
Ympäristöeettiset
periaatteet



Lastensuojelun Keskusliiton ympäristöeettiset periaatteet ohjaavat kaikkea toimintaamme. 
Me huomioimme ympäristöasiat jokapäiväisessä työssämme, tapahtumissamme ja vaikuttamistyössämme. 

Lastensuojelun Keskusliitto on mukana Kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksessa 
(Sitoumus 2050). Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on keskeinen väline globaalin kestävän 
kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030:n, tavoitteiden toteuttamiseksi Suomessa. Olemme sitou-
tuneet edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssämme ja toiminnassamme konkreettisin teoin. 
Yhteiskuntasitoumukseen kuuluu kahdeksan tavoitetta, jotka ohjaavat sen vision toteutumista. 
Tavoitteet käsittävät kestävän kehityksen ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin, terveyden ja kestävän 
talouden sekä kestävien elämäntapojen edistämisen näkökulmista. 

Me haluamme säilyttää maapallomme elinkelpoisena myös tuleville sukupolville, sillä useat viestit lapsilta 
ja nuorilta toistavat samaa: 

”Me toivotaan, että te aikuiset huolehditte maapallosta, 
niin että mekin saadaan hyvä aikuisuus, niin kuin tekin olette saaneet.”

Arki toimistolla 

Me käytämme toimistollamme uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa ekosähköä. Huomioimme 
tuotteiden eliniän hankinnoissamme ja ensisijaisesti yritämme korjata ennen kuin ostamme uuden. 
Käytöstä poistetun tietotekniikan toimitamme it-tukipalvelulle. Me säästämme energiaa aina kun mah-
dollista. Irrotamme laitteet pistorasiasta, kun laitteet on ladattu, ja sammutamme sähkölaitteet ja valot, 
kun emme niitä tarvitse.  Kiinnitämme myös huomiota veden kulutukseen toimistollamme.  
Sijoitustoiminnassamme kiinnitämme huomiota vastuulliseen ympäristöystävälliseen sijoittamiseen ja 
luovumme sijoituksistamme, jotka eivät vastaa periaatteitamme.  

Kiinnitämme aktiivisesti huomiota myös tulostamiseen ja tulostamme vain tarvittaessa. Tulostettaessa 
harkitsemme värien käyttöä sekä suosimme kaksipuoleisia tulostuksia.  

Toimistollamme järjestetään useita satoja kokouksia vuodessa. Suosimme ekologista ruokaa, tarjoamme 
tilaisuuksissamme reilun kaupan kahvia ja teetä, ja mahdollisuuksien mukaan tilaamme tarjoilut mah-
dollisimman läheltä. Me yritämme mitoittaa tarjoilut oikein, jotta ruokahävikkiä ei syntyisi. Jos näin käy, 
laitamme sen tarjolle taukotiloihimme kaikkien saataville.  

Huolehdimme asianmukaisesta kierrätyksestä ja lajittelemme seka-, ongelma- ja biojätteen, paperin, 
kartongin, lasin, metallin ja muovin. Kierrätettävät pullot palautamme palautusautomaatteihin. Emme 
suosi kertakäyttöastioita, mutta jos niitä on käytettävä, suosimme ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. 
Lahjojen ja muistamisten kohdalla pyrimme valitsemaan aineettomia ja kestäviä, ekologisia lahjoja. 

Matkustus 

Työmme luonne vaatii matkustamista. Ennen matkalle lähtöä pohdimme sen hyödyt kokonaisuuden 
kannalta, matkustustavan ja sen, saavuttaisimmeko etäyhteyksiä hyödyntämällä yhtä hyvän lopputulok-
sen. Mahdollisuuksien mukaan yhdistämme useamman tavoitteen samaan matkaan. Ennen matkavarauk-
sen tekoa me sovimme asioista yhdessä esimiehen kanssa.  

Pyrimme valitsemaan ekologisimman kulkutavan, vaikka se ei olisi kustannuksiltaan halvin. Lastensuo-
jelun Keskusliitto huolehtii lentojen sekä laiva- ja junamatkojen päästökompensaatioista. Tarkistamme 
vuosittain maksamiseen liittyvät käytännöt ja valitsemme vuosittain kohteen, jonne osoitamme päästö-
kompensaation. Matkan vaatiessa yöpymistä suosimme mahdollisuuksien mukaan ympäristöystävällisiä 
hotelleja. 

Me Lastensuojelun Keskusliitossa hyödynnämme mahdollisuutta tehdä etätyötä. Pääkaupunkiseudun 
sisäisiin kokouksiin matkattaessa käytämme pääsääntöisesti julkisia kulkuvälineitä ja hyödynnämme 
työnantajan tarjoamaa HSL:n matkakorttia. Hyödynnämme työnantajan tarjoamia kaupunkipyöriä niin 
kokous- kuin työmatkoihinkin. Käytämme taksia ja yksityisautoja lähinnä silloin, kun kyydissä on useampi 
ihminen tai kuljetamme tapahtumaan tarvittavaa painavaa materiaalia. Käytössämme olevan periaatteen 
mukaan voimme hakea kilometrikorvausta, jos edellä olevat ehdot matkaseurasta tai materiaalista täyt-
tyvät tai matkustaminen yksityisautolla on muuten perusteltua ja siitä on sovittu etukäteen esimiehen 
kanssa. 

Tapahtumat 

Me Lastensuojelun Keskusliitossa järjestämme kymmeniä tapahtumia vuosittain. Tapahtumien tuottami-
sessa huomioidaan mahdollisimman hyvin tarjoamiemme palveluiden eettisyys, ekologisuus ja kotimai-
suus. Me teemme ympäristövaikutusten arviointia ennen koulutuspäivien sijainnista päättämistä. 
Tapahtumien osalta teemme arviointia etäosallistumismahdollisuuden hyödyntämisestä, jolloin 
matkustaminen tapahtumapaikalle vähenee. 

Me myös keskustelemme yhteistyökumppaneidemme kanssa meidän ympäristöeettisistä periaatteis-
tamme, ja toivomme, että he pystyvät sitoutumaan näihin. Suosittelemme, että tapahtumiimme 
matkustetaan julkisilla kulkuneuvoilla. 

Haluamme tarjota tapahtumissamme ilmastoystävällistä ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa ruokaa ja 
juomaa, sillä se pienentää tapahtuman aiheuttamaa ilmastokuormaa, muita ympäristövaikutuksia sekä 
tukea ihmisoikeuksien toteutumista.  

Pyrimme kertomaan tapahtumissamme ympäristöeettisistä linjauksistamme ja asetamme siten esimerkkiä.

Vaikuttamistyö ja viestintä 

Toimenpidesitoumuksemme kärkitavoitteen mukaisesti vähennämme vaikuttamistyössämme ja viestin-
nässämme painotuotteiden tuotantoamme ja suosimme sähköisiä julkaisuja. Toteutamme julkaisuistamme 
vain lyhyen tiivistelmän painotuotteena. 

Nuorten huoli ilmastonmuutoksesta on kasvanut. Lastensuojelun Keskusliitto kannustaa ottamaan nuoret 
mukaan tulevaisuutta koskevaan päätöksentekoon. Haluamme kuunnella ja kerätä lasten ja nuorten 
mielipiteitä ja tuoda näitä vaikuttamistyössämme ja viestinnässämme esiin. Tuemme lasten ja nuorten 
kansalaisaktiivisuutta yhdessä jäsenyhteisöjemme kanssa. 

Otamme lausunnoissamme entistä aktiivisemmin ympäristönäkökulman huomioon.  
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