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Ammattilainen ja ympäristö
Tässä osiossa kerrotaan niistä kestävän kehityksen haasteista, joita ammattilaiset ja yritykset kohtaavat
arjessa sekä kestävistä ratkaisuista, joita voidaan soveltaa erilaisilla työpaikoilla.

Ammattilainen muuttuvassa maailmassa
Maailma on nopeasti muuttumassa. Öljyn ja raaka-aineiden hinnat nousevat, kun niiden varannot kuluvat
ja kysyntä kasvaa. Se kannustaa yrityksiä säästäväisyyteen mutta myös uusiin, nokkelampiin toimintatapoihin. Asiakkaiden tietoisuus ympäristöstä ja eettisistä näkökohdista on kasvussa, olipa kyse yksityisistä
kuluttajista, yrityksistä tai julkisesta sektorista.
Vielä 2000-luvun alussa ajateltiin yleisesti, että ympäristöalaan erikoistuneet asiantuntijat ja insinöörit
ratkaisevat ympäristöongelmat. Nykyisin ymmärretään, että ratkaisun avain on monenlaisten toimijoiden
yhteistyö. Ympäristö on joka alan, joka yrityksen ja joka ammattilaisen asia.
Ympäristöosaava yritys minimoi omat haitalliset ympäristövaikutuksensa. Fiksuimmat ajattelevat kuitenkin
pidemmälle ja tarjoavat asiakkaalle ratkaisuja, jotka auttavat asiakasta vähentämään turhaa energian ja
luonnonvarojen kulutusta. Tällaisia ratkaisuja etsivät yhä useammat asiakkaat. Ympäristöosaamisesta on
tullut osa ammattitaitoa ja kannattavaa yritystoimintaa.

Ympäristöosaavan ammattilaisen nyrkkisäännöt
Ympäristöasiat ovat usein laajoja ja monimutkaisia. Aina ei ole saatavilla riittävästi tietoa oikeiden ratkaisujen tekemiseksi. Usein ei edes ole selvää vastausta, mikä olisi ympäristön kannalta paras vaihtoehto.
Onneksi järjellä pääsee pitkälle. Vaikka eri toimialoilla on erilaiset ympäristövaikutukset, muutama nyrkkisääntö pätee varsin hyvin kaikkeen toimintaan. Suunta on olennaisin, vaikka kaikkia kysymyksiä ei osattaisi
vielä ratkaista.
1. Katse kokonaisuuteen: elinkaariajattelu
Perinteisesti ympäristökysymyksiä on tarkasteltu organisaation oman toiminnan rajoissa: miten paljon
energiaa kuluu, mitä jätteitä ja päästöjä syntyy ja niin edelleen. Tämä onkin tärkeää, ja se on ympäristövastuullisen toiminnan ensimmäinen vaihe.
Monilla aloilla suurin osa ympäristövaikutuksista on kuitenkin epäsuoria: ne syntyvät muualla kuin omassa
toiminnassaJos haluamme ottaa vastuun toimintamme ympäristövaikutuksista kokonaisuutena ja saada
aikaan merkittäviä tuloksia, meidän täytyy tarkastella asiaa koko elinkaaren ajalta.
2. Kaikki hyöty irti: materiaalitehokkuus ja kierrätys
Luonnonvarojen käyttöönotto ja jalostaminen raaka-aineiksi ja edelleen tuotteiksi kuluttaa siis paljon
energiaa ja materiaaleja, jotka myös tuotetaan luonnonvaroista.
Kun luonnonvarat on kerran otettu käyttöön, niistä tulisikin ottaa kaikki hyöty irti. Tähän on olemassa monia keinoja.
 Käytetään pitkään. Käyttämällä tuotteita pitkään säästetään luonnonvaroja ja energiaa. Esimerkiksi laitteiden käyttöikää voi pidentää käyttämällä niitä ohjeiden mukaisesti, huoltamalla säännöllisesti ja korjaamalla pikkuviat heti.
 Käytetään tehokkaasti. Luonnonvaroja ei kannata seisottaa varastossa. Materiaalitehokkuutta
on, että tuotetta käytetään paljon: käytetään työpaikalla yhteisiä työvälineitä, lainataan tai vuokrataan niitä tuotteita, joita tarvitaan harvoin.
 Kierrätetään raaka-aineet. Kierrätysmateriaalista saadaan raaka-ainetta huomattavasti helpommin kuin neitseellisistä luonnonvaroista. Kierrätys edistää luonnonvarojen tehokasta käyttöä ja
säästää energiaa ja rahaa.
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3. Ei harakoille: energiansäästö
Energia on yksi lähivuosikymmenten suurista kysymyksistä. Etenkin öljyn saatavuus heikkenee ja hinta
nousee. Samaan aikaan uusiutuvien energianlähteiden, kuten aurinko- ja tuulivoiman läpimurto tekee tuloaan.
Olipa energianlähde mikä tahansa, energiansäästö merkitsee aina taloudellista säästöä. Energiaa voi säästää esimerkiksi kiinteistön lämmityksessä ja ilmastoinnissa, sähkölaitteiden käytössä ja liikenteessä.
4. Turvallisuus – terveys – ympäristö
Ympäristöasiat kulkevat usein käsi kädessä ihmisen hyvinvoinnin kanssa. Ympäristöriski on usein myös
terveysriski, ja aina maineriski. Ihmisen ja ympäristön turvallisuutta edistävät esimerkiksi
 mahdollisimman myrkyttömien tuotteiden, kuten rakennusaineiden, sisustus- ja huonekalumateriaalien ja kemikaalien valitseminen
 kemikaalien turvallinen säilyttäminen, käytön seuranta ja huolellisuus
 vaarallisten jätteiden oikea säilytys ja käsittely.
5. Ajattele asiakasta
Yritykset ovat olemassa asiakkaitaan varten ja asiakkaidensa varassa. Tiedätkö, mitä asiakas tarvitsee?
Myytkö hyötyä vai turhuutta? Tavoitteletko nopeaa voittoa vai pitkää asiakassuhdetta?
Ammattilaisena voit vaikuttaa jossain määrin myös asiakkaasi ympäristövaikutuksiin. Millaista tuotetta tai
palvelua suosittelet ja millä perustein? Neuvomalla asiakasta tuotteen valinnassa, käytössä ja hävittämisessä voit auttaa häntä toimimaan ympäristöystävällisemmin ja tuvallisemmin.
Mihin voin vaikuttaa ammattilaisena
Pohdi mihin voit vaikuttaa omassa työssäsi:
 suunnitteluun, esimerkiksi raaka-ainevalintoihin
 hankintoihin
 kiinteistön energiankulutukseen
 laitteiden sähkönkulutukseen
 logistiikkaan - esimerkiksi turhien ajojen välttämiseen
 laitteiden ja muiden välineiden käyttöikään
 kemikaalien turvalliseen säilyttämiseen ja käyttöön
 jätteiden lajitteluun
 vaarallisten jätteiden turvalliseen säilyttämiseen ja jatkokäsittelyyn
 asiakkaan ajatteluun ja toimintaan
 oman työpaikan talouteen.
Miten voin vaikuttaa ammattilaisena
 ole ylpeä ammattitaidostasi: toimi parhaan tietosi ja taitosi mukaan
 käytä ammattilaisjärkeä
 ota selvää ja kerro muillekin
 kysy ja keskustele työpaikallasi.

Ympäristövaikutukset
Ihminen vaikuttaa ympäristöön
Kaikella ihmisen toiminnalla on vaikutusta ympäristöön. Usein sanalla ympäristövaikutus viitataan ihmisen
aiheuttamiin haitallisiin vaikutuksiin, ympäristöongelmiin. On kuitenkin hyvä muistaa, että toiminnallamme voi olla myös myönteisiä vaikutuksia.
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Ympäristöongelmia on ratkottu ainakin 1800-luvulta lähtien, jolloin saivat alkunsa esimerkiksi ilmanlaadun
ja vesistöjen suojelu. 1900-luvun loppupuoliskolta alkaen ympäristöasioihn on kiinnitetty jatkuvasti
enemmän huomiota. Länsimaissa ympäristön tila onkin monessa suhteessa selvästi parempi kuin vielä
parikymmentä vuotta sitten.
Monet ongelmat ovat kuitenkin siirtyneet tuotannon mukana halvan työvoiman maihin, ja niiden mittakaava on kasvanut. Paikallisten ja alueellisten ympäristövaikutusten rinnalle ovat nousseet maailmanlaajuiset uhkat.
Myös nykyisiin ympäristöongelmiin voidaan löytää helpotusta. Ratkaisut eivät ole ainoastaan erikoistuneiden asiantuntijoiden ja insinöörien käsissä. Päinvastoin: useimmat ratkaisut riippuvat eri alojen ammattilaisten, kuluttajien ja kansalaisten osallistumisesta.

Ympäristö vaikuttaa ihmiseen
Kun ihminen muuttaa ympäristöään, vaikutus kiertyy lopulta takaisin ihmiseen. Hengitysilman, veden ja
ravinnon laatu, jopa melu vaikuttavat terveyteemme. Ympäristökemikaalit kertyvät elimistöömme ja voivat aiheuttaa sairauksia tai häiritä lisääntymistä. Taloutemme on riippuvainen luonnonvaroista, esimerkiksi
metsien ja kalakantojen uusiutumiskyvystä. Olemme osa ympäristöämme.

Suoria ja epäsuoria ympäristövaikutuksia
Ympäristövaikutukset voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin. Suoria ympäristövaikutuksia ovat esimerkiksi
tehtaan piipusta tai auton pakoputkesta tulevat ilmansaasteet. Etenkin teollisuuden suorat vaikutukset
ovat nykyään rikkaissa teollisuusmaissa varsin hyvin tiedossa ja hallinnassa.
Kaikilla toimialoilla on myös epäsuoria ympäristövaikutuksia, jotka voivat olla paljon merkittävämpiä kuin
suorat. Raaka-aineiden tuotanto saattaa tuottaa myrkyllisiä jätevesiä ja aiheuttaa terveyshaittoja toisella
puolella maailmaa. Kiinteistöjen lämmitys aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, joiden vaikutus ilmastoon on osa
vähitellen etenevää, monimutkaista prosessia. Tällaisia epäsuoria ympäristövaikutuksia meidän on vaikea
tunnistaa ja tiedostaa.

Ympäristövaikutusten laajuus
Ympäristövaikutukset voivat olla paikallisia, alueellisia tai maailmanlaajuisia. Paikallisia ympäristövaikutuksia ovat esimerkiksi kemikaalien saastuttama maaperä, ruuhkaliikenteen aiheuttama huono ilmanlaatu tai
voimalaitoksen päästölaskeuma lähiympäristöön.
Usein ympäristövaikutukset eivät jää paikallisiksi vaan leviävät laajemmalle alueelle. Kaivoksen jätekemikaalit virtaavat vesistössä kauas alajuoksulle. Suomeen kulkeutuu ilmansaasteita Keski-Euroopasta, ja Itämeren tilaan vaikuttavat kaikkien rantavaltioiden jätevedet ja maatalous. Luonnon monimuotoisuuden
väheneminen näkyy usein alueellisesti, kun tietyt kasvi- ja eläinlajit harvinaistuvat tai kuolevat sukupuuttoon.
Ympäristövaikutukset leviävät myös maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi Kiinan suurkaupunkien saasteet kiertävät ilmakehässä ympäri maapalloa, joskin laimentuen. Sademetsien hakkuut vaikuttavat koko maapallon
ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen. Ilmastonmuutos on globaali, monimutkainen ilmiö, jonka monia syy- ja
seuraussuhteita ei osata ennakoida.

Ympäristöongelmista lyhyesti
Happamoituminen. Eräät ilmansaasteet, kuten typpioksidi, typpidioksidi ja rikkidioksidi, aiheuttavat happamoitumista. Ne liukenevat sadeveteen hapoiksi, ja vähitellen maaperä ja vesistöt muuttuvat happamammaksi. Se vaikuttaa kasveihin ja eläimiin, esimerkiksi järven kalakanta voi muuttua. Typpi- ja rikkioksideja muodostuu erityisesti liikenteessä ja energiantuotannossa.

YMPÄRISTÖOSAAVA.fi – Ympäristöosaava ammattilainen / Opiskeluaineisto Sosiaali- ja terveysala

5

Ilmansaasteet vaikuttavat sekä paikallisella, alueellisella että globaalilla tasolla. Paikallisesti ilmanlaatu
vaikuttaa ihmisten terveyteen. Ilmansaasteet voivat olla kaasuja tai pienhiukkasia, jotka kulkeutuvat hengittäessä keuhkoihin ja verenkiertoon. Ne voivat altistaa sydänsairauksille ja hengityselinsairauksille, kuten
astmalle. Jotkin ilmansaasteet, kuten rikkidioksidi ja typenoksidit, kulkeutuvat pitkiä matkoja ja aiheuttavat
esimerkiksi happamoitumista ja rehevöitymistä (typpi). 1990-luvulta lähtien lähinnä länsimaissa on onnistuttu vähentämään tehokkaasti liikenteen ja teollisuuden päästöjä paremman teknologian avulla.
Ilmastonmuutos. Ilmasto on muuttunut useita kertoja maapallon historiassa, myös ihmislajin olemassaolon aikana. Tällä hetkellä meneillään oleva ilmastonmuutos on kuitenkin aiempia nopeampi ja sen arvioidaan johtuvan pitkälti ihmisen toiminnasta. Esimerkiksi sademetsien laajamittaiset hakkuut ja fossiilisten
polttoaineiden käyttäminen vaikuttavat maapallon ilmakehän koostumukseen. Se puolestaan muuttaa
pitkällä aikavälillä eri alueiden sääolosuhteita, kuten lämpötiloja, tuulia sateita. Muuttuvat olosuhteet vaikututtavat kasvillisuuteen ja eläimistöön sekä ihmisen terveyteen, turvallisuuteen ja talouteen. Lue lisää:
www.ilmasto-opas.org.
Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen. Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan eliölajien (kasvien
ja eläinten) runsautta ja niiden elinympäristöjen monipuolisuutta, mutta myös lajien sisäistä perinnöllistä
vaihtelua. Perinnöllinen monimuotoisuus on tärkeää, jotta laji pysyy terveenä, ja jotta se voi selviytyä esimerkiksi ympäristön muutoksista. Luonnon monimuotoisuus vähenee tällä hetkellä nopeammin kuin koskaan maapallon historiassa. Ihminen muokkaa ympäristöään niin voimakkaasti, että kasvi- ja eläinlajien
elinympäristöt hupenevat ja pirstaloituvat erillisiksi saarekkeiksi. Luonto on arvo itsessään, mutta tällä
hetkellä maailmassa ollaan heräämässä myös luonnon suureen merkitykseen ihmisen terveydelle ja taloudelle.
Melu vaikuttaa ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Melu voi vaikeuttaa työskentelyä, lepoa viestintää ja
oppimista ja aiheuttaa stressiä. Voimakas melu saattaa vaurioittaa kuuloa pysyvästi. Meluhaitat ovat lisääntyneet etenkin kaupungeissa ja niiden suurin aiheuttaja on liikenne.
Otsonikato. Otsoni on kolmesta happiatomista muodostuva molekyyli. Sitä esiintyy luonnostaan lähinnä
15 - 25 kilometrin korkeudella ilmakehässä, missä otsonikerros suodattaa auringonvalosta ultraviolettisäteitä. Näin se suojaa eliöitä auringon haitalliselta säteilyltä. 1970-luvulla huomattiin, että otsonikerros
oli heikkenemässä. Syyksi osoitettiin CFC-yhdisteet ja halonit, joiden käyttö kiellettiin kansainvälisellä sopimuksella vuonna 1985. Otsonista puhutaan myös ilmansaasteiden yhteydessä. Sitä muodostuu liikenteen päästöistä, ja hengitysilmassa se on myrkyllistä.
Rehevöityminen ymmärretään yleensä vesistön ongelmana. Jos vesistöön tulee jatkuvasti lisää ravinteita,
se alkaa rehevöityä. Levien ja muiden vesikasvien kasvu kiihtyy, ja vesi muuttuu sameammaksi. Samalla
kasvi- ja eläinlajisto muuttuu. Myös sinilevät voivat lisääntyä ja muodostaa laajoja massoja, joita usein nimitetään kukinnoiksi. Osa sinilevistä on myrkyllisiä. Ravinteita tulee vesistöihin jätevesissä, maatalouden
valumina ja ilmansaasteissa.
Ympäristön kemikalisoituminen. Maailmassa on käytössä noin satatuhatta ihmisen tuottamaa kemikaalia,
ja uusia kehitetään jatkuvasti. Osa kemikaaleista on luokiteltu vaarallisiksi. Koska kemikaalit ovat luonnolle
vieraita, osa niistä hajoaa luonnossa hitaasti tai ei ollenkaan. Tällaiset kemikaalit kertyvät luontoon ja ihmiseen aiheuttaen esimerkiksi terveysongelmia ja lisääntymishäiriöitä. Kyseessä eivät ole ainoastaan teollisuuskemikaalit, vaan esimerkiksi kosmetiikassa käytetyt keinotekoiset hajusteet ja lääkeaineena käytetyt
hormonit kertyvät jätevesistä vesistöihin. Keinotekoisten kemikaalien lisäksi raskasmetallit kuormittavat
luontoa ja rikastuvat ravintoketjuissa.
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Elinkaariajattelu
Tuotteen elinkaarella tarkoitetaan sen eri vaiheita alkaen raaka-aineiden tuottamisesta jä päätyen käytöstä poistamiseen.
Jokainen elinkaaren vaihe kuluttaa energiaa ja materiaaleja, esimerkiksi erilaisia kemikaaleja, vettä ja työvälineitä. Itse tuotteessa on vain murto-osa niistä luonnonvaroista, joita sen elinkaaren aikana kuluu. Muu
palautuu ympäristöön jätteinä tai päästöinä.
Energiaa ja materiaaleja tarvitaan esimerkiksi
 luonnonvarojen käyttöönotossa
 raaka-aineiden ja komponenttien tuotannossa
 kuljetuksissa ja jakelussa
 käytössä
 jätehuollossa
Myös palveluita voidaan tarkastella elinkaarinäkökulmasta: mitä raaka-aine- ja energiapanoksia tarvitaan
palveluprosessin eri vaiheissa? Mitä jätteitä ja päästöjä syntyy matkan varrella?
Kun tarkastellaan elinkaarenaikaisia ympäristövaikutuksia, eri tuotteilla ja palveluilla korostuvat eri vaiheet. Esimerkiksi ruokapalvelualalla raaka-ainetuotanto aiheuttaa suurimman ympäristökuormituksen, ei
keittiön toiminta. Rakennusten merkittävin ympäristövaikutus muodostuu niiden käyttövaiheessa, erityisesti energiankulutuksesta. Siihen voidaan vaikuttaa rakennusteknisin keinoin ja huoltotoimenpiteillä.

Elinkaariajattelun hyödyt
Kun tiedetään, missä elinkaaren vaiheessa ympäristövaikutukset ovat suurimmat, osataan toimenpiteet
kohdistaa tehokkaasti oikeisiin asioihin.
Kattavan elinkaarianalyysin tekeminen tuotteelle tai palvelulle on työlästä ja kallista, eikä pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ole siihen usein mahdollisuutta. Sen sijaan ne voivat hyödyntää yleistä tietoa toimialan
keskeisistä ympäristökysymyksistä, olivatpa ne oman toiminnan suoria ympäristövaikutuksia tai epäsuoria,
elinkaaren eri vaiheissa muodostuvia ympäristövaikutuksia.
Ympäristöosaava ammattilainen -palvelussa on huomioitu kullekin alalle tyypillinen tuotteen tai palvelun
elinkaari. Se ohjaa kiinnittämään huomion olennaisimpiin ympäristökysymyksiin.
Viralliset ympäristömerkit kertovat, että tuotteen tai palvelun elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset on huomioitu.
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Materiaalitehokkuus
Materiaalitehokkuus tarkoittaa toimia, joilla vähennetään luonnonvarojen kulutusta samalla kun huolehditaan siitä, että tuotteen tai palvelun laatu ei huonone vaan saattaa jopa parantua.
Toisaalta materiaalitehokkuus merkitsee sitä, että tuotteista otetaan kaikki hyöty irto niiden käyttöiän
aikana. Näin ei hukata niitä luonnonvara- ja energiapanoksia, jotka on käytetty sen valmistukseen, jakeluun ja aikanaan jätehuoltoon.

Materiaalitehokkuus käytännössä
Käytetään pitkään
Monien tuotteiden käyttöikää voi pidentää käyttämällä niitä ohjeiden mukaisesti, huoltamalla säännöllisesti ja korjaamalla viat heti.
Suuri osa kuluttajatuotteista tuotetaan halvan työvoiman maissa. Siksi esimerkiksi laitteiden korjauttaminen Suomessa voi tulla kalliimmaksi kuin uuden tuotteen hankinta. Mutta jos asiaa katsotaan laajemmin,
niin huolto- ja korjauspalvelut työllistävät usein paikallisia pienyrityksiä. Palveluiden käyttö vahvistaa näin
lähialueen taloutta, minkä hyödyt kiertyvät lopulta alueen asukkaiden ja yritysten hyväksi.
Monet tuotteet suunnitellaan nykyään varta vasten lyhytikäisiksi ja niiden korjaaminen tehdään vaikeaksi.
Tämä toimintatapa on valmistajan kannalta edullinen niin kauan, kuin halpoja raaka-aineita ja puoliilmaista työvoimaa on saatavilla. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua. Raaka-aineet kallistuvat ja osaavan
työvoiman arvostus on taas kasvamassa. Myös kuluttajien asennemuutos näkyy jo länsimaissa. Jos yrityksellä on tuotannollista toimintaa, on laatu kilpailutekijä. Suomalainen tuote voi harvoin kilpailla halvimmalla hinnalla, mutta parhaalla laadulla kyllä. Yritys voi ottaa vastuun tuotteesta koko sen käyttöiän ajalta
tarjoamalla esimerkiksi monivuotisen takuun ja huoltopalvelun.
Käytetään tehokkaasti
Varastossa pölyttyvä hankinta on luonnonvarojen tuhlausta. Esimerkiksi henkilöauto seisoo parkissa 92%
elinkaarestaan. Kotitalouksissa porakonetta käytetään keskimäärin 8 minuuttia vuodessa. Voisiko yritys
toimia toisin - ja voisiko siitä tehdä jopa liiketoimintaa?
Koska yritykset toimivat yleensä rationaalisemmin ja kustannustehokkaamin kuin kotitaloudet, turhia hankintoja tehdään niissä vähemmän. Silti voi miettiä, onko omassa yrityksessä tai omalla työpaikalla laitteita
tai muita välineitä, joita käytetään vain satunnaisesti.
Olisiko kustannustehokkaampaa vuokrata laite tarvittaessa? Tai voisiko yritys laajentaa omaa toimintaansa
tuotteiden myymisestä myös niiden vuokraamiseen?
Kierrätetään raaka-aineet
Kierrätetystä materiaalista saadaan uutta raaka-ainetta huomattavasti helpommin kuin neitseellisistä
luonnonvaroista. Kierrätys edistää luonnonvarojen tehokasta käyttöä ja säästää energiaa ja rahaa. Kierrätettyjen raaka-aineiden arvostus ja hinnat ovatkin jatkuvasti nousseet.
Kierrätyksen lisäksi nykyään puhutaan jätteen energiakäytöstä yhtenä jätteen hyötykäytön muotona. Jätteellä voidaan osittain korvata fossiilisia polttoaineita polttolaitoksissa. Materiaalitehokkuuden kannalta
energiakäyttö on huonompi vaihtoehto kuin kierrätys. Esimerkiksi paperikuitu voi kiertää viisi tai kuusi
kertaa, mutta tämä mahdollisuus menetetään, jos paperia ei lajitella paperinkeräykseen.
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Materiaalitehokkuutta elinkaaren eri vaiheissa
Materiaalitehokkuuteen tähtäävät toimenpiteet voivat kohdistua suoraan organisaation omaan toimintaan. Näin toimitaan esimerkiksi silloin, kun käytetään raaka-aineita säästeliäästi ja minimoidaan hävikki
tuotantoprosesseissa.
Toimenpiteet voivat myös kohdistua oman tuotteen tai palvelun elinkaaren aiempiin tai myöhempiin vaiheisiin. Voidaan valita raaka-aineet, joiden tuotanto kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän ja/tai
jotka kestävät käyttöä. Tämä vaatii usein aikaa, perehtymistä ja tuotekehittelyä, jotka voidaan nähdä investointina samalla tavalla kuin laitteiden hankinta tai toimitilojen laajentaminen.
Yrityksellä voi olla mahdollisuus pidentää tuotteen elinkaarta myös sen loppupäästä. Tuote suunnitellaan
mahdollisimman kestäväksi ja monikäyttöiseksi. Tuotteelle voidaan antaa takuu ja tarjota asiakkaalle huolto- ja korjauspalvelua. Myös asiakkaan neuvominen tuotteen oikeassa käytössä on materiaalitehokkuutta,
jos se auttaa asiakasta pitämään tuotteesta hyvää huolta.
Joskus yritys voi tarjota tuotteitaan paitsi myyntiin, myös vuokralle. Tämä on hyvä vaihtoehto etenkin kalliiden mutta kohtuullisen harvoin käytettävien tuotteiden kohdalla. Tällöin vuokraustoiminta saattaa olla
kannattavampaa kuin myynti.

Hyvät hankinnat
Hankinnat ovat keskeisessä roolissa yrityksen materiaali- ja energiatehokkuudessa. Samoilla toimenpiteillä
saavutetaan usein taloudellista säästöä.
Ennen hankintaa
Varastot inventoidaan ennen kuin hankitaan uutta. Hankitaan laadukkaita, kestäviä, ehkä monikäyttöisiä
tuotteita. Tuotteen käytännöllisyyttä osaavat usein arvioida parhaiten ne työntekijät, jotka sitä käyttävät –
tai huonossa tapauksessa eivät käytä.
Harkitaan yhteiskäyttöä: oman organisaation sisällä useampi henkilö voi käyttää samaa tulostinta tai monia työkaluja. Harvoin tarvittavia laitteita ja työvälineitä voi usein vuokrata, mikä voi olla edullisempaa kuin
hankintakustannus.
Elinkaariajattelu hankinnoissa
Elinkaariajattelu voidaan ulottaa taloudelliseen tarkasteluun. Jos teet tarjouspyyntöjä tai hankintapäätöksiä, arvioi taloudellisuutta koko käyttöiän ajalta: esimerkiksi laatua, energiankulutusta, kestävyyttä, huollon ja korjauksen tarvetta ja kustannuksia, jätehuoltokustannuksia.
Monikäyttöinen laite saattaa korvata useamman erillisen laitteen hankinnan. Halvimman vaihtoehdon
käyttöikä voi jäädä lyhyeksi ennen kuin tuote särkyy ja ollaan uuden hankinnan edessä. Tällainen tarkastelu voi osoittaa, että hankintahinnaltaan kalliimpi tuote on pitemmällä aikavälillä edullisempi ja "maksaa
itsensä takaisin" säästöinä.
Lue lisää materiaalitehokkuudesta yrityksissä Motivan verkkosivuilta:
http://motiva.fi/toimialueet/materiaalitehokkuus/materiaalitehokkuuden_parantaminen_yrityksissa
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Tee hyvä tarjous!
Kun myyt laadukasta tuotetta tai palvelua, tuo esiin pitemmän aikavälin hyödyt ja säästöt. Konkreettiset
laskelmat ja elävän elämän esimerkit ovat parasta viestintää.
Mikä on esimerkiksi energiatehokkaamman ja laadukkaamman mutta hankintahetkellä kalliimman laitteen
takaisinmaksuaika - aika jolloin säästöt ylittävät hankintaan tehdyn investoinnin?

Ympäristömerkit
Viralliset ympäristömerkit ja EU:n energiamerkintä ovat hyvä apu hankinnoissa. Niihin liittyy laatu- ja ympäristökriteereitä, joiden toteutumista valvoo puolueeton, virallistettu toimija. Myös luomutuotteille, reilulle kaupalle ja eräille muille tuoteryhmille on on olemassa kriteereitä ja merkkejä, joita valvoo viranomainen tai järjestö.
Luotettavien ympäristömerkkien rinnalla on kirjava joukko erilaisia pakkausmerkintöjä, joilla valmistajat
haluavat luoda vaikutelmaa ympäristömyönteisyydestä. Jotkin järjestöt myöntävät tuotteelle logonsa käyttöoikeuden, jos valmistaja lahjoittaa myydyistä tuotteista pienen osuuden, esimerkiksi joitakin senttejä
järjestön ympäristönsuojelutyöhön. Lahjoitukset ovat toki hyvä asia, mutta tuotteen ympäristövaikutuksista ne eivät kerro.

Viralliset ympäristömerkit
Pohjoismainen ympäristömerkki eli joutsenmerkki on Suomessa parhaiten tunnettu virallinen ympäristömerkki. Merkki voidaan myöntää sellaisille tuotteille ja palveluille, joille on
laadittu kriteerit. Tällaisia ovat tuoteryhmistä esimerkiksi maalit ja lakat,
pesuaineet, paristot ja toimistolaitteet. Palveluista hotellit, ravintolat, kauppa ja painopalvelut.
Merkin myöntäminen perustuu ympäristökriteereihin, jotka kohdistuvat koko elinkaareen raaka-aineista jätehuoltoon. Ympäristönäkökohtien lisäksi
huomioidaan laatu, jonka on oltava vähintään yhtä hyvä kuin muilla vastaaville tuotteilla.
Merkin vaatimukset asetetaan siten, että enintään 20-30 prosenttia ryhmän
tuotteista/palveluista pystyy läpäisemään ne. Vaatimuksia kiristetään aika ajoin tekniikan ja valmistusmenetelmien kehittyessä. Näin yritysten täytyy seurata aikaansa ja olla aina parhaimmiston joukossa, jos ne
mielivät saada tuotteelleen virallisen ympäristömerkin.
Samalla periaatteella toimii EU-ympäristömerkki. Molemmista vastaa Suomessa Motivan alaisuudessa toimiva Ympäristömerkintä.
Yritys voi anoa joutsenmerkkiä tai EU-ympäristömerkkiä tuotteelleen tai palvelulleen.
Se on vapaaehtoista ja merkin käyttäminen on maksullista. Myös merkitsemättömien
tuotteiden joukossa voi siis olla yhtä hyviä, mutta niiden arvioiminen on maallikolle
vaikeaa.

TCO on kansainvälinen kestävän kehityksen sertifikaatti IT-tuotteille. Sen
kriteerit koskevat tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutuksia, laitosten yhteiskuntavastuuta ja sosiaalisia oloja. Myös ergonominen muotoilu ja käyttäjäturvallisuus on huomioitu.
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Energiamerkit
EU-maissa käytössä oleva yhtenäinen energiamerkintä antaa vertailukelpoista ja luotettavaa tietoa kotitalouslaitteiden energiankulutuksesta.
Tällä hetkellä energiamerkintä on pakollinen yhdeksässä laiteryhmässä:
 kylmäsäilytyslaitteissa
 pyykinpesukoneissa
 kuivaavissa pesukoneissa
 kuivausrummuissa
 astianpesukoneissa
 lampuissa
 uuneissa
 ilmastointilaitteissa
 televisioissa
Kansainvälinen Energy Star -merkintä voidaan myöntää toimistolaitteille,
joiden energiankulutus on keskimääräistä matalampi. Tällaisia tuotteita on
tarjolla kaikilla suurilla tietokonevalmistajilla.
Henkilöautojen energiamerkintä auttaa vertaamaan luotettavasti automallien polttoaineenkulutus- ja päästötietoja. Merkinnän käyttö Suomessa on vapaaehtoista.

Luomumerkit
Luomu - valvottua tuotantoa on suomalaisten viranomaisten myöntämä virallinen merkki. Se
takaa, että vähintään 95 % tuotteen ainesosista on tuotettu luonnonmukaisesti. Geenimuunneltuja raaka-aineita ei saa olla. Tuote voi olla kotimainen tai ulkomainen. Merkki perustuu
EU:n luomuasetukseen.
EU:n luomumerkki noudattaa samoja kriteerejä kuin Luomu-merkki. Sen käyttö on pakollista EU:ssa valmistetuissa, valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa. Muualta tuoduissa tai pakkaamattomissa tuotteissa merkki on vapaaehtoinen.
Luomuliiton Leppäkerttumerkki voidaan myöntää kotimaisille luomutuotteille. EU:n kriteerien
lisäksi tuotteen tulee täyttää Luomuliiton tuotantoehdot.

Demeter-merkillä merkityissä tuotteissa ainesosista 90 % on Biodynaamisen yhdistyksen tuotantoehtojen mukaisesti tuotettuja. Tuotteiden tulee lisäksi täyttää EU:n luomuasetuksen ehdot.

Reilun kaupan merkki
Reilun kaupan tavoitteena on taata kehitysmaiden viljelijöille ja työläisille kohtuullinen korvaus
työstään. Tuottajille maksettava takuuhinta ei heittele maailmanmarkkinoiden mukaan. Lisäksi
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maksetaan Reilun kaupan lisää, joka on tarkoitettu paikallisyhteisön hankkeisiin. Järjestelmä vaatii tuottajilta sitoutumista ympäristömääräyksiin ja ihmisoikeussopimuksiin. Järjestelmästä vastaa Fairtrade Labelling Organizations International (FLO).

Jätteet
Suomessa syntyy vuosittain yli 70 miljoonaa tonnia jätettä: noin 14 000 kiloa jokaista asukasta kohti.
Jätettä muodostuu tuotteiden ja materiaalien elinkaaren kaikissa vaiheissa raaka-aineen tuotannosta alkaen. Valmistusprosesseissa syntyy paljon jätettä, samoin energian tuotannossa. Tuote itsessään on vain
pieni osa sen elinkaarenaikaisesta jätemäärästä.
Jätteet voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumista ja terveyshaittoja. Erityisesti vaaralliset jätteet ovat haitallisia sekä ihmisen terveydelle että luonnolle. Hankinnoissa ja tuotteiden valmistusprosesseissa kannattaa suosia mahdollisuuksien mukaan sellaisia tuotteita ja raaka-aineita, joista ei synny vaaralista jätettä.
Vaaralliset jätteet vaativat aina erillisen, asianmukaisen käsittelyn.
Myös jätteiden kuljettamisesta, kierrätyksestä ja käsittelystä aiheutuu erilaisia päästöjä. Siksi jätteen synnyn ehkäisy on paras vaihtoehto.
Arvokas jäte
Asenteemme jätteeseen on muuttunut. Aiemmin jätteet nähtiin pelkästään haittana, joka siirrettiin pois
tieltä kaatopaikoille. Nykyään ajatellaan, että jäte on raaka-ainetta, ja sen arvo on kasvamassa sitä mukaa,
kun luonnonvarojen ja energian hinnat nousevat. Jo nyt joistakin jätteistä käydään suorastaan kilpailua.
Halutuimpia ovat esimerkiksi paperi ja metallit.
Jos jätettä ei ole mahdollista kierrättää raaka-aineeksi, se saattaa soveltua energialaitoksen polttoaineeksi,
jolla voidaan korvata esimerkiksi kivihiiltä. Muovissa, jonka kierrätys on usein vaikeaa, on korkea energiaarvo, onhan se valmistettu öljystä. Vuonna 2007 noin 40 prosenttia jätteestä hyödynnettiin joko materiaalina tai energiana.
Jätelaki koskee jokaista
Jätelaki koskee sekä kotitalouksia että organisaatioita. Yritys tai yhteisö on vastuussa jätteistään. Sen tulee
tunnistaa, lajitella ja varastoida jätteet oikein ja toimittaa ne asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.
Lain tavoitteena on ennen kaikkea vähentää kaatopaikoille joutuvan jätteen määrää ja haitallisuutta ja lisätä
hyötykäyttöä.
Jätelaki koskee tuotteiden elinkaaren kaikkia vaiheita, alkaen tuotesuunnittelusta. Myös tuotteiden valmistuksessa, jakelussa ja käytössä on pyrittävä ehkäisemään jätteen syntyä. Jätelaki pyrkii siis materiaalitehokkuuteen.
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Kun jätettä syntyy, jätelaki asettaa toimenpiteet paremmuusjärjestykseen (ns. etusijajärjestys), jonka mukaan jokaisen tulee toimia.

Ohjeet jätehuoltoon omasta kunnasta
Jätelaissa määritellään keskeiset periaatteet, mutta kunta antaa tarkemmat jätemääräykset ja ohjeet. Eri
kunnissa ja alueilla jätehuolto on järjestetty eri tavoin, joten valtakunnallisia, kaikille yhteisiä ohjeita ei
voida antaa. Siksi on tärkeää tuntea paikalliset jätehuoltomääräykset. Määräykset koskevat sekä kotitalouksia että yrityksiä ja yhteisöjä. Määräysten lisäksi kunnat ja kuntien muodostamat jäteyhtiöt tarjoavat
runsaasti ohjemateriaalia ja neuvontaa eri kohderyhmille.
Tuottajanvastuu
Joidenkin tuoteryhmien kohdalla on päätetty, että tuotteen tuottaja ja maahantuoja vastaavat jätehuollon
järjestämisestä ja sen kustannuksista. Suomessa tuottajanvastuu koskee sähkö- ja elektroniikkalaitteita,
romurenkaita, romuajoneuvoja, keräyspaperia, pakkauksia sekä paristoja ja akkuja. Näiden tuottajat ja
maahantuojat ovat velvollisia huolehtimaan keräysjärjestelmästä, eikä jätteen tuojalta saa periä maksua.
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Paperi: Paperinkeräys Oy (http://www.paperinkerays.fi/)
Ajoneuvo- ja teollisuusakut: Akkukierrätys Pb Oy (http://www.akkukierratyspb.fi/)
Sähkö- ja elektroniikkaromu: SER-tuottajayhteisö SERTY (http://www.serty.fi/)
Käytöstä poistetut renkaat: Suomen Rengaskierrätys (http://www.rengaskierratys.com/)
Vanteettomat renkaat voi viedä veloituksetta kierrätykseen mihin tahansa renkaita myyvään liikkeeseen. Mikäli renkaissa on vanteet, ne voi viedä Kuusakoski Oy:n toimipisteisiin
(http://www.kuusakoski.fi/docs/etusivu). Renkaita ei saa viedä kaatopaikalle.
Lähimmät keräyspisteet löydät Kierrätys.info -palvelusta (http://www.kierratys.info/).
Koko maan kattavaa palvelua pitävät yllä tuottajayhteisöt ja kuntien jätelaitokset.
Paristoja ja pienakkuja otetaan vastaan niitä myyvissä kaupoissa.

Jätehuollon käsitteitä
Jäte on aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa tai on velvollinen poistamaan käytöstä.
Jätteen synnyn ehkäisyä on esimerkiksi tuotteiden huolto ja korjaaminen, pitkäikäisten ja laadukkaiden
hankintojen tekeminen, yhteiskäyttö kuten vuokraus sekä uudelleenkäyttö. Tavoitteena on, että tuotteita
käytetään pitkään ja jätettä muodostuu kotitaloudessa tai organisaatiossa mahdollisimman vähän.
Hyötyjäte on jätettä, jota voidaan hyödyntää sellaisenaan (uudelleenkäyttö), uusien tuotteiden materiaalina (kierrätys) tai energiantuotannossa. Hyötyjätettä ovat muun muassa paperi ja pahvi, lasi ja metalli,
biojäte ja tekstiilijäte. Hyötykäyttö edellyttää yleensä jätteiden lajittelua eri jätejakeisiin.
Kierrätys merkitsee jätteen tai sen osan käyttämistä jonkin uuden tuotteen raaka-aineena. Paperin ja kartongin, metallien, lasin ja biojätteen kierrätys on yleensä hyvin järjestetty. Muovien ja tekstiilien kierrättäminen on haastavampaa. Kierrätyksestä käytetään joskus myös nimitystä uusiokäyttö.
Uudelleenkäytössä tarpeettomaksi käyneelle tai rikkinäiselle esineelle etsitään uusi käyttäjä tai käyttötarkoitus sen sijaan, että se poistetaan käytöstä jätteenä tai kierrätetään raaka-aineeksi. Usein käytämme
arkikielessä kierrätys-sanaa myös tässä merkityksessä. Esimerkiksi romuautosta voidaan ottaa uudelleenkäyttöön varaosiksi sopivia osia, ja muu metalli kierrätetään sulattamalla.
Vaarallinen jäte (aiemmin ongelmajäte) on jätettä, joka voi aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai ympäristölle ja joka vaatii erityisen käsittelyn. Vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi monet kemikaalit, raskasmetallit, loisteputket ja energiansäästölamput, akut ja monet paristot ja lääkkeet.
Lue lisää: www.vaarallinenjate.fi
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SOSIAALI- JA TERVEYSALA JA YMPÄRISTÖ
Tämän osion tavoitteena on, että:
- tiedostat, millaisia sosiaali- ja terveysalan ympäristövaikutukset voivat olla
- tiedät, mitä konkreettista esimerkiksi lähihoitajan työssä voi tehdä ympäristön hyväksi
- tiedät, mitä muita hyötyjä ympäristötietoisuudesta voi seurata.
Sosiaali- ja terveysalan työntekijä työskentelee ihmisten kanssa ja heitä
varten. Hän osaa kohdata eri elämänkulun vaiheissa olevat asiakkaat
yksilöinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään ja hyvinvointiaan.
Työhön voi liittyä esimerkiksi perushoitoa ja huolenpitoa, kliinisiä hoitoja tutkimusmenetelmiä, lääkehoitoa, aseptiikkaa, toimistotyötä, kodinhoidollisia tehtäviä, ammattitaidon ylläpitämistä sekä ohjausta ja opastusta. Ympäristöasiat liittyvät näihin kaikkiin kiinteästi.
Alan ympäristöosaamisessa korostuvat etenkin materiaalien kulutus,
energiankulutus ja jätehuolto. Myös sosiaalinen ja kulttuurinen kestävä
kehitys ovat itsestään selvästi osa sosiaali- ja terveysalan ammattitaitoa.
Sosiaali- ja terveysalalla työskennellään monenlaisissa toimintaympäristöissä ja työn painopisteet vaihtelevat. Tässä materiaalissa lähtökohtana
ovat ympäristönäkökohdat lähihoitajan työtehtävissä hoito- ja palvelukodeissa, tuetussa asumisessa, kotihoitotehtävissä sekä terveyskeskusten ja sairaaloiden vuodeosastoilla. Materiaalia voidaan käyttää kuitenkin myös laajemmin sosiaali- ja terveysalalla.
Tämä verkkomateriaali tarjoaa tietoa ja kehitysideoita sosiaali- ja terveysalan ympäristövaikutuksista alan
ammattilaisille. Ympäristövaikutuksia syntyy mm. hankintojen, energian- ja vedenkulutuksen sekä jätehuollon kautta. Haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan vähentää paitsi laitosten ja organisaatioiden järjestelmillä, myös työntekijöiden työtavoilla. Arjen toistuvilla teoilla ja valinnoilla voimme parantaa sekä
ympäristön tilaa että yksilöiden elämänlaatua.

Sosiaali- ja terveysalan ympäristövaikutukset
Sosiaali- ja terveysalalla sairaaloiden ja muiden hoitolaitosten oleellisimmat ympäristövaikutukset liittyvät
materiaalien kulutukseen, jätteisiin sekä energian- ja vedenkulutukseen. Avainroolissa ympäristövaikutusten vähentämisessä ovat toiminta- ja työskentelytavat.
Hyvien käytäntöjen omaksumista hoitolaitoksissa hankaloittavat erilaiset toimintakulttuurit ja -tavat sekä
ohjeistusten puute. Sijaistyövoiman ja opiskelijoiden suuri määrä ovat alan arkea. Vaihtuvan henkilöstön
vuoksi tarvitaan selkeät toimintatavat ja -ohjeet eri tilanteisiin.
Valitettavan usein alan ammattilaisten asenteisiin ja työtapoihin on iskostunut kertakäyttökulttuuri. Syynä
tähän on muun muassa kova työpaine, mutta myös alan tarvikkeiden tuotekehitys ja markkinointi. Moniin
toimintoihin on kehitetty kertakäyttöisiä tarvikkeita ja perusteluina niiden käytölle esitetään helppoutta,
hygieenisyyttä, edullisuutta ja työajan säästöä. Aina kertakäyttöiset tarvikkeet eivät kuitenkaan ole tarpeen ja ne voivat tulla pitkällä aikavälillä kalliimmaksi kuin kestävämmät vaihtoehdot.
Ympäristöystävälliset työtavat edellyttävät tietoisuutta työn ympäristövaikutuksista ja turvallisista tavoista
vähentää niitä. Asiakkaan tai potilaan terveyden ja turvallisuuden takaaminen on aina ensisijaista. Vaikka
tavoitteena on esimerkiksi kertakäytön vähentäminen, ei potilasturvallisuutta saa missään vaiheessa vaarantaa.
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Kyse on tilannekohtaisesta harkinnasta. Jos potilaan tila sitä vaatii, on käytettävä kertakäyttömateriaaleja,
vaikka muussa tilanteessa olisikin kustannustehokkaampaa ja järkevämpää valita kestokäyttöisiä materiaaleja.
Toisaalta turha suojautuminen ei lisää infektioiden ehkäisyn tehoa, päinvastoin – se saattaa luoda väärää
turvallisuuden tunnetta. Hyvä käsihygienia ja aseptinen toimintatapa ovat paras tapa ehkäistä esimerkiksi
sairaalainfektioiden syntyä.
Erilaisten hoitolaitosten – olivatpa ne sitten sairaaloita, terveyskeskuksia, palvelutaloja, päiväkoteja, vanhainkoteja tai muita vastaavia laitoksia – ympäristövaikutukset ovat pääosiltaan samankaltaisia kuin muidenkin julkisten laitosten. Ympäristövaikutukset ovat tulosta aivan tavallisesta arjen toiminnasta: energiankäyttö aiheuttaa muun muassa hiilidioksidipäästöjä ilmaan, vedenkäyttö lisää jätevesiä ja niiden puhdistustarvetta ja jätteitä kertyy jätehuollon käsiteltäväksi. Tuotteiden ja palveluiden koko elinkaarta tarkasteltaessa ympäristövaikutukset vielä moninkertaistuvat. Onko näitä tärkeän ja tarpeellisen toiminnan epäsuotuisia ympäristövaikutuksia ylipäätään mahdollista vähentää ilman, että palvelun laatu siitä kärsii?
Ympäristövaikutusten vähentäminen kannattaa aina, yleensä myös taloudellisessa mielessä, silkkoina euroina. Samalla säästyy sekä Maapallon
luonnonvaroja että inhimillisiä voimavaroja. Kyse on usein melko pienistä
muutoksista omassa toiminnassa: sisälämpötilan säädöistä, valojen sammuttelusta, vuotavista vesihanoista ilmoittamisesta, hankintojen tarkemmasta miettimisestä, jätteiden lajittelusta oikeisiin keräyspisteisiin.
Ja oikeista ohjeistuksista! Mutta pian näistä pienistä puroista kertyy isompia jokia ja virtoja, jotka oikeasti vaikuttavat kokonaisuuteen. Eikä tuloksen
saamiseksi nähty vaiva loppujen lopuksi ole suuri – etenkään ammattilaiselta, joka muutenkin tekee työnsä ajatuksella ja ammattitaidolla.
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Ympäristön ja ihmisen hyvinvointi
Ympäristöä säästävä toiminta ei ole ristiriidassa ihmisen hyvinvoinnin kanssa. Se ei
tarkoita, että merkityksellisiä asioita jätettäisiin tekemättä tai tehtäisiin huonosti.
Laadukas, tarkoituksenmukaisesti tehty työ merkitsee yleensä myös kestävää kehitystä – ja hyvinvointia meille kaikille.
Ympäristön tilan ja yksilön elämänlaadun parantaminen lähtevät oivalluksista, viisaista valinnoista ja arjen teoista. Sosiaali- ja terveysalalla ympäristövastuulliset ja
eettiset hankinnat, jätteiden vähentäminen ja niiden asianmukainen käsittely ovat
ammattitaitoa.
Hyvinvointi ei merkitse vain aineellista kulutusta. Kohtuullinen elämäntapa on mahdollinen nykyisille ja tuleville sukupolville. Kulutuksesta voi nauttia enemmän, kun se
ei ole jokapäiväistä itsestäänselvyyttä. Kulutuskulttuurin muutos voi tuoda enemmän vapaa-aikaa, vähentää stressiä ja vahvistaa sosiaalisia siteitä. Se vakauttaa luontoa ja elinympäristöämme ja luo siten edellytyksiä turvallisemmalle elämälle.
Kulutuskulttuurin muutoksen voi sanoa tuovan terveyttä!
Luonnosta hyvinvointia
Tutkimuksissa on todettu luonnolla olevan positiivisia vaikutuksia ihmisten
psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen. Luonnon vaikutukset terveyteen syntyvät kolmella tasolla: luonnon näkemisen ja havainnoinnin kautta, luonnon
läheisyydessä olemisen kautta ja luonnossa tapahtuvan aktiivisen tekemisen
ja osallistumisen kautta. Näistä esimerkiksi aktiivinen liikunta luonnossa näyttäisi lisäävän itsearvostusta ja tasaavan mielialoja. Nämä vaikutukset saavutetaan osallistumalla, eivätkä ne ole yhteydessä esimerkiksi liikuntalajiin kestoon tai intensiteettiin. Luonnossa liikkuminen laskee verenpainetta ja sydämen syketaajuutta. Lisäksi luonnossa liikkumisen ja oleilun koetaan:
 tuottavan iloa ja auttavan pakenemaan arjen paineita ja jokapäiväisiä huolia
 uudistavan, koska luonto vähentää henkistä ja fysiologista kuormaa
 parantavan fyysistä terveyttä
 lisäävän hyvänolon tunnetta
 lisäävän sosiaalista kanssakäymistä
 lisäävän itsenäisyydentunnetta
 tarjoavan esteettisiä kokemuksia.
Kun siis säästämme luontoa ja ympäristöä, säästämme sitä itsellemme ja lapsillemme sekä niille, jotka tulevaisuudessa ovat hoitamassa meitä ja Maapalloamme.

YMPÄRISTÖOSAAVA.fi – Ympäristöosaava ammattilainen / Opiskeluaineisto Sosiaali- ja terveysala

17

YMPÄRISTÖVASTUULLISET TOIMINTATAVAT SOSIAALIJA TERVEYSALALLA
Tämän osion tavoitteena on, että
- tiedät, mitä ympäristövastuullisilla työtavoilla tarkoitetaan
- ymmärrät, miksi ympäristövastuullisuutta tavoitellaan
- osaat pohtia oman työsi ympäristövastuullisuutta
Tieto ympäristökysymyksistä ja motivaatio kestävän kehityksen edistämiseen ovat hyvä lähtökohta ympäristövastuulliseen toimintaan. Sosiaali- ja terveysalalla laaja-alainen ammatin tieto- ja taito-osaaminen
vaativat jatkuvaa oppimista.
On kuitenkin huomioitava, että rutiininomaiset käyttäytymismallit ovat usein ympäristövastuullisen toiminnan esteinä. Oman toiminnan muuttaminen ympäristömyönteisemmäksi on sisäinen kehitysprosessi
jokaisella. Pelkkä tieto ei riitä, vaan tarvitaan perusteluita, positiivisia esimerkkejä ja onnistumisen kokemuksia.
Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät välittävät ammatissaan toimiessaan tietoa myös kestävän kehityksen sisällöistä: suvaitsevuudesta,
esteettömyydestä, monikulttuurisuudesta, työ- ja asiakasturvallisuudesta, kestävistä kulutusvalinnoista ja esimerkiksi jätehuollosta sekä
energian- ja vedenkulutuksesta. Opastaessaan uusia työntekijöitä tai
vaikkapa asiakkaita tai omaisia hoitokodeissa, he välittävät omat työtapansa ja arvonsa eteenpäin.

Jätteet ja jätehuolto
Tämän osion tavoitteena on, että
- osaat lajitella sosiaali- ja terveysalan tavallisimmat jätteet
- osaat käsitellä oikein tietosuojajätteet
- osaat seurata lajittelun ja jätehuollon toimivuutta
Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa tarjotaan monipuolisia palveluja: hoidetaan ja kuntoutetaan akuutisti sairaita ja pitkäaikaissairaita potilaita, asutaan, syödään, nukutaan, viihdytään ja vietetään aikaa. Hoitotyössä
tarvitaan monenlaisia tarvikkeita, laitteita, koneita, lääkkeitä ja niin edelleen. Ne kaikki päätyvät aikanaan
jätteeksi – usein yhden käyttökerran jälkeen tai suorastaan käyttämättömänä.
Suurin osa hoitotyössä syntyvistä jätteistä koostuu potilaiden hoitoon liittyvistä kertakäyttötuotteista.
Pieni osa jätteistä on verellä tahriintunutta.
Sairaalan sekajäte koostuu 67 prosentin osalta vaipoista, muovista ja
pehmopaperista. Tällaista jätettä ovat esimerkiksi leikkausliinat, tutkimuspöydän suojat, infuusionestepussit ja -letkut sekä kertakäyttökäsineet. Viiltävää ja pistävää jätettä sairaalassa syntyvästä jätteestä on noin 1,5 prosenttia ja vaarallista jätettä noin yksi prosentti.
Sosiaali- ja terveysalalla työntekijät voivat vaikuttaa jätehuoltoon omalla toiminnallaan. Jokaisen tulee
osata lajitella jätteet oikein. Pieniltä tuntuvat teot saattavat tuoda suuria hyötyjä ja taloudellista säästöä,
kun toimintaa tarkastellaan pidemmällä aikavälillä.
Työnantajan velvollisuus on huolehtia siitä, että jätteiden lajittelulle on oikeanlaiset puitteet ja että lajitteluvälineet ja -ohjeet ovat kaikkien työntekijöiden tiedossa. Jätteiden lajittelun ja kierrätyksen tulee olla osa
toimintarutiineja. Jätteiden lajittelu ja käsittely voidaan tehdä sujuvaksi esimerkiksi sijoittamalla lajitteluastiat toiminnan kannalta järkeviin paikkoihin.
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Lajittelun onnistuminen edellyttää, että henkilökunnalla on motivaatio
ja osaamista. Yleiset lajitteluohjeet, lajitteluastioiden yhteyteen sijoitettavat ohjeet, opastaminen ja lajittelutuloksen seuranta ovat välttämättömiä. Usein niihin panostetaan lajitteluohjeiden muutosten
yhteydessä, mutta myös jatkuvaa neuvontaa, viestintää ja seurantaa
tarvitaan. Myös uudet työntekijät ja harjoittelijat tarvitsevat perehdytyksen lajitteluun ja muiden ympäristömyönteisten rutiinien omaksumiseen.
Paras jäte on syntymätön jäte. Kaikessa toiminnassa tulisi pyrkiä siihen, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Näin vähennetään jätteenkäsittelyn ympäristövaikutuksia ja kustannuksia, mutta myös tuotteiden koko elinkaarenaikaista luonnonvarojen kulutusta ja ympäristökuormitusta. Jätteistä puhuttaessa
tulisikin ensin tarkastella sitä, mistä toiminnoista jätettä muodostuu, ja voidaanko jätteen syntymistä vähentää.
Jätelaissa on määritelty jätteen käsittelyn etusijajärjestys, jota on noudatettava kaikessa
toiminnassa. Tärkeintä on jätteen synnyn ehkäisy, sitten erilaiset jätemateriaalin hyödynnystavat ja viimeisenä loppusijoittaminen kaatopaikalle. Sosiaali- ja terveysalalla on tarve
kehittää toimintatapoja, joilla voidaan ennaltaehkäistä jätteiden syntymistä ja jätteistä
aiheutuvia haittoja.
Lisätietoja: Tämän materiaalin Ammattilainen ja ympäristö, Jätteet -luku
sekä linkeistä
http://www.ekokem.fi/fi/tietopankki/jatteiden-synnyn-ehkaisy
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Jatteet_ja_jatehuolto

Jätteiden lajittelussa on tiedettävä voimassaolevat asetukset ja suositukset sekä paikalliset jätehuoltomääräykset. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla korostuvat jätteiden lajittelukriteereissä tartuntavaarallisuus,
jätteiden turvallinen käsittely ja oikea loppusijoitus. Alalla syntyy tavallisen yhdyskuntajätteen lisäksi alalle
ominaista erityisjätettä ja vaarallista jätettä, jotka aiheuttavat terveysriskejä koko jätehuoltoketjussa.
Suomessa jätelain (646/2011) mukaan jätteen haltijalla on velvollisuus olla selvillä jätteen
alkuperästä, määrästä, lajista, laadusta, jätteen jätehuollolle merkityksellisistä ominaisuuksista sekä ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Jätteitä ei saa hylätä tai käsitellä hallitsemattomasti eikä niistä saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
Muun muassa näitä jätteitä syntyy sosiaali- ja terveysalan toiminnoissa:
Henkilökohtainen hygienia
 kertakäyttöiset patjasuojukset, poikkilakanat, muut vuodesuojat
 kertakäyttöiset vaipat, terveyssiteet, inkontinenssisuojat
 henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet, kuten hammasharjat, parranajovälineet, pesusienet yms.
 pesu- ja kosmetiikka-ainepurkit, -tölkit ja -tuubit
 käsipyyhkeet
 kaarimaljat
Pakkaukset
 pakkauspaperi
 pakkauspahvi
 pakkausmuovi
 pakkauslasi
 pakkausmetalli
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Ruokajätteet (biojätettä)
 vanhentuneet tuotteet
 pilalle menneet tuotteet
 ruuantähteet
 kahvinporot
 erilaiset kasvinosat, kuten kuoret ja lehdet
Arjen toiminnosta tai toimistotyöstä syntyvät jätteet
 kahvimukit
 sanoma- ja aikakauslehdet, esitteet
 kopiopaperit
 värikasetit
 muut toimistotarvikkeet
Hoitotoimenpiteistä syntyvät jätteet
 kertakäyttöiset elektrodit
 mittalaitteet ja niiden osat; sisältävät paljon kertakäyttöosia ja esimerkiksi kertakäyttöliuskoja
 kertakäyttösetit: esimerkiksi katetrointi- ja erilaiset pesusetit, ompeleitten poistosetit
 tutkimuspöydän suojat, leikkausliinat
 infuusionestepussit ja -letkut
 ampullit ja ruiskepullot; sisältävät usein lääkeylijäämiä
 ruiskut ja neulat
 desinfektioaineet
 laboratorioreagenssit
 kertakäyttöiset lääkekupit
 vanhentuneet ja pilaantuneet lääkkeet
 käytetyt sideharsot, haavatyynyt ja laastarit
 suojakäsineet
 erilaisten pesu- ym. aineiden tölkit, purkit ja tuubit
 potilastietoja ja -tunnisteita sisältävä tietosuojattava paperijäte
Siivous
 pesuainepakkaukset
 siivousvälineet
 siivousaineet
Vaarallinen jäte ja erityisjäte
 elohopeaa sisältävät loisteputket ja -lamput, lämpö- ja kuumemittarit, vanhat verenpainemittarit
 raskasmetalleja sisältävät akut ja paristot
 (vanhat) kylmälaitteet, kuten jääkaapit ja pakastimet sekä muu sähkö- ja elektroniikkaromu (SER)
 erilaiset pesu- ja desinfiointiaineet tai kemikaalit (kuten formaliini ja ksyleeni)
 ruiskut ja neulat
 lansetit
 suuret kudospalat
 runsaasti verta sisältävät siteet, leikkausliinat tai letkustot
 veri
 muut eritteet
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla syntyvä jäte on pääsääntöisesti yhdyskuntajätettä, jolla on lisäksi tiettyjä
ominaispiirteitä esimerkiksi tietosuojan ja haitallisuutensa vuoksi. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa syntyvässä jätteessä on esimerkiksi metallifolioita sisältäviä pakkauksia, orgaanisilla aineilla tahriintunutta jätettä
sekä PVC-muovia. Ne eivät ole kierrätyskelpoisia.
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Joissakin kunnissa sekajäte viedään polttolaitokseen. Tällainen energiajäte on polttokelpoista jätettä, joka
ei kelpaa hyötykäyttöön eikä sisällä vaarallista jätettä. Sekajätteen kohdalla on sosiaali- ja terveysalalla
kiinnitettävä erityishuomio tietosuojaan. Materiaalit, joissa on merkintöjä potilastiedoista ja -tunnisteista
voidaan lajitella jätteisiin vasta, kun niistä on poistettu potilastiedot ja -tunnisteet tai ne on muutoin tietosuojattu. Henkilötietoja sisältävät asiakirjat on hävitettävä asiakirjatuhoojassa eli silppurissa tai toimitettava lukitussa laatikossa tuhottavaksi.
Muita esimerkkejä tietosuojattavasta jätteestä ovat apteekin annosjakelulääkepussit, potilaspaperit ja -kansiot, magneettinauhat sekä potilastietoja sisältävät
CD- ja kovalevyt. Ennen kuin paperit tai muu materiaali voidaan lajitella, tulee niistä poistaa henkilötiedot ja muut tunnistettavuusmerkinnät. Tietosuojan alaista
tietoa, kuten henkilötunnuksia tai potilastietoja sisältävät etiketit, pussit, CD:t tai
muut tarvikkeet on silputtava tai rikottava tai laitettava lukolliseen tietosuojajätteelle tarkoitettuun astiaan.
Jätteiden lajitteluun on oltava soveltuvat tilat ja astiat. Lajittelu on myös ohjeistettava niin, että jokainen
tiloissa työskentelevä tai oleskeleva voi toimittaa syntyneet jätteet oikeaan paikkaan helposti ja vaivatta.
Jokaisella kunnalla on omat jätehuoltomääräyksensä, joista selviää kunnan tapa käsitellä ja loppusijoittaa
jätteensä. Jätehuoltomääräyksissä on eroja etenkin biojätteiden ja sekajätteiden käsittelyssä. Sekajätettä
on kaikki lajittelematon jäte. Jätteiden lajittelulla sekajätteen määrää pyritään vähentämään jo jätelain
vaatimustenkin takia.
Yleensä yhdyskuntajätteet lajitellaan vähintään kahdeksaan jakeeseen:
 keräyspaperi
 keräyspahvi ja -kartonki
 lasi
 metalli
 biojäte
 sähkö- ja elektroniikkaromu (SER-jäte)
 vaarallinen jäte (mukaan lukien erityisjäte)
 sekajäte (jäte, joka ei kuulu mihinkään edellisistä jätteistä)
Kuva: SER-jätteeseen kuuluvat kaikki sähköllä
toimivat laitteet ja niiden lisäosat.

Esimerkki kunnallisista jätehuoltomääräyksistä:
Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset
http://www.hsy.fi/jatehuolto/Documents/Palvelut/Kiinteiston_jatehuolto/Jatehuoltomaaraykset2012.pdf

Monet hoitolaitokset ovat tehneet omat ohjeensa jätteiden käsittelyyn.
Esimerkki sairaalajätteen käsittelyohjeesta: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Jätteet ja niiden käsittely
http://www.pshp.fi/default.aspx?contentid=8782
Ohjeita on muistettava myös päivittää, kun määräykset muuttuvat!
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Joillakin paikkakunnilla kaikki sekajäte menee poltettavaksi, ja siitä saadaan esimerkiksi kaukolämpöä. Tällöin on erityisen tärkeää erotella palamaton tai vaarallinen jäte pois sekajätteen joukosta. Jos sekajätettä
ei polteta, se loppusijoitetaan yleensä jätteidenkäsittelyalueelle eli kaatopaikalle.

Jätteiden synnyn ehkäisy
Tämän osion tavoitteena on, että
- osaat ehkäistä jätteen syntymistä
- osaat tehdä perustellusti kestäviä hankintoja
Paras jäte on syntymätön jäte. Jätteiden syntyä voidaan vähentää potilasturvallisuutta vaarantamatta materiaalitehokkuudella ja ympäristövastuullisilla hankinnoilla. Kertakäyttömateriaaleja käytetään tarpeen
mukaan hygieenisistä ja aseptisista syistä. Hyvä aseptinen toimintapa sekä käsihygienia ovat kuitenkin
parhaat keinot infektioiden ehkäisyssä.
Jätteen synnyn kannalta olennaiset valinnat tehdään tuotteiden hankintavaiheessa. Silloin ratkaistaan,
halutaanko kertakäyttö- vai kestotuotteita, yksittäispakattuja vai suurissa erissä toimitettavia tuotteita,
kierrätysmateriaalista valmistettuja tuotteita ja niin edelleen. Pakkausjätettä voi vähentää esimerkiksi
hankkimalla tuotteita suuremmissa erissä tai suosimalla tuotteita, joiden pakkaukset palautetaan maahantuojalle tai tukkuun uudelleenkäyttöä varten.
Jätelain mukaan viranomaisten, julkisoikeudellisten laitosten ja yhteisöjen on huolehdittava, että toiminnasta syntyy mahdollisimman vähän ja mahdollisimman haitatonta jätettä.
Tähän päästään käyttämällä kestäviä, korjattavia, uudelleenkäytettäviä, kierrätettäviä ja
kierrätetyistä raaka-aineista valmistettuja tuotteita.
Jätteen synnyn ehkäisy hoitotyössä
Pyrkimykset säästöihin työvoiman ja muiden resurssien kohdalla ovat viime vuosikymmeninä synnyttäneet
alalle kertakäyttökulttuurin. Kertakäyttöisiä ovat nykyisin monet pientarvikkeet neuloista kaarimaljoihin ja
lääkepurkkeihin, lakanoista ja pesulapuista vaippoihin. Sairaalajäte onkin suurimmalta osin potilaiden hoitoon liittyviä kertakäyttötuotteita.
Alan ammattilaisten asenteisiin ja työtapoihin iskostuneen kertakäyttökulttuurin syynä on usein kova työpaine, mutta myös alan tarvikkeiden markkinointi, jossa korostetaan kertakäyttötuotteiden käytön helppoutta ja nopeutta.

Kertakäyttöisten lääkekuppien vaihtaminen dosetteihin tai lääkekuppien uudelleenkäyttö
(saman potilaan kohdalla) vähentää jätettä ja säästää selvää rahaa. Esimerkiksi osastolla,
jossa on 20 asukasta ja päivittäinen lääkekuppien tarve yhdellä asukkaalla olisi 3, kuluu 21
900 lääkekuppia vuodessa!
Hyvä käsihygienia kuuluu työntekijöiden ammatti-identiteettiin ja sillä estetään infektioiden leviämistä. Käsihygieniaan liittyy kuitenkin vääriä uskomuksia ja tapoja. Esimerkiksi
suojakäsineiden uskotaan korvaavan muun käsihygienian, ja käsidesin käyttöön koetaan
liittyvän ihon kuivumista ja ärsytystä.
Käsidesin käyttöä suositellaan, sillä se poistaa saippuapesua tehokkaammin mikrobeja,
säästää ja hoitaa käsiä ja on helpommin saatavilla. Käsihygienian edistämiseen kuuluu
myös potilaiden ja omaisten opastus. Hyvä käsihygienia riittääkin useimmissa tapauksissa,
aina ei ihmisten kosketukseen tarvita suojakäsineitä!
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Suojakäsineiden käyttö on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti. Käsineiden käyttö on
kolminkertaistunut, mutta käsidesin käyttö ei ole lisääntynyt samassa suhteessa. Käsidesiä
tulisi kuitenkin käyttää aina ennen ja jälkeen suojakäsineiden käyttöä.

Oikealla käsihygienialla vältetään sekä mikrobien siirtymistä että jätteiden
syntymistä. Esimerkiksi kertakäyttöisten suojakäsineiden tarpeetonta käyttöä
on vältettävä. Ne saattavat antaa myös väärän turvallisuudentunteen.

Käsihygieniamenetelmät (Syrjälä & Teirilä 2010 mukaan):
Menetelmä
Käsien pesu
saippualla

Käsien
desinfektio

Kertakäyttöiset
suojakäsineet

Milloin
Kun kädet ovat näkyvästi
likaiset, WC-käynnin jälkeen sekä Norovirus- ja
C.difficile
-potilaiden hoidossa
Ennen ja jälkeen jokaisen
potilaskosketuksen sekä
ennen ja jälkeen suojakäsineiden käyttämisen.
Vain, kun kosketetaan verta, kehon nesteitä ja eritteitä, kontaminoituneita
alueita, limakalvoja, rikkinäistä ihoa, haavoja, kanyyleja ja katetreja.

Tarkoitus
Puhdistaa kädet liasta ja eritteistä.

Miten
Pesu haalealla vedellä ja saippualla 15–30 sekunnin ajan
sekä kuivaus.

Poistaa ja tuhoaa
väliaikaisen mikrobiston.

Vähintään 3 ml käsihuuhdetta,
jonka hieromisen pitää kestää
30 sekuntia. Teho edellyttää
oikeaa tekniikkaa.
Suojaa potilasta ja
Desinfioituihin käsiin potilastyöntekijää mikrobi- ja työvaihekohtaisesti. Kädet
kontaminaatiolta.
on desinfioitava myös välittömästi käsineiden riisumisen
jälkeen. Käsineitä ei saa pestä,
desinfioida ja käyttää uudelleen.

Muita käsihygienian menetelmiä ovat käsien huuhtelu vedellä, jolla voidaan poistaa käsihuuhteen aiheuttamaa tahmeutta, kirurginen käsien desinfektio ennen kirurgisia toimenpiteitä sekä
ihonhoito. Käsivoiteen käyttö edistää ihon hyödyllisen mikrobiston säilymistä sekä vähentää
bakteerien leviämistä ympäristöön.
Käsidesiä ohjeistetaan käyttämään kerrallaan vähintään 3 ml riittävän hygienian takaamiseksi.
Käsidesin annostelija (nontouch -tekniikka) annostelee kerrallaan oikean määrän käsidesiä eikä
lika käsistä siirry itse annostelijaan. Lukittava annostelija vähentää myös käsidesin väärinkäyttöä.
Tiedätkö, kuinka paljon työpaikkasi käsidesin annostelijoista tulee käsidesiä? Mittaa!

Monissa sairaaloissa ollaan siirtymässä nontouch -käsipapereiden annostelija-automaatteihin, jotka säästävät käsipyyhepaperia. Kangaspyyherulla on ekotehokkaampi, mutta sitä voidaan käyttää sosiaali- ja terveysalalla vain rajoitetusti, esimerkiksi toimistotiloissa, henkilökunnan sosiaalitiloissa sekä odotustiloissa.
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Tiedätkö miten taudit tarttuvat ja miten infektioita torjutaan?
Jos tiedoissasi on puutteita, voit suorittaa Duodecimin
Infektioiden torjunnan perusteet terveydenhuollossa -verkkokurssin:
http://www.duodecim.fi/kotisivut/sivut.nayta?p_sivu=52350
Tekokynsien on osoitettu olleen syynä infektioiden leviämiseen. Teko- ja rakennekynsien
alle jää likaa ja kosteutta, mikä on oivallinen kasvualusta mikrobeille. Tekokynsien alla on
enemmän bakteereja kuin tavallisten kynsien alla sekä ennen että jälkeen käsien pesun tai
desinfektion käytön.
Pitkät tai rosoiset kynnet rikkovat helposti suojakäsineet. Teko- ja rakennekynsien käyttö
lisää myös jätteiden määrää, koska se lisää suojakäsineiden käyttöä ja mahdollisten infektioiden hoidosta aiheutuvia jätteitä.
Jätteen synnyn ehkäisy toimistossa
Sosiaali- ja terveysalan toimistotyössä syntyy paljon paperijätettä, josta osa sisältää potilas- tai henkilötietoja. Paperinkulutusta on useissa toimistotehtävissä mahdollista vähentää jopa kymmenillä prosenteilla
ilman, että työn laatu kärsii.
Suoraa taloudellista säästöä syntyy tällöin paperihankinnoissa ja tulostuskustannuksissa. Jos paperia ei
lajitella erikseen vaan sitä joutuu sekajätteeseen, paperin tuhlaaminen lisää myös jätehuollon kustannuksia. Laitteet, kuten kopiokoneet ja tulostimet, kestävät pidempään paperijätteen vähenemisen myötä, ja
hyllytilaakin säästyy.
Voit vähentää paperin kulutusta esimerkiksi seuraavin keinoin:
 Korvaa paperiviestit harkintasi mukaan sähköisellä viestinnällä tiedottamalla esimerkiksi sähköpostitse ja intranetissä.
 Harkitse ennen kuin tulostat sähköpostia tai muita asiakirjoja, jotka eivät edellytä
arkistointia paperimuodossa.
 Tulosta ja monista kaksipuolisesti. Organisaatiosi tekninen tuki voi määritellä kaksipuolisuuden oletusasetukseksi, jolloin valinta ei edellytä käyttäjältä vaivannäköä.
 Hyödynnä sähköisiä välineitä palaverikäytännöissä. Voit lähettää esityslistat ja
muistiot sähköisessä muodossa. Kokouksessa niitä voidaan tarkastella dataprojektorin tai videotykin avulla, jolloin papereita ei tarvitse jakaa osallistujille.

Vaaralliset jätteet
Tämän osion tavoitteena on, että
- tunnistat vaaralliset jätteet ja sosiaali- ja terveysalan erityisjätteet sekä niiden merkinnät
- osaat käsitellä oikein ja lajitella vaaralliset jätteet sekä varastoida ne ja ohjata jatkokäsittelyyn
Vaarallinen jäte on jätettä, joka voi aiheuttaa kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia erityistä vaaraa
tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Sosiaali- ja terveysalalla tyypillisiä vaarallisia jätteitä ovat mm.
röntgen- ja radioaktiiviset jätteet, lääkkeet, paristot, akut ja lamput sekä alalla syntyvät, erityistä käsittelyä
tarvitsevat jätteet.
Sosiaali- ja terveysalan vaaralliset jätteet voidaan jakaa neljään ryhmään:
 tartuntavaaralliset jätteet
 tapaturmavaaralliset jätteet
 eettiset jätteet
 muut vaaralliset jätteet (entinen nimitys ongelmajätteet)
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Jätelaki uudistui toukokuussa 2012. Ongelmajäte on terminä korvattu käsitteellä Vaarallinen jäte, mutta kyse on edelleen samasta asiasta. Sosiaali- ja terveysalan vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi lääkkeet, paristot, energiansäästölamput ja monet puhdistusaineet.
Lisätietoa: Ongelmajäte on nyt vaarallinen jäte - pieni mutta vaarallinen.
http://www.vaarallinenjate.fi/
Lääkejätteet ja useimmat kemikaalijätteet tulee kerätä erilleen muusta jätteestä ja toimittaa vaarallisten
jätteiden käsittelyyn. Vaarallisia jätteitä käsittelee Suomessa muun muassa Ekokem Riihimäellä. Jodi, bromi ja radioaktiiviset lääkkeet tulee kerätä erilleen lääkejätteestä. Laboratorioiden liuotinjätteet ja röntgenin mahdolliset kehite- ja kiinnitejätteet ovat myös vaarallista jätettä. Puhdistus- ja desinfiointiliuoksia ei
myöskään saa sellaisenaan kaataa viemäriin, vaan niiden käytössä ja jätehuollossa tulee noudattaa aineiden käyttöturvallisuustiedotteissa annettuja ohjeita.
Lääkejätettä syntyy, kun lääkkeet vanhenevat, niitä jätetään käyttämättä tai viranomainen, lääkkeen valmistaja tai myyntiluvan haltija kieltää niiden käytön. Myös hajultaan ja ulkonäöltään muuttuneet lääkkeet
tulee hävittää.
Lääkkeiden valmistaminen kuluttaa luonnonvaroja ja aiheuttaa päästöjä. Siksi lääkkeitä
olisi hyvä hankkia vain se määrä, joka realistisesti arvioiden tarvitaan ennen viimeistä
käyttöpäivää tai lääkintäkäytäntöjen muuttumista.

Lääkkeet ovat aina vaarallista jätettä, joka pitää hävittää oikein. Jäteastiaan tai viemäriin
heitetyt lääkkeet voivat päätyä luontoon, missä ne voivat vaikuttaa maaperän ja vesien
mikrobilajistoon, eläimiin ja kasveihin. Epäasiallisesti säilytetyt tai lajitellut lääkkeet saattavat joutua lasten käsiin tai niitä voidaan käyttää väärin.
Kotihoidossa olevien asiakkaiden lääkejäte viedään apteekkiin hävitettäväksi. Sairaaloissa
ja suuremmissa hoitolaitoksissa on yleensä oma apteekki ja farmaseutti, joka hoitaa lääkkeiden tilaukset, varastoinnin ja jakelun osastoille. Kotihoidossa ja palveluasumisessa on
siirrytty suurelta osin lääkkeiden annospussijakeluun. Ylijääneet, poistettavat lääkkeet palautetaan annosjakelua toteuttavan apteekin kautta hävitettäväksi.
Reseptilääkkeistä tulee poistaa nimi- ja ohjelaput tietosuojan vuoksi. Irralliset tabletit ja kapselit pitää pakata läpinäkyvään muovipussiin. Rokotteiden ja sytostaattien tulee olla aina omissa pakkauksissaan. Samoin nestemäiset lääkkeet, voiteet ja aerosolit palautetaan apteekkiin hävitettäväksi omissa pakkauksissaan. Nestemäisten lääkkeiden kohdalla pitää varmistaa, etteivät ne pääse vuotamaan.
Jodin hävittäminen vaatii erityisiä toimenpiteitä ja siksi jodia sisältävät lääkkeet, kuten Betadine, Lodosorb
ja joditabletit, on lajiteltava erilleen muusta palautettavasta lääkejätteestä. Elohopeaa sisältävät kuumemittarit on lajiteltava erikseen muista lääkejätteistä. Käytetyt lääkelaastarit taitetaan liimapuolet vastakkain ja pakataan erilliseen astiaan tai pussiin, ja toimitetaan vaarallisten aineiden keräykseen.
Keittosuola- eli natriumkloridiliuoksia ja sokeri- eli glukoosiliuoksia ei tarvitse palauttaa apteekkiin, sillä ne
eivät ole vaarallista jätettä. Tyhjät lääkepakkaukset lajitellaan materiaalin mukaisesti lasin, paperin, kartongin tai sekajätteen keräykseen.
Näin voit vähentää lääkejätettä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisena:
 Osallistu potilaan kokonaislääkityksen arviointiin tekemällä raportoinnin yhteydessä huomioita asiakkaan yleistilasta. Se auttaa vähentämään haitallisten tai
päällekkäisten lääkitysten riskiä.
 Inventoi lääkekaapit säännöllisesti. Huolehdi lääkevalikoiman ajankohtaisuudesta.
 Seuraa lääkekulutusta ja hävikkiä. Seurantatiedon avulla osataan vähitellen en-
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nakoida tarpeita, eli hankitaan se määrä lääkkeitä, joka kulutetaan.
Valvo lääkkeiden säilytysolosuhteita tarkasti.
Potilaskohtainen annosjakelu vähentää ylijääneiden lääkkeiden määrää esimerkiksi lääkemääräyksen muuttuessa.
Hanki lääkkeitä sopivan kokoisissa pakkauksissa. Esimerkiksi potilaalle kokeiltavan uuden lääkkeen kohdalla käytetään aluksi pienempää pakkausta. Apteekissa
esitellään kokovaihtoehtoja ja neuvotaan valinnoissa.
Uusiin hoitokäytäntöihin ja lääkkeisiin voidaan mahdollisuuksien mukaan siirtyä,
kun käytössä oleva lääkevarasto on käytetty loppuun.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle ominaista erityistä käsittelyä tarvitsevaa jätettä eli erityisjätettä ei juuri
synny muilla elämänaloilla. Tällaista jätettä ovat tartunta- ja tapaturmavaaralliset jätteet sekä eettiset jätteet. Erityisjätteen määrä vaihtelee viiden prosentin molemmin puolin sosiaali- ja terveysalan kokonaisjätemäärästä.
Sosiaali- ja terveysalalla syntyneet erityisjätteet pitää merkitä niiden turvallisen käsittelyn, kuljetuksen ja
loppusijoituksen takaamiseksi. Jätepakkaukset merkitään tarralla, josta käyvät ilmi muun muassa pakkauksen sisältö ja yksikön tai laitoksen yhteystiedot.
Tarkemmat ohjeet erityisjätteiden tarrojen painamiseksi löytyvät STTV:n oppaasta 3:2006
(Terveydenhuollon jätteet. Keräyksen, käsittelyn, kuljetuksen ja loppusijoituksen yleiset
suuntaviivat).
Lisätietoja: http://www.valvira.fi/files/ohjeet/Terveydenhuollonjatteet.pdf
Tartuntavaarallista jätettä syntyy satunnaisesti ja se on määrältään vain prosentin murto-osa alan kokonaisjätemäärästä. Esimerkiksi tartuntavaarallisia verijätteitä ei saa viemäröidä, vaan ne on toimitettava
oikein merkittynä käsiteltäväksi. A-luokkaan kuuluvat ihmisiin ja eläimiin vaikuttavat tartuntavaaralliset
jätteet, kuten laboratorioviljelmät ja potilaisiin kosketuksissa ollut, tartuntavaarallisilla mikrobeilla kontaminoitunut (eli mikrobeilla saastunut) jäte. Luokkaan B kuuluu muu tartuntavaarallinen jäte. Listaukset
tartuntavaarallisista mikrobeista löytyvät STTV:n oppaasta 3:2006 (Terveydenhuollon jätteet. Keräyksen,
käsittelyn, kuljetuksen ja loppusijoituksen yleiset suuntaviivat).
Esimerkiksi tartuntavaarallinen A-luokan potilasjäte ja laboratoriojäte tulee merkitä seuraavalla tarralla:

sekä lisäksi Tartuntavaara -merkillä:
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Muut erityisjätteet, kuten viiltävä ja pistävä jäte ja vaarallinen jäte, kerätään turvallisuusstandardin mukaiseen pakkaukseen ja merkitään seuraavalla tarralla:

Tapaturmavaarallisia ja mahdollisesti myös tartuntavaarallisia jätteitä ovat terävät ja kontaminoituneet instrumentit, jotka voivat aiheuttaa viillon, piston tai infektion. Näitä ovat
esimerkiksi ruiskut ja infuusioletkujen terävät osat, näyte- ja koeputket ja terävät näytelasit.
Tapaturmavaarallinen jäte on yksi tyypillisimmistä alalla syntyvistä erityisjätteistä. Ne on kerättävä teollisesti valmistettuihin, turvallisuusstandardit täyttäviin astioihin, jotka on sijoitettu ja merkitty selkeästi. Jätteidenkäsittelyalueella ne tulee haudata välittömästi.
Eettistä jätettä ovat muun muassa kudosjätteet, jotka ovat periaatteessa biologista jätettä
(esimerkiksi amputoidut ruumiinosat ja sikiöt). Tällaista jätettä syntyy lähinnä terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Eettiset jätteet käsitellään laitoskohtaisen prosessin mukaisesti, ja koko
käsittelyketjun on oltava jäähdytetty. Asianmukaisen keräyspisteen jälkeen jätteestä vastaa
laitoksen organisoima jätehuoltojärjestelmä. Yleensä eettiset jätteet lopulta poltetaan tai
haudataan jätteidenkäsittelyalueella.
Erilliseen astiaan kerätään myös niin sanottu ei-tunnistettava biologinen jäte,
kuten elinten osat, kudoskappaleet, veri ja veriputket, verellä tai muilla eritteillä
kontaminoituneet märät kankaat ja sidetarpeet. Myös nämä jätteet on poltettava
tai haudattava välittömästi jätteidenkäsittelyalueella.

Hankinnat
Sosiaali- ja terveysalalla hankinnat tehdään usein suuremman organisaatioyksikön toimesta, eikä niihin ole aina helppo vaikuttaa työntekijätasolta. Hyvillä
perusteilla se on kuitenkin mahdollista – usein ekologiset näkökohdat ovat
myös taloudellisesti järkeviä pitkällä aikavälillä.
Etenkin kertakäyttötuotteiden korvaaminen kestävillä vaihtoehdoilla tuo usein
todellisia säästöjä sekä hankinta- että jätehuoltokustannuksissa. Potilasturvallisuudesta ei silti pidä koskaan tinkiä. Näissäkin vaihtoehdoissa kyse on usein
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työtavoista.

Hankintojen kilpailutus
Yksi tie viedä ympäristövastuullisuutta organisaation toimintaan on hankintojen kilpailutus. Tarjouspyyntöihin voidaan lisätä toivottuja ympäristöominaisuuksia. Julkisten hankintojen hankintalainsäädännössä on
kerrottu, millaiset ominaisuudet ovat hyväksyttäviä hankintakriteereitä.
Sellaisia ovat muun muassa:
 tuotteen tai palvelun vähäinen energiankulutus (kulkuneuvojen, koneiden, laitteiden ja rakennusten, polttoaineen kulutus)
 pitkä elinkaari (ei kertakäyttöinen)
 ympäristöystävälliset, ekologisesti tuotetut tai luomuraaka-aineet
 tuotannossa käytetty ekosähkö
 halutun ympäristömerkin kriteerien täyttyminen
 tavaroiden kierrätysjärjestelmän olemassaolo
 ympäristölle haitallisten aineiden vähäisyys
 vähäiset päästöominaisuudet (melu, ilmansaasteet)
 (vähäiset) hävityskustannukset
 takuun pituus, huolto- ja korjausjärjestelyt, käyttökoulutukset (kirjataan sopimuksiin).
Ominaisuudet eivät kuitenkaan saa olla syrjiviä tai suosivia, kuten esimerkiksi lyhyt kuljetusmatka tai jokin
tietty ympäristömerkki tai -järjestelmä.
Elinkaarikustannukset
Elinkaariajattelu tarkoittaa tuotteen, rakennuksen tai palvelun koko elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten tarkastelua. Se voidaan ulottaa myös taloudelliseen tarkasteluun: tuotteen tai palvelun kustannuksia arvioidaan koko käyttöiän ajalta, ei ainoastaan hankintakustannuksia. Tällöin tarkastellaan esimerkiksi
energiankulutusta, arvioitua kestoa ja huollon tarvetta, monikäyttöisyyttä ja käytännöllisyyttä, joka voi
vaikuttaa työajan säästöinä. Tällainen tarkastelu voi osoittaa, että hankintahinnaltaan kalliimpi tuote on
pitemmällä aikavälillä edullisempi ja "maksaa itsensä takaisin" säästöinä.
Viralliset ympäristömerkit perustuvat tuotteen elinkaaren ympäristövaikutusten tarkasteluun ja niiden
käyttöä valvotaan. Ympäristövastuulliset yritykset painottavat hankinnoissaan ympäristömerkin saaneita
tuotteita ja palveluita.
Tuotteiden elinkaareen ja ympäristömerkkeihin voit tutustua tarkemmin tämän
materiaalin Ammattilainen ja ympäristö -osuudessa.

Kemikaalit
Tämän osion tavoitteena on, että:
- tunnistat haitalliset aineet ja mahdolliset haitalliset vaikutukset
- osaat suojautua haitallisilta aineilta
- osaat estää kemikaalien haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja terveyteen.
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Useat käyttämistämme kemikaaleista vaikuttavat haitallisesti ympäristöön ja
ihmisen terveyteen. Kemikaalit saattavat käytössä aiheuttaa ärsytysoireita,
muita terveysvaikutuksia tai herkistymistä eli allergiaa. Kemikaalien valmistuksesta, käytöstä ja jätteen käsittelystä aiheutuu päästöjä ilmaan, maaperään ja
veteen.
Kemikaaleja käytetään esimerkiksi lääkinnässä ja desinfioinnissa, siivouksessa
ja pyykinpesussa. Pesu- ja puhdistusaineet sisältävät monenlaisia kemiallisia
yhdisteitä, joiden tarkoitus on esimerkiksi irrottaa likaa, tehostaa puhdistustulosta, poistaa tahroja ja antaa pesuaineelle tietty tuoksu ja ulkonäkö. Myös lääkkeet ovat kemikaaleja. Lääkkeistä jätteinä kerrotaan
tarkemmin osiossa Vaaralliset jätteet.
Monet kemikaalit eivät hajoa jätevesien puhdistusprosessissa, ja jotkut haittaavat jäteveden puhdistusta
tuhoamalla prosessissa käytettäviä mikrobeja. Kemikaalit tai niiden hajoamistuotteet saattavat joutua
luontoon, missä ne aiheuttavat haittaa esimerkiksi vesieliöille. Esimerkiksi desinfioinnissa paljon käytetty
natriumhypokloriitti on hyvin haitallista vesieliöille. Toiset kemikaalit taas kertyvät ravintoketjun mukana
kasveihin, eläimiin ja lopulta ihmisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi pesuaineissa ja kosmetiikassa käytettävät
synteettiset hajusteet tai jotkin hyönteismyrkyissä ja kasvinsuojeluaineissa käytetyt kemikaalit.
Raskasmetalleiksi kutsutaan tiettyjä ympäristölle ja terveydelle vaarallisia metalleja. Niiden haitalliset vaikutukset tulevat esille yleensä vasta suuremmilla pitoisuuksilla tai pitkäaikaisessa altistumisessa. Osa raskasmetalleista muuttuu ympäristömyrkyiksi, kun ne joutuvat ihmisen takia elolliseen luontoon. Ne säilyvät
pitkään elollisen luonnon kierrossa ja kerääntyvät ravintoketjun huipulla oleviin eläimiin – ja ihmiseen –
aiheuttaen esimerkiksi lisääntymisen häiriöitä. Raskasmetalleihin kuuluvat muun muassa elohopea, lyijy,
kadmium, kromi, nikkeli ja kupari. Niitä sisältävät aineet ja laitteet on jätehuollossa käsiteltävä vaarallisina
jätteinä.
Elohopeaa on käytetty lämpömittareissa, vanhanmallisissa verenpainemittareissa,
hampaiden amalgaamipaikoissa, loisteputkissa, energiansäästölampuissa ja paristoissa sekä muun muassa torjunta- ja kasvinsuojeluaineissa. Elohopea kertyy helposti ravintoketjussa ja aiheuttaa erilaisia haitallisia terveysvaikutuksia. Onkin
ehdotettu, että sen käyttö voitaisiin lopettaa lähivuosina kokonaan. Jätehuollossa
muun muassa loisteputkista ja amalgaamista syntyvä elohopeajäte puhdistetaan
ja otetaan talteen tislaamalla.
Lisätietoa terveyteen liittyvistä kemikaaleista ja ympäristömyrkyistä saat
THL:n Ympäristömyrkyt ja terveys -sivustolta:
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/tietopaketit/ymparistomyrkyt_ja_terveys
Tuotteen raaka-aineet määrittävät pitkälti sen ympäristö- ja terveysvaikutukset. Muista siis nämä:
 Vältä turhaa puhdistusaineiden käyttöä. Siivoaminen mikrokuitutuotteilla tai pelkällä vedellä
riittää usein.
 Valitse oikea aine oikeaan tarkoitukseen.
 Noudata käyttö- ja annosteluohjeita. Suomessa vesi on yleensä pehmeää, jolloin pienin annostusohje riittää.
 Suosi ympäristövastuullisia tuotteita.
 Vältä tuotteita, jotka sisältävät hajusteita, liuottimia, aromaattisia yhdisteitä tai klooria.
 Älä suosi voimakkaasti emäksisiä tai happamia aineita.
 Käytä fosfaatittomia pesuaineita.
Työpaikalla vaaralliset kemikaalit pitää aina merkitä asianmukaisesti. Näiden kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet on myös pidettävä saatavilla. Käyttöturvallisuustiedote on asiakirja, jonka kemikaalien myyjä on velvollinen toimittamaan kemikaalin mukana. Käyttöturvallisuustiedotteesta selviävät:
 kemikaalin ja sen valmistajan tai maahantuojan tiedot
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koostumus ja tiedot vaaraa aiheuttavista aineosista
fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
terveydellistä vaaraa ja haittaa aiheuttavat tekijät
turvallisuus- ja suojaustoimenpiteet
käsittely ja varastointi
kemikaaleja koskevat määräykset
ensiapuohjeet
ohjeet tulipalon varalta ja päästöjen torjuminen
ympäristövaarallisuus ja jätteiden käsittely.

Työpaikalla on oltava ajantasainen luettelo siellä käytettävistä kemikaaleista. Luettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet on säilytettävä työntekijöiden nähtävillä. Työnantajan on myös huolehdittava siitä, että
kemikaaleja varastoidaan ja käsitellään turvallisesti. Kemikaalit tulisi säilyttää alkuperäisissä pakkauksissa,
jotka on merkitty asianmukaisella tavalla käyttö- ja turvallisuusohjeineen. Jos pakkaus joudutaan vaihtamaan, uusi pakkaus on merkittävä samoin kuin alkuperäinenkin.
Työnantajalla on oltava riittävästi tietoa työssä käytettävistä kemikaaleista tunnistaakseen niiden aiheuttamat vaarat ja arvioidakseen niistä työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle mahdollisesti aiheutuvat
riskit. Työpaikalla käytettävien kemikaalien ominaisuuksiin sekä suojautumis- ja ensiaputoimenpiteisiin on
tärkeää tutustua etukäteen. Kaikkien kemikaaleja käyttävien työntekijöiden tulisi hallita niiden oikeat käyttötavat. Työnantajan on annettava työntekijöille opastusta ja ohjausta kemiallisten tekijöiden turvallisesta
käytöstä ja käsittelystä. Tarvittaessa hänen on laadittava kirjalliset vaarallisen kemikaalin käyttö- ja turvallisuusohjeet sekä varmistuttava siitä, että työntekijä on omaksunut annetut ohjeet ennen työn aloittamista. Työantajalla on lisäksi oltava toimintasuunnitelma menettelytavoista onnettomuuksien sekä vaara- ja
hätätilanteiden varalta.
Aina kannattaa myös miettiä, voisiko vaarallisen kemikaalin korvata vähemmän vaarallisella ja parantaa
näin työturvallisuutta.
Kemikaalien varoitusmerkit
Vuoteen 2017 saakka markkinoilla olevissa tuotteissa saattaa olla kahdenlaisia
kemikaalien varoitusmerkkejä muuttuvan lainsäädännön vuoksi. Oranssimustat varoitusmerkit korvataan puna-valko-mustilla merkeillä siirtymäajan kuluessa. Alla olevassa taulukossa esitellään uudet kemikaalien varoitusmerkit
vasemmalla ja väistyvät varoitusmerkit oikealla.

Terveyshaitta:
Kemikaalit, jotka aiheuttava iho- ja silmä-ärsytystä, allergisia ihoreaktioita, hengitysteiden ärsytystä, välitöntä
myrkyllisyyttä, uneliaisuutta tai huimausta.

Syövyttävä:
Kemikaalit, jotka syövyttävät ihoa, aiheuttavat vakavia
silmävaurioita tai syövyttävät metalleja.
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Syttyvä:
Syttyvät nesteet ja niiden höyryt, kaasut, aerosolit ja
kiinteät aineet.

Ympäristövaarat:
Ympäristölle vaaralliset kemikaalit. Haitallisia elolliselle
luonnolle ja/tai kertyvät helposti ravintoketjussa.

Krooninen terveyshaitta:
Kemikaalit, jotka aiheuttava pitkäaikaisia vaikutuksia,
kuten syöpää, perimävaurioita ja hedelmällisyyden heikentymistä tai sikiövaurioita. Käsittää myös kemikaalit,
jotka aiheuttavat hengitettynä allergiaa, myrkkyvaikutuksia tietyissä kohde-elimissä tai aspiraatiovaaran.
Hapettava:
Kemikaalit (kaasut, nesteet tai kiinteät aineet), jotka
aiheuttavat toisen materiaalin palamisen tai myötävaikuttavat siihen.

Välitön myrkyllisyys:
Kemikaalit, jotka ovat välittömästi myrkyllisiä suun tai
ihon kautta ja/tai hengitysteitse. Tällä merkillä varustetut kemikaalit voivat olla välittömästi tappavia.

Paineen alaiset kaasut:
Kaasut, joita säilytetään astiassa paineen alaisena (vähintään 2 baria).

Ei korvattavaa
merkkiä

Räjähde:
Räjähtävät kemikaalit ja esineet.

Kemikaaleista ihmisten terveydelle aiheutuvat vaarat:



Välittömällä myrkyllisyydellä tarkoitetaan kemikaaleja, jotka jo hyvin pieninä annoksina aiheuttaa
vakavan myrkytyksen tai johtaa kuolemaan.
Vakavalla silmävauriolla tarkoitetaan silmän kudosvauriota tai vakavaa fyysistä näön rappeutumista, joka syntyy, kun kemikaalia joutuu silmään. Silmä-ärsytyksellä tarkoitetaan muutoksia, jotka ovat täysin palautuvia.
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Hengitysteitä herkistävä kemikaali aiheuttaa hengitettynä hengitysteiden yliherkkyyttä. Ihoa herkistävä kemikaali aiheuttaa puolestaan allergisen reaktion joutuessaan iholle.
Ihosyövyttävyydellä tarkoitetaan pysyvän ihovaurion ilmaantumista, kun taas ihoärsytyksellä tarkoitetaan palautuvan ihovaurion ilmaantumista, enintään neljä tuntia kestäneen kemikaalin annostelun jälkeen.
Elinkohtainen myrkyllisyys määritellään erityiseksi, kohde-elimessä ilmeneväksi myrkkyvaikutukseksi, joka johtuu kerta-altistumisesta tai toistuvasta altistumisesta kemikaalille.
Syöpävaarallinen (karsinogeeninen) kemikaali aiheuttaa syöpää ihmisessä tai koe-eläimessä.
Genotoksisilla kemikaaleilla on perimää vaurioittavia vaikutuksia. Mutaatio on pysyvä, periytyvä
geneettinen muutos tai sen perustana oleva DNA:n muutos.
Lisääntymiselle vaarallisiin vaikutuksiin kuuluvat haitalliset vaikutukset ihmisten sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen sekä jälkeläisten kehityshäiriöt.
Aspiraatiovaaraan sisältyy vakavia välittömiä vaikutuksia kuten kemiallinen keuhkokuume, eriasteisia keuhkovammoja tai aspiraatiosta johtuva kuolema. Aspiraatiolla tarkoitetaan nesteen tai
kiinteän kemikaalin joutumista suoraan suu- tai nenäontelon kautta tai epäsuorasti oksentamisen
seurauksena henkitorveen ja alahengityselimiin.
Lisäksi on huomioitava, että helposti syttyvät tai räjähtävät kemikaalit aiheuttavat tapaturmariskin.

Jos vaarallista kemikaalia tai vaarallista työmenetelmää ei voida poistaa tai korvata, tulee terveysvaaraa
välttää valitsemalla turvallisimmat työmenetelmät sekä laitteet ja materiaalit. On myös huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta tai käytettävä muita, esimerkiksi rakenteellisia suojatoimia. Jos altistumista ei voida estää, on käytettävä henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojakäsineitä ja -vaatteita sekä hengityssuojaimia.
Lisätietoa kemikaaliturvallisuudesta löytyy
Työterveyslaitoksen nettisivuilta: http://www.ttl.fi/fi/kemikaaliturvallisuus/Sivut/default.aspx
ja Työsuojeluhallinnon nettisivuilta: http://www.tyosuojelu.fi/fi/kemikaalit

Energiankulutus
Tämän osion tavoitteena on, että
- tiedät, miksi energiaa kannattaa säästää
- osaat säästää energiaa eri työtehtävissä
- teet yhteistyötä kiinteistönhoidon kanssa energiahukan estämiseksi.
Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset työskentelevät usein erilaisissa laitoksissa: sairaaloissa, terveyskeskuksissa, lääkäriasemilla, hoitolaitoksissa ja päiväkodeissa, erilaisissa palveluyksiköissä sekä järjestöissä.
Työtä tehdään myös asiakkaiden kodeissa.
Työympäristöstä riippumatta alan kiinteistöissä kuluu energiaa lämmitykseen ja ilmastointiin, laitteisiin ja
valaistukseen. Vettä kuluu esimerkiksi puhdistuspalveluihin ja ruoanlaittoon. Arjen toiminnoilla ja työtavoilla on suuri merkitys kiinteistöjen energian- ja vedenkulutukseen. Kulutuksen seuranta motivoi kehittämään säästötapoja. Suurilla julkisilla kiinteistöillä on usein myös erilaisia energiatodistuksia, -katselmuksia
ja erillisiä säästötavoitteita.
Sosiaali- ja terveysalalla on hyvä muistaa asiakasta aktivoivan työotteen sekä
asiakaslähtöisyyden merkitys myös energiankulutuksessa.
Suomen olosuhteissa keskeinen kiinteistöjen ilmastovaikutusten aiheuttaja on
pohjoisesta sijainnistamme johtuen lämmitys. Lämpöenergian tarpeeseen vai-
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kuttavat ulkolämpötilan ja kiinteistön pinta-alan lisäksi kiinteistön kunto ja huolto.
Julkisten kiinteistöjen energiankulutusta tutkittaessa on havaittu, että lämmönkulutusta lisäävät muun
muassa kaksilasiset ikkunat, huono eristystaso, suuri lämpimän käyttöveden kulutus ja tehoton koneellinen ilmanvaihto yhdistyneenä ikkunatuuletukseen.
Lämmönkulutusta vähentävät ilmanvaihdon lämmön talteenotto, vähäinen lämpimän käyttöveden kulutus, remontoitu lämmitysjärjestelmä ja hiilidioksidisäätöinen ilmanvaihtojärjestelmä.

Kiinteistön käyttäjät energian säästäjinä
Hoitolaitoksissa ja muissa julkisissa tiloissa sekä kerrostaloissa lämpötilan säädöstä vastaa yleensä kiinteistönhoidon henkilöstö. Käyttäjät voivat kuitenkin vaikuttaa lämmitysenergian kulutukseen muun muassa
pitämällä ovet ja ikkunat kiinni erityisesti lämmityskaudella ja ilmoittamalla mahdollisista lämpövuodoista.
Kodinomaisessa asumisessa lämpöenergian kulutusta voidaan vähentää 5-20 prosenttia käyttötottumuksia
muuttamalla ja tavallisilla huoltotoimenpiteillä. Myös laitoksissa voidaan saada säästöjä oikeanlaisilla kulutustavoilla.
Lämmitysenergian kulutusta voi vähentää esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
 laskemalla huonelämpötilaa (talvella ei tarvita sisälläkään T-paitalämpötilaa)
 säätämällä huonelämpötilaa pienemmäksi esimerkiksi öisin tai viikonloppuisin,
jos tiloja ei silloin käytetä (vaatii talotekniikan asiantuntijan)
 investoimalla ovien ja ikkunoiden energiatehokkuuteen
 tiivistämällä ikkunat oikein ja tarkastamalla tiivisteiden kunto vuosittain
 siirtämällä kylmänä vuodenaikana verhot ikkunan eteen pimeällä, jolloin lämpöhukka ikkunoiden kautta vähenee
 säätämällä lattialämmitys siten, että lattia ei tunnu kylmältä eikä lämpimältä
 säätämällä ilmastointijärjestelmä oikein (vaatii talotekniikan asiantuntijan)
 säätämällä huonekohtaiset ilmastoinnin asetukset oikein
 tuulettamalla vain tarvittaessa nopeasti ristituuletuksella
Jokaisessa huoneessa ei tarvitse olla samaa huonelämpötilaa, vaan suosituksena on, että
oleskelutiloissa lämpötila on 20–22 astetta, makuuhuoneissa 18–20 astetta, varastotiloissa 12 astetta ja kellarissa 5 astetta. Huoneen lämpötilan laskeminen yhdellä asteella säästää jo viisi prosenttia lämmitysenergiaa.
Sähkönkulutus
Jos kiinteistö lämpenee esimerkiksi kaukolämmöllä, kuluu sähköä eniten valaistukseen, ilmanvaihtoon ja
jäähdytykseen. Myös tietokoneet, erilaiset laboratoriolaitteet ja esimerkiksi hissit kuluttavat sähköä.
Valaistuksen sähkönkulutus pienenee, kun valot sammutetaan tiloista, jos ne jäävät tyhjilleen yli kymmeneksi minuutiksi, ja ilta- tai yöaikainen valaistus säädetään todellisen tarpeen mukaan. Tietokoneet ja televisiot sammutetaan aina, kun niitä ei käytetä. Myös valmiustilat ja näytönsäästäjät kuluttavat sähköä. Kylmälaitteet huolletaan ja niiden ilmanvaihdosta huolehditaan. Uusien laitteiden hankinnassa kiinnitetään
huomiota energiatehokkuuteen. Viralliset energiamerkinnät auttavat valinnassa.
Hoitolaitoksissa käytetään usein sähköllä toimivia apuvälineitä, kuten pyörätuoleja ja henkilönostimia.
Joidenkin laitteiden akut eivät palaa enää täyteen varaustilaan, jos ne pääsevät tyhjenemään kokonaan.
Tästä syystä nämä apuvälineet saattaa olla välttämätöntä pitää latauksessa aina silloin, kun niitä ei käytetä, ja laitteiden huollosta on huolehdittava päivittäin jo potilasturvallisuudenkin vuoksi.
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Vedenkulutus
Tämän osion tavoitteena on, että
- tiedät, miksi vettä kannattaa säästää
- osaat säästää vettä eri työtehtävissä
- teet yhteistyötä kiinteistönhoidon kanssa vedenkulutuksen vähentämiseksi.
Työympäristöstä riippumatta alan kiinteistöissä kuluu vettä esimerkiksi puhdistuspalveluihin ja ruoanlaittoon. Suomalaisten vedenkulutus vaihtelee melko paljon: 90–270 litraa asukasta kohden vuorokaudessa.
Keskimääräinen suomalaisen vedenkulutus on 155 litraa vuorokaudessa.
Lämmintä vettä käytetään keskimäärin 40-50 litraa vuorokaudessa henkilöä kohti. Käyttöveden lämmityksen osuus rakennuksen energiankulutuksesta onkin merkittävä, sillä noin viidennes asuinkiinteistöjen
energiasta kuluu veden lämmittämiseen.
Vettä kuluu myös ruokaan, juomiin sekä astioiden ja tilojen puhtaanapitoon. Veden kulutusta on syytä
seurata ja vähentää, sillä se on raaka-aineena arvokas. Vaikka Suomessa on paljon makean veden varantoja, on vettä silti syytä käyttää säästeliäästi. Raakaveden hankintaan, puhdistukseen ja pumppaukseen sekä
jätevesien käsittelyyn kuluu runsaasti energiaa ja puhdistuskemikaaleja.

Kuva: Vuorokausittaisen vedenkulutuksen jakautuminen (Lähde: Motiva)
Vedenkulutus vaihtelee paljon. Etenkin yksityishenkilöillä on mahdollisuus hillitä vedenkulutustaan. Käyttötottumukset vaikuttavat oleellisesti vedenkulutukseen. Esimerkiksi viiden minuutin suihkussa vettä kuluu keskimäärin 60 litraa, ammekylvyssä viisi kertaa enemmän.
Esimerkiksi hoitolaitosten pesutilanteissa asiakkaan omatoimisuuden tukeminen menee vedenkäytön
säästämisen edelle. Asiakkaan omaa kokemusta sopivasta veden lämpötilasta tulee myös kunnioittaa.
Sen sijaan suihkutuksen yhteydessä veden juoksutuksen kestoon voidaan kiinnittää huomiota. Suihkun
voi esimerkiksi sulkea saippuoinnin ajaksi.
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Vedenkulutukseen vaikuttavat myös vesikalusteiden ominaisuudet ja kunto. Vesikalusteissa kannattaa
satsata uusimpaan, vettä säästävään tekniikkaan. Nykyaikaisissa yksiotehanoissa veden täysi virtaama voidaan rajoittaa neljään litraan minuutissa. Uudet WC-istuimet toimivat jopa alle neljän litran kertahuuhtelulla tai niiden huuhtelumäärän voi valita tarpeen mukaan.
Vuodoista tulee ilmoittaa kiinteistönhoitajalle nopeasti. Pienikin korjaamaton wc-altaan
tai hanan vuoto kuluttaa vuositasolla melkoisen määrän vettä. Vedenkulutuksen lisääntyminen tietää myös kustannusten lisääntymistä.

WC:n jatkuva vuoto saattaa tuoda useiden tuhansien eurojen lisälaskun:
Katso Pienistäkin vuodoista koituu suuret kustannukset -taulukko sivulla
Kiinteistönhoitoala/Vesijohtoverkosto/Asiakkaiden neuvonta
http://www.ymparistoosaava.fi/kiinteistonhoitoala/index.php?k=22481

Keinoja vedenkulutuksen vähentämiseen:
Älä lotraa
 Ota suihku kylvyn sijaan äläkä juoksuta vettä turhaan.
 Jo kahden henkilön taloudessa astioiden huuhtominen juoksevalla vedellä voi kuusinkertaistaa
huuhteluveden kulutuksen astianpesukoneeseen
verrattuna.
Pese taloudellisesti
 Pese täysiä koneellisia ja käytä tarvittaessa säästö- tai vajaatäyttöohjelmaa.
 Säädä pesulämpötila 40 asteeseen tai sen alapuolelle, jos vaatteen pesuohje sen
sallii.
 Hanki nykyaikaiset ja vettä ja energiaa säästävät laitteet ja vesikalusteet, kun
vanhat vaativat korjaamista
 Uudet astian- ja pyykinpesukoneet kuluttavat vettä vain puolet verrattuna 15
vuotta vanhoihin koneisiin.
 Uudet WC-istuimet kuluttavat vettä alle puolet vanhoihin verrattuna.
 Vaihda kaksiotehana yksiotesekoittimeen.
Säädä virtaamat sopiviksi
 Suihkuhanan virtaamaksi riittää 12 l/min, käsipesuhanassa 6 l/min.
 Laita vesivuodot kuriin: korjauta vuotava hana tai WC-istuin heti.
Käyttöveden lämpötilan on oltava vähintään +55 °C, jotta bakteerit ja muut terveysriskit
saadaan poistettua ja enintään +65 °C henkilökohtaiseen hygieniaan tarkoitetuissa lämminvesikalusteissa
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KESTÄVÄ KEHITYS
Kestävän kehityksen päämääränä voidaan pitää ihmisten tervettä ja itseään toteuttavaa elämää sekä elämänlaadun parantamista pitemmällä aikavälillä. Kestävän kehityksen tavoitteet ulottuvat nykyajasta tuleviin sukupolviin. Myös jälkipolville tulee taata yhtäläiset oikeudet luonnonvaroihin ja puhtaaseen ympäristöön.

Kestävää kehitystä voi tarkastella eri näkökulmista:
http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Kestava_kehitys/Mita_on_kestava_kehitys

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen tulee osata noudattaa työssään ympäristöä säästäviä toimintaperiaatteita. Ympäristönäkökulma eli ekologinen kestävyys on kuitenkin vain yksi osa kestävää kehitystä. Muita kestävän kehityksen näkökulmia ovat taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Mitä ne tarkoittavat erityisesti sosiaali- ja terveysalalla?
Kestävän kehityksen näkökulmat eivät ole erillisiä, vaan nivoutuvat monin tavoin toisiinsa. Esimerkiksi ennaltaehkäisevä sosiaalityö ja terveydenhoito tulisi nähdä investointina, joka säästää kustannuksia pitkällä
aikavälillä. Sekä taloudellinen että sosiaalinen hyvinvointimme ovat puolestaan riippuvaisia maapallomme
resursseista – luonnonvaroista ja ekosysteemien toiminnasta.
Sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä edistävät sosiaali- ja terveysalalla
esimerkiksi:
 yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen
 esteettömyys (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen)
 ennaltaehkäisevä hoito, terveys-, ravitsemus- ja liikuntakasvatus
 hyvinvointiteknologioiden hyödyntäminen
 työturvallisuudesta ja asiakasturvallisuudesta huolehtiminen
 avopalveluiden lisääminen ja kehittäminen
 asiakkaiden tietoisuuden lisääminen oikeuksistaan kuluttajina
 asiakkaiden ohjaaminen, kannustaminen ja tukeminen itsenäisessä
selviytymisessä
 syrjäytymisen ennaltaehkäisy.
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Esimerkiksi lähihoitajan työssä päämääränä on terveyden edistäminen ja elämän laadun parantaminen.
Kaikki lähihoitajan tavoitteellisesti ja laadukkaasti toteutettu hoito-, huolenpito- ja kasvatustyö edistävät
kestävää kehitystä. Lähihoitajan työn kestävän kehityksen elementtejä ovat Hakala ym. (2011) mukaan
euraavat:

Sosiaali- ja terveysalan kestävän kehityksen haasteita ovat:









hoivan ja huolenpidon tarpeen lisääntyminen väestön ikääntyessä
varhaista puuttumista korostavien toimintamallien kehittäminen lasten ja nuorten palveluiden
tueksi
ihmisten syrjäytyminen ja palveluiden ulkopuolelle jääminen
terveydenhuoltopalveluiden tarpeen lisääntyminen elintapasairauksien myötä
henkilöstön riittävyys, osaamisen varmistaminen ja palveluiden laadun takaaminen
hygieniavaatimusten muuttumisesta aiheutuva kertakäyttötuotejätteiden lisääntyminen
esimerkiksi tiedon puutteen takia virheellisesti käsiteltyjen erityisjätteiden aiheuttamat terveysriskit
energiankulutuksen vähentäminen.

Ihmisten syrjäytyminen ja palvelujen ulkopuolelle jääminen on erityinen haaste – paitsi sosiaali- ja terveydenhuollolle, myös koko yhteiskunnalle. Syrjäytymistä voi tapahtua esimerkiksi taloudellisen aseman,
asuinpaikan, ikääntymisen tai kielitaidon takia. Terveydenhuoltopalvelujen tarve tulee lisääntymään väestön ikääntymisen ja eräiden elintapasairauksien yleistymisen johdosta. Henkilöstön riittävyys ja palvelujen
tason ylläpitäminen tulee näin entistä haasteellisemmaksi.
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Sosiaalinen kestävä kehitys
Sosiaalisessa kestävässä kehityksessä on kysymys ihmisten mahdollisuuksista vaikuttaa tulevaisuuteensa,
vaatia oikeuksiaan ja tuoda esille huolenaiheitaan. Se on näkökulma, joka huomioi muun muassa yhteisöllisen toimintamuotojen kehittämisen sekä ihmisten oman elämänhallinnan vahvistamisen.
Sosiaalisesti kestävässä Suomessa panostetaan muun muassa ihmisten yhdenvertaisuuteen, sukupuolten
tasa-arvoon, ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen ja siihen, että jokaisella olisi oikeus sosiaalisen
hyvinvointiin, osallisuuteen ja parhaaseen mahdolliseen terveyteen.
Esimerkiksi palveluasumisessa sosiaalisuuden ja virikkeellisyyden tarpeet voivat olla päivittäin esillä. Asiakkaiden sosiaalisuuden ja virikkeellisyyden tarpeiden huomioinnissa on tärkeää hyödyntää arkirutiineihin
kuuluvien toimintojen sekä omien toiminnan tapojen kehittämismahdollisuudet. Aina siihen ei tarvita
suurta aineellista panostusta. Sosiaalisesti virkistävä keskustelu, ajankohtaisista asioista rupattelu, leikkisä
puhe, jonkun tutun laulun laulaminen tai loruttelu perushoidon yhteydessä eivät vaadi paljon aikaa, mutta
antavat paljon mielihyvää sekä asiakkaalle että itselle.
Kuntouttava ja sosiaalisesti kestävä työote on asenne, joka antaa asiakkaille sekä hoitajille onnistumisen
iloa, elämänhallintaa, sosiaalisuutta, turvallisuutta ja parantaa elämänlaatua. Kuntouttava työote sosiaalija terveysalalla tarkoittaa työskentelytapoja ja ohjausmenetelmiä, joilla tuetaan asiakkaiden omia voimavaroja toimia fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti mahdollisimman itsenäisesti. Ajan puute, kiireisyys,
epäkäytännölliset tilat, tiedostamattomuus uusien toimintatapojen hyödyistä tai motivaation puute ovat
suurin este kuntouttavan työotteen toteutumisessa.
Luovasti järjestettyä toimintaa voidaan toteuttaa myös arkisten askareiden lomassa. Siihen ei tarvita välttämättä monimutkaisia välineitä tai materiaaleja.
Esimerkiksi hoivamusiikkia on käytetty hoidon tukena muun muassa muistisairaiden ihmisten toiminnassa. Musiikilla voidaan rytmittää päivän toimintaa esimerkiksi aamumusiikki, peseytymismusiikki, ruokalaulut. Erilaisia musiikin lajeja voi hyödyntää kuuntelutuokioissa, joihin liitetään keskustelua henkilökohtaisista muistoista ja maailman tapahtumista. Musiikilla voidaan helpottaa myös hoitotilanteita. Oleellista on selvittää asukkaalle sopiva musiikki.
Yhteisöllisyyden ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisen aineettomia mahdollisuuksia
ovat:
 yhteistyön lisääminen järjestöjen ja oppilaitosten kanssa
 ystäväpalvelu
 erilaiset tapahtumat
 pyörätuolilla ulos
 hemmottelupäivät: hierontaa, hiusten laittoa, laulua, musiikkia, pelejä ja leikkejä
 lehtien lukua ja keskustelua
 elokuvakerho, esimerkiksi kotimaisten elokuvien katselu televisiosta tai YleAreenasta
 retkiä lähiympäristöön
 palvelulinjojen hyödyntäminen liikkumisessa
 kirjaston palvelut, äänikirjat, musiikki- ja elokuvalainat
 lemmikkieläimet
 tarinankerronta
 muisteleminen
 historiatiedon siirtäminen tuleville sukupolville
 voimauttavat valokuvat
 taide
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Kestävän kehityksen sosiaalisia näkökohtia sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden näkökulmasta ovat muun
muassa työntekijöiden hyvinvointi, työturvallisuus, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja yhteisöllisyys.
Työturvallisuus, työhyvinvointi ja ergonomia
Työturvallisuutta edistävät esimerkiksi kiinteistökohtaiset pelastussuunnitelmat, mahdollisten vaara- ja
vahinkotilanteiden käsittely ja niiden aikana toimimisen harjoittelu, ensiaputaitojen ylläpito, henkilösuojainten käyttö tarvittaessa sekä yleinen siisteys ja järjestys.
Työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistävät muun muassa hyvin suunniteltu ja toteutettu perehdytys,
työpaikan käytänteiden kehittäminen yhdessä sekä erilaiset koulutustilaisuudet ja tapahtumat. Myös työsuojelutoiminta, kuten häirintä- ja kiusaamistilanteiden nollatoleranssi ja oikea-aikainen käsittely pitävät
yllä hyvää työilmapiiriä.
Ergonomian avulla pyritään parantamaan ihmisten terveyttä, hyvinvointia ja
turvallisuutta. Vaikka hoitoalalla työ on ruumiillisesti kuormittavaa etenkin
vanhusten ja muiden huonosti liikkuvien perushoidossa ja -hoivassa, tulee
ergonomia ymmärtää laajana ajattelutapana, eikä pelkästään työasentoina.
Ergonomian myönteiset vaikutukset ovatkin usein todettavissa välittömästi
sujuvuutena sekä lisääntyneenä hyvinvointina. Oikealla ergonomialla ei ainoastaan tavoitella vähemmän kuormittavia työtapoja työntekijälle, vaan
myös asiakkaille tai potilaille miellyttävämpiä tapoja hallita siirtymisiä.
Tutustu myös sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskenteleville suunnattuun
Työterveyslaitoksen ergonomiaa käsittelevään materiaaliin:
http://www.ttl.fi/fi/ergonomia/Sivut/default.aspx

Kulttuurinen kestävä kehitys
Kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys on ihmisten oikeudenmukaista kohtelua. Tavoitteena on
huomioida hyvinvoinnin siirtyminen sukupolvelta toiselle. Kulttuurisesta näkökulmasta kestävässä kehityksessä tulee huomioida myös kulttuuriperinnön vaaliminen ja eteenpäin välittäminen.
Kestävän kehityksen kulttuurinen alue on laaja. Se tarkoittaa sekä luovuuden että kulttuurisen moninaisuuden huomioimista. Se on oman kulttuurin, mutta myös erilaisten muiden kulttuurien olemassaolon
sekä erilaisuuden kunnioitusta ja hyväksymistä. Siihen liittyy myös erilaisten kulttuurien välisen yhteiselon
kehittyminen. Kulttuurisesti kestävässä kehityksessä hyväksytään monimuotoisuus ja tasapainoinen kasvu
sekä arvostetaan ja kunnioitetaan kaikkien oikeuksia. Kulttuurisessa kehityksessä on tärkeää tunnistaa
erilaisia kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, kuten esimerkiksi ennakkoluulojen vaikutus. Kulttuuri toimii
myös työhyvinvoinnin edistäjänä.
Kuntoutumis- ja asumispalveluissa nähdään tärkeänä ympäristö sekä yhteisö ja sen tarjoama toiminnallisuuden merkitys. Ihmiset ovat onnellisimpia ja
tyytyväisimpiä silloin, kun he voivat toimia ja käyttää omia kykyjään ja taitojaan. Hyvä elämä sisältää hyviä ihmisten välisiä suhteita, ajatusten jakamista, omien kykyjen mukaista toimintaan tai työhön osallistumista sekä tunteen, että lähellä on ihmisiä, jotka välittävät ja osoittavat kiintymystä toisillensa.

YMPÄRISTÖOSAAVA.fi – Ympäristöosaava ammattilainen / Opiskeluaineisto Sosiaali- ja terveysala

39

Sosiaali- ja terveysalalla yhteisöllisyyden kehittymisen huomiointi on tärkeää esimerkiksi palveluasumisessa. Palvelua järjestetään mahdollisimman kodinomaisissa olosuhteissa. Voidaankin sanoa, että silloin ollaan myös eräällä tavalla yhtä suurta perhettä, jossa kaikkien hyvinvointi ja yhteiseen toimintaan osallistuminen ovat tärkeitä asioita. Yhdessä viihtyminen ja arjen kokeminen rinnakkain ovat tärkeä osa päivittäistä elämää.
Sairaalamaisessa ympäristössä kulttuurin merkitys on pakostakin vähäisempi. Kuitenkin potilashuoneissa,
käytävillä ja muissa yhteisissä tiloissa on mahdollista tuoda esille esimerkiksi taidetta, joka elävöittää tiloja
ja tuo niihin viihtyisyyttä. Erilaisia musiikki- tai tarinointituokioita voidaan myös tuoda esimerkiksi pitkäaikaissairaiden osastoille. Myös televisio on monelle paitsi viihdyke myös kulttuurin välittäjä.
Kasvatus- ja opetustoiminnassa on tärkeää huomioida kulttuuriset toimintaympäristöt, erilaiset arvot ja
kestävän elämäntavan taidot, joita ovat esimerkiksi ympäristölukutaito, yhteiskunnallinen lukutaito ja medialukutaito. Kasvatuksellisen toiminnan tavoitteena on edistää myös myönteistä luonto- ja kulttuurisuhteen kehitystä.
Kulttuuri ja taide edistävät kokonaisvaltaisesti ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Kun taiteesta puhutaan
hyvinvoinnin ulottuvuutena, siirrytään pois taiteen erityisyydestä kohti arkipäivää. Jokaisella ihmisellä on
oikeus luovuuteen. Jokainen ihminen voi olla luova ja jokaiselle ihmiselle löytyy oma tapansa tuoda se esille.
Taidelähtöisessä työskentelyssä niin työntekijät kuin asiakkaatkin voivat rohkaistua yhdistämään ammatillisia, sosiaalisia ja henkilökohtaisia kehitystehtäviä. Keskeistä on saada esiin sitä, mitä kullekin henkilölle tai
ihmisryhmälle on merkityksellistä ja voimaannuttavaa. Parhaimmillaan taide ja kulttuuri mahdollistavat
osallisuuden, yhteisöllisyyden ja monialaisuuden sekä antavat välineen näiden toteuttamiseen.

YMPÄRISTÖOSAAVA.fi – Ympäristöosaava ammattilainen / Opiskeluaineisto Sosiaali- ja terveysala

40

