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Tämä raportti
Yhteenvedossa käsitellään WWF Suomen Green Office -verkoston vuosiraportoinnin päätulokset
vuoden 2020 kulutuksesta ja päästöistä. Yhteenveto koostuu kahdesta osasta.
Ensimmäisessä osassa tutustutaan Ilmastolaskurin tuloksiin. Ilmastolaskuri on työkalu, jolla
yritykset ja organisaatiot voivat laskea työpaikkansa aiheuttamat hiilidioksidipäästöt eli
hiilijalanjäljen. Koosteessa kuvataan, miten verkoston raportoidut päästöt ovat jakautuneet eri
Green Office -teemojen kesken. Soveltuvin osin tuloksia vertaillaan myös vuoden 2019 kulutus- ja
päästölukemiin. Lisäksi Ilmastolaskurin osalta tarkastellaan vuoden 2020 toimialakohtaisia
päästöjä sekä toimialojen eroja neljän eri mittarin kautta.
Raportin toisessa osassa keskitytään Kulutustapamittarin tuloksiin. Kulutustapamittari on
kyselypohjainen
työkalu,
jonka
avulla
kartoitetaan
henkilöstön
toimintatapojen
ympäristövaikutuksia. Kulutustapamittarin osalta yhteenvetoon on koottu tietoa verkostoon
kuuluvien työntekijöiden kasvisruokailusta, energiansäästötoimenpiteistä sekä jätteiden lajittelusta.
Vuosiraportoinnin tulokset on kerätty kevään 2021 aikana. Suomen Green Office -verkostossa oli
keväällä 2021 mukana yhteensä 176 yritystä tai organisaatiota, 431 toimistoa ja 51 293 henkilöä.
Organisaatiot, joille on myönnetty WWF Green Office -merkki 31.1.2021 mennessä, ovat olleet
raportointivelvollisia. Lukuihin on laskettu mukaan myös organisaatiot, jotka eivät ole
raportointivelvollisia, sillä myös he voivat raportoida kulutuslukuja Ilmastolaskuriin sekä vastata
Kulutustapamittariin.

Yli puolet vastanneista tekee etätyötä viitenä päivänä viikossa
Vuosi 2020 oli monin tavoin poikkeuksellinen. Koronapandemia muutti nopeasti työn tekemisen
tapoja, kun suuri osa suomalaisista toimistotyöntekijöistä siirtyi toimistoilta etätöihin. Etätöihin
siirtymisen seurauksena osa työpaikkojen kulutuksesta ja päästöistä seurasi työntekijöiden mukana
etätyöpisteisiin, yleensä koteihin. Tämä näkyy verkoston tuloksissa laskeneena kulutusmääränä,
joka voi pohjautua paitsi vähentyneeseen kulutukseen, mutta myös siihen, että osa kulutuksesta on
siirtynyt etätyöpisteisiin. Vaikka muualla kuin omalla toimistolla tai toimipisteellä tapahtuvan
kulutuksen mittaaminen on haastavaa, on kuitenkin tärkeää, että työn aiheuttamat
ympäristövaikutukset huomioidaan ja niitä vähennetään myös etätöissä.
WWF:n Kulutustapamittarin avulla kerätään tietoa Green Office -verkoston työntekijöiden
etätyöaktiivisuudesta. Kulutustapamittarin etätyötä koskevan kysymyksen avulla on voitu selvittää,
kuinka usein työntekijät työskentelevät etänä. Koska vuoden 2020 keväänä osa Kulutustapamittariin
vastanneista oli jo siirtynyt koronapandemian seurauksena etätöihin, tähän yhteenvetoon on kerätty
vertailutietoa myös keväältä 2019.
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Kuva 1 Etätyön määrä on kasvanut selkeästi Green Office -verkostossa vuodesta 2019 vuoteen 2021.

