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Suomen Erillisverkot -konsernin ympäristöpolitiikka  

 

Suomen Erillisverkot -konsernin ympäristöpolitiikka liittyy konsernin vastuullisuusstrategiaan ja        

-ohjelmaan ja sen sisältämään ympäristövastuuseen. Politiikkaa sovelletaan Suomen Erillisverkot       

-konsernissa ja sen tytäryhtiöissä niitä sitovana politiikkana.  

Sen lisäksi, että oma toimintamme on ympäristöä ja ilmastoa mahdollisimman vähän kuormittavaa, 

edistämme toiminnallamme myös laajempaa ympäristövastuuta mahdollistamalla viranomaisten te-

hokkaan toiminnan ja yhteistyön ympäristövahinkojen torjunnassa, kuten metsäpaloissa ja vesistöjen 

saastumisissa. Tavoitteenamme on tukea asiakkaiden hiilijalanjäljen alentamista hiilikädenjälkeä 

kasvattamalla. 

Erillisverkoissa on käytössä tämän konsernin ympäristöpolitiikan periaatteet, joiden tavoitteena on 

proaktiivisesti ohjata yhtiön toiminnan ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. 

 

1. Tarkoitus  

Erillisverkkojen Eettiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct) luovat perustan eettiselle liiketoimin-

nallemme. Tämän dokumentin tarkoituksena on kuvata Erillisverkkojen ympäristövastuun politiikka. 

Erillisverkkojen koko konsernia koskevan ympäristöpolitiikan tehtävänä on mahdollistaa, että Erillis-

verkkojen oman arvoketjun ja asiakkaille tarjottavien tuotteiden ja palvelujen koko elinkaaren osalta 

toiminnasta aiheutuu mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia vaikutuksia.  

 

2. Arvot, periaatteet ja sitoumukset 

Vastuullisuus on Erillisverkojen yksi arvoista. Ympäristövastuussa keskitymme kestävän kehityksen 

periaatteiden mukaisesti ilmastovastuuseen ja energiatehokkuuteen. Seuraavia periaatteita sovelle-

taan Erillisverkoissa kansallisten lakien, säännösten ja määräysten mukaisesti.  

Suomen Erillisverkot -konsernin ympäristötavoitteet ovat:  

• kestävä energiankulutus: energiatehokkuuslain vaatimusten täyttäminen, energiatehokkuus 

johdettuna ja systemaattisesti osana vastuullisuus- ja ilmastotyötä sekä energiatehokkuuden 

parantaminen kannattavasti ja vastuullisesti. 

• omien kasvihuonekaasupäästöjen pienentäminen: ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen 

sopeutuminen, joka ottaa huomioon ilmastonmuutokseen liittyvät muut liiketoimintariskit ja -

mahdollisuudet.  

• jätteen vähentäminen: painopiste on sähkö- ja elektroniikkaromu-, SER-jätteessä, mutta ta-

voitteena on vähentää myös muita olennaisia jätevirtoja. 
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Ympäristövastuun muut näkökohdat, kuten luonnon monimuotoisuus ja vesi, ovat liiketoiminnan arvi-

oinnissa ja raportoinnissa huomioituna ja mukana liiketoiminnan jatkuvassa seurannassa.  

Erillisverkot noudattaa toiminnassaan ympäristölakeja ja -säännöksiä, -määräyksiä sekä muita toi-

minnan kannalta olennaisia kansallisia ja kansainvälisiä sitoumuksia. Noudatamme toiminnassamme 

valtionhallinnon arvopohjaa ja eettisiä ohjeita. 

Järjestelmällisen ja jatkuvaan parantamiseen perustuvan vastuullisen liiketoiminnan johtamisen ta-

voitteena on pienentää negatiivisia ympäristövaikutuksia. Tämä sisältää tavoitteen asettamisen, ym-

päristövaikutusten ja -riskien seuraamisen osana turvallisuus- ja riskienhallintaa sekä mittaamisen ja 

arvioinnin osana konsernin johtamismallinmukaista raportointia.  

