffice
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Suojelemme luontoa ja

ratkaisemme ympäristöongelmia

– luonnon ja ihmisten hyväksi

Kiitos!