Kuten kuva 1 osoittaa, vuoden 2021 tuloksista on selkeästi nähtävissä töiden siirtyminen
etätyöpisteille. Kulutustapamittariin vastanneista Green Office -verkoston työntekijöistä 55,2
prosenttia kertoi tekevänsä etätyötä viitenä päivänä viikossa, kun keväällä 2020 ainoastaan 7,8
prosenttia vastaajista ilmoitti työskentelevänsä täysin etänä. Vielä suurempi ero on, kun verrataan
vuoden 2021 tuloksia vuoden 2019 vastaaviin: vuonna 2019 vain 2,4 prosenttia vastaajista kertoi
työskennelleensä viitenä päivänä viikossa etänä.
Huomionarvoisena asiana kyselyssä nousi esille, että myös sellaisten vastaajien osuus, joilla ei ole
mahdollisuutta tehdä etätöitä, oli laskenut 10 prosenttiin (2020: 31,8 %, 2019: 42,3 %). Näyttääkin
siltä, että koronatilanteesta johtuen erilaisia etätyön esteitä on jouduttu poistamaan aiempiin
vuosiin nähden. Kyselyn tuloksia tarkastellessa on huomioitava, että Green Office -verkostoon
kuuluvia yhdistää toimistoympäristössä työskentely, ja eri aloilla ja ammateissa etätyön tekemisen
määrät vaihtelevat.
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Ilmastolaskuri
WWF Green Officen Ilmastolaskurilla Green Office -organisaatiot raportoivat ja seuraavat
työpaikkansa päästöjä ja kulutusta, jotka syntyvät energiankulutuksesta, liikkumisesta,
hankinnoista ja jätteistä.
Tämä tulosyhteenveto kattaa yhteensä 125 organisaation kevään 2021 Ilmastolaskurin vastaukset.
Organisaatiot täyttivät omien toimipisteidensä vuoden 2020 kulutusluvut laskuriin, jonka
perusteella laskuri laski kunkin toimipisteen päästöt hiilidioksiditonneina (tCO2) tai
hiilidioksidiekvivalenttitonneina (tCO2 ekv.). Ilmastolaskurin tulosyhteenvedossa luvut ilmaistaan
yhden yksikön tarkkuudella.
Tuloksia tarkastellessa on hyvä ymmärtää, että organisaatiot raportoivat kulutuslukujaan laskuriin
eri laajuuksilla: osa vastaajista täyttää vain yksittäisiä mittareita ja osa vastaa kattavammin. Tämän
vuoksi kokonaispäästöt kuvaavatkin organisaation raportoimien kulutuslukujen päästöjä, jotka
voivat olla vain osa työpaikan kokonaispäästöistä. Organisaatioiden eritasoinen raportointi tekee
lukujen vertailusta haastavaa, koska yksittäisen organisaation osalta päästöjen korkea määrä voi
kertoa myös aktiivisemmasta raportoinnista, eikä ainoastaan korkeammasta kulutuksesta.
Vuonna 2020 Ilmastolaskuria uudistettiin. Uudistuksen yhteydessä kehitettiin paitsi laskurin
visuaalisuutta, mutta myös sen käyttökokemusta, sisältöä ja hallinnollista toimivuutta.
Laskurin toiminta perustuu päästökertoimiin, jotka on avattu Ilmastolaskurin laskentaperusteet näkymässä. Päästökertoimilla tarkoitetaan kerrointa, jonka avulla voi laskea kulutuksen
aiheuttamat päästöt. Käytettävät kertoimet sisältävät aina rajauksia ja oletuksia ja ne myös
päivittyvät ajan kuluessa, kun tieto ja esimerkiksi teknologia kehittyvät. Ilmastolaskurin kertoimia
tarkastetaan vuosittain arvioimalla nykyisten kerrointen käyttökelpoisuutta ja laskuriin pyritään
löytämään ajantasaisimmat julkisista lähteistä saatavilla olevat kertoimet. Kerrointen päivitys
kuitenkin tarkoittaa, että vuosikohtaisia eroja päästöissä saattaa selittää myös kertoimen muutos, ei
ainoastaan kulutuksen muutos. Päästöjen kehityksen lisäksi Green Office-organisaatiot pystyvätkin
uudistetussa Ilmastolaskurissa seuraamaan myös kulutuksen kehittymistä.

Ilmastolaskurin päätulokset
Koko Green Office -verkoston raportoimat yhteenlasketut päästöt olivat vuoden 2020 aikana 50 570
tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (tCO2 ekv.), mikä vastaa lähes 843 000 älypuhelimen
elinkaarenaikaisia päästöjä (laskenta perustuu Liikenne ja viestintäministeriön julkaisuun, s. 67).
Raportoidut päästöt jakautuivat neljään eri teemaan: energiaan, liikkumiseen, hankintoihin ja
jätteisiin.
Kuten kuvassa 2 näkyy, valtaosa vuoden 2020 raportoiduista päästöistä (53 %) syntyi toimistojen
energiankäytöstä, joka kattaa sähkön, lämmityksen ja jäähdytyksen kulutuksen aiheuttamat päästöt.
Toiseksi eniten päästöjä syntyi liikkumisesta (26 %), jossa päästöjä muodostui erityisesti
lentomatkustamisesta sekä tieliikenteestä henkilöautojen päästöistä. Hankintojen päästöt vastasivat
18 prosenttia kokonaispäästöistä ja ne koostuvat toimistojen paperihankintojen sekä
toimistolaitteiden päästöistä. Pienin osuus raportoiduista päästöistä syntyi toimipisteiden jätteistä
(3 %).
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Kuva 2 Suurimmat muutokset verkoston päästöjen jakautumisessa edellisvuoteen verrattuna nähtiin
liikkumisessa ja hankinnoissa – liikkumisen päästöjen osuus laski merkittävästi ja hankintojen nousi.

Kuvassa 2 näkyy myös, miten päästöt jakautuivat vuoden 2019 Ilmastolaskurin vastauksissa.
Vuonna 2019 liikkumisen osuus kokonaispäästöistä oli lähes puolet, kun se vuonna 2020 oli vain
reilu neljäsosa. Tässä kohtaa tuloksissa näkyy pandemian vaikutus erityisesti lentomatkustamiseen,
kun liikkumisen suhteellinen osuus päästöistä on laskenut näin merkittävästi. Toinen
mielenkiintoinen havainto päästöjen jakautumisesta on, että hankintojen osuus kokonaispäästöistä
on kasvanut 16 prosenttiyksikköä vuodesta 2019 vuoteen 2020. Vuonna 2020 Green Office organisaatiot raportoivat erityisen paljon hankintoja kannettavien tietokoneiden ja näyttöjen osalta.
Tuloksia tarkasteltaessa on tärkeä ymmärtää muutamat taustatekijät, jotka vaikuttavat päästöjen
kokonaismäärään. Ensimmäiseksi organisaatiot valitsevat itse, mitä mittareita he Ilmastolaskurissa
täyttävät. Eniten vuoden 2020 raportoinnissa täytettiin energian osalta ostosähkön kulutuslukuja
sekä hankintojen osalta toimistopaperin kulutusta. Sen sijaan joitain toisia mittareita, kuten tietyn
jätelajin määriä, Green Office -verkoston organisaatiot täyttivät harvemmin. Eri mittareiden
vastausaktiivisuuteen vaikuttaa muun muassa organisaatioiden asettamat tavoitteet
ympäristövaikutusten pienentämiseksi ja lähtötietojen saatavuus.
Toiseksi vuosi 2020 oli toimistotyön osalta hyvin poikkeuksellinen, kun iso osa työntekijöistä
työskenteli etänä vallitsevan koronapandemian vuoksi. Ilmastolaskurin tuloksissa ei huomioida
etätyöpisteillä tapahtunutta kulutusta, mikä vaikuttaa osaltaan vuoden 2020 verkoston
kokonaispäästöihin. Näiden syiden vuoksi tämän yhteenvedon tulokset eivät anna täydellistä kuvaa
toimistojen todellisista kulutusmääristä ja päästöistä.
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Lisäksi eri vuosia tarkastellessa on huomioitava, että luvut eivät ole suoraan keskenään
vertailukelpoisia, koska raportoineiden organisaatioiden määrä, niiden raportointiaktiivisuus ja
kertoimet voivat vaihdella vuosien välillä.

Valtaosa kulutetusta ostosähköstä vihreää sähköä
Ilmastolaskurissa
energiankulutus
koostuu
käyttäjäsähköstä
ja
kiinteistöenergiasta.
Käyttäjäsähköllä tarkoitetaan organisaation itse hankkimaa sähköä, joka yleensä koostuu
ostosähköstä. Kiinteistöenergia pitää sisällään kiinteistösähkön, esimerkiksi kiinteistön
valaistuksiin ja muihin yleisiin tiloihin liittyvän sähkönkulutuksen sekä kaukolämmityksen ja
kaukojäähdytyksen kulutuksen. Kuvassa 3 on esitetty, miten energiankulutus ja päästöt jakautuivat
käyttäjäsähkön ja kiinteistöenergian välillä vuoden 2020 tuloksissa.

Kuva 3 Valtaosa työpaikkojen energian päästöistä muodostui kiinteistöenergiasta, vaikka raportoitu
energiankulutus oli käyttäjäsähkön kanssa melko tasaista.

Tulokset osoittavat, että valtaosa työpaikkojen energiankulutuksen päästöistä muodostui
kiinteistöenergiasta, vaikka raportoidut energiankulutusluvut olivatkin melko tasaisia
käyttäjäsähkön kanssa. Käyttäjäsähkön osalta päästölukua pienensi uusiutuvilla energianlähteillä
tuotetun sähkön osuus kulutuksesta, sillä uusiutuvista energiamuodoista suoria päästöjä ei synny.
Green Office -verkoston ostosähkön kulutuksesta 73 prosenttia perustuikin uusiutuvilla
energiamuodoilla tuotettuun sähköön (kuva 4).
Green Office -toimistoilla on usein hyvät edellytykset itse päättää ostosähkönsä alkuperä, kun taas
esimerkiksi kiinteistösähkön osalta päätöksen tekee usein kiinteistönomistaja. Green Office
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kannustaa kuitenkin verkoston organisaatioita nostamaan aktiivisesti toimitilojen ympäristöasioita
myös kiinteistönomistajan tietoon ja näin vaikuttamaan laajemmin.

Kuva 4 Valtaosa raportoidusta ostosähkön kulutuksesta perustuu uusiutuvilla energianlähteillä tuotettuun
sähköön.

Ilmastolaskurissa uusiutuvilla energianlähteillä tuotetuksi sähköksi luetaan aurinko-, tuuli- ja
vesisähkö sekä bioenergialla tuotettu sähkö. Green Office -verkoston raportoimasta uusiutuvilla
energianlähteillä tuotetusta sähköstä 37 prosenttia oli tuulisähköä, 36 prosenttia vesisähköä, 12
prosenttia bioenergialla tuotettua sähköä ja loput 15 prosenttia muita tai ei tiedossa olevia
tarkemmin eriteltyjä uusiutuvan sähkön muotoja. On hyvä huomioida, että kaikki uusiutuva energia
ei ole ympäristöystävällistä: esimerkiksi vesivoiman tuottamiseksi jokia täytyy padota, mikä on
virtavesiluonnolle tuhoisaa. WWF suositteleekin valitsemaan ensisijaisesti auringolla tai tuulella
tuotettua sähköä.