Konsernin toimintatavan tavoitteena on olla ennakoivaa kaikessa toiminnassa ja tätä edellytämme 

myös koko arvoketjulta. Erillisverkkojen pitkänaikavälin tavoitteena on ottaa käyttöön omissa toimin-

noissaan kiertotalous, jossa noudatetaan vähentämisen, uudelleenkäytön ja kierrätyksen periaatteita. 

Liiketoiminta ja konsernin yhteiset palvelut kehittävät, käyttävät ja edistävät ympäristöä mahdolli-

simman vähän kuormittavaa teknologiaa, tuotteita ja palveluita toiminnoissaan ja arvoketjussaan 

sekä kannustavat yhteistyöhön tavarantoimittajiin ja kumppaneihin, joilla on samansuuntaiset tavoit-

teet ja arvot. Toiminnassa huomioidaan toiminnan erityistehtävä yhteiskunnan turvallisuudessa ja va-

rautumisessa. 

Erillisverkot osallistuu ympäristövastuuta edistävään tiedon jakamiseen yhteistyössä keskeisten si-

dosryhmiensä kanssa sekä kertoo ajantasaisesti, läpinäkyvästi ja luotettavasti, miten olennaiset ym-

päristötavoitteet toteutuvat. 

Sitoudumme Sitoumus 2050 -aloitteeseen sekä energiatehokkuusjärjestelmäsopimukseen (ETJ+). 

Erillisverkkojen eettiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct) sitovat koko Suomen Erillisverkot -

konsernia, ja koskevat kaikkea liiketoimintaamme ja henkilöstöämme. Erillisverkkojen hankintaa ja 

toimittajahallintaa koskevat vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet toimittajille (Code of Conduct for 

Suppliers). 

 

3. Roolit ja vastuut   

Ympäristöpolitiikkaa sovelletaan Suomen Erillisverkot -konsernissa ja sen tytäryhtiöissä kaikkiin hal-

litusten jäseniin, johtajiin ja henkilöstöön. Politiikkaa sovelletaan myös Suomen Erillisverkot -konser-

nin ja sen tytäryritysten palveluksessa tai lukuun työskenteleviin konsultteihin ja väliaikaisiin työnte-

kijöitä, kun politiikka liittyy heidän työvastuualueisiinsa. Lisäksi Erillisverkot pyrkii edistämään kon-

sernin ympäristöpolitiikan linjauksia ja tavoitteita muissa osakkuusyhtiöissä, joita Erillisverkot ei hal-

litse, mutta joissa sillä on merkittävä vaikutusvalta.  

Suomen Erillisverkot -konsernin toimitusjohtajalle raportoivat johtajat vastaavat siitä, että tästä kon-

sernin ympäristöpolitiikasta viestitään ja se otetaan käyttöön hänen vastuualueellaan sekä valvoo, 

että hänen vastuualueensa työntekijät tuntevat konsernin ympäristöpolitiikan ja noudattavat sitä. Ym-

päristöpolitiikan noudattamista valvotaan sisäisin tarkastuksin. 
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4. Politiikan vastainen toiminta  

Jos Suomen Erillisverkot -konsernin työntekijä epäilee jonkun toimivan eettisten toimintaohjeiden tai 

tämän konsernin ympäristöpolitiikan vastaisesti, hänellä on velvollisuus ilmaista huolensa asiasta ja 

kääntyä esihenkilönsä puoleen tai raportoida asiasta konsernin verkkosivuilla anonyymiin whistle 

blowing -kanavaan. 

 

5. Koulutus 

Ympäristökoulutus ja -viestintä ovat osa Erillisverkkojen vastuullisuuden toteutusta. Henkilöstön tie-

toja ja osaamista kehitetään talon sisällä järjestetyllä toiminnalla sekä hyödyntämällä eri yhteistyö-

kumppanien ja -verkostojen järjestämiä koulutustilaisuuksia ja seminaareja. 

 

6. Konsernin työjärjestys ja johtamismalli  

Tämä konsernin ympäristöpolitiikka on osa Erillisverkkojen työjärjestystä ja johtamismallia, joihin 

kuuluvat Erillisverkkojen hallituksen hyväksymät eettiset toimintaperiaatteet, strategia ja muut kon-

sernipolitiikat, ohjeistukset ja prosessikuvaukset. 

 

 