Koronapandemia ja etätyö vähensivät verkoston liikkumisen päästöjä
Ilmastolaskurilla mitataan erikseen liikkumista työasiointimatkoilla sekä kodin ja työn välisillä
matkoilla. Työasiointimatkoilla tarkoitetaan työajalla tapahtuvaa liikkumista esimerkiksi erilaisiin
kokouksiin ja tapaamisiin niin kotimaassa kuin ulkomailla. Kodin ja työn välisen liikkumisen
kulutusta ja määrää mitataan, koska näitä matkoja ei tehtäisi ilman työpaikkoja.
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Kuva 5 Valtaosa raportoiduista liikkumisen päästöistä syntyi työasiointimatkoista.

Kuten kuvasta 5 huomataan, valtaosa Green Office -toimipisteiden raportoimista liikkumisen
päästöistä koostuu työasiointimatkoista. Työasiointimatkoista merkittävä osuus (40 %
raportoiduista henkilökilometreistä vuonna 2020) tehdään lentämällä, johon kulkumuotona liittyy
korkeat päästöt. Työasiointimatkojen suuremman päästövaikutuksen syynä on myös se, että
organisaatiot pystyvät paremmin mittaamaan työasiointimatkojen kulutusta kuin henkilöstön
vapaa-ajalla tapahtuvaa kodin ja työn välistä liikkumista. Toisaalta työnantajalla on monenlaisia
keinoja vaikuttaa henkilöstön työn ja kodin väliseen matkustamiseen, kuten tukemalla kestäviä
liikkumisen muotoja esimerkiksi työsuhdepolkupyörien tai työsuhdematkalippujen kautta.
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Kuva 6 Liikkumisen päästöt muodostuivat lentoliikenteen ja tieliikenteen, lähinnä henkilöautojen,
päästöistä.

Kuvasta 6 näkee, että liikkumisen päästöt muodostuivat lentoliikenteen (71 %) ja tieliikenteen (29
%) päästöistä. Tieliikenne pitää tässä yhteydessä sisällään henkilöautolla ja moottoripyörällä tehdyt
matkat sekä taksimatkat. Lentoliikenteen ja tieliikenteen lisäksi Ilmastolaskurilla mitataan myös
muiden kulkumuotojen, kuten laivaliikenteen, joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn matkoja,
mutta näiden päästöt ovat liikenteen kokonaispäästöihin verrattuna pieniä. Esimerkiksi
joukkoliikenne vastasi vuoden 2020 raportoiduista työasiointimatkojen henkilökilometreistä 9
prosenttia, mutta päästöistä vain 0,1 prosenttia.
Raportin alussa esitetystä kuvasta 2 voi nähdä, miten liikkumisen osuus kokonaispäästöistä on
pienentynyt merkittävästi vuoden 2020 tuloksissa. Kuvassa 6 näkyy, että vuonna 2019
lentoliikenteen osuus liikkumisen kokonaispäästöistä oli 88 prosenttia, kun se vuonna 2020 oli 71
prosenttia. Vuosien 2019 ja 2020 välillä liikkumisen päästöt ovat vähentyneet kaikissa
kulkumuodoissa, mutta erityisen paljon laivaliikenteessä sekä lentoliikenteessä. Vaikka eri vuosien
luvut eivät ole keskenään suoraan vertailukelpoiset, voidaan näiden lukujen osalta todeta, että
liikkuminen on Green Office -verkoston organisaatioissa kokonaisuudessaan vähentynyt selkeästi
vuoden 2020 aikana. Tulos on myös looginen koronapandemian aiheuttamien liikkumista koskevien
rajoitteiden ja suositusten vuoksi.

Hankintojen merkittävimmät päästöt syntyivät toimistolaitehankinnoista
Hankinnoista Green Office -organisaatiot raportoivat paperinkulutusta ja toimistolaitehankintoja.
Toimistolaitehankinnoista raportoidaan erikseen matkapuhelimet, kannettavat tietokoneet, näytöt
ja tablettitietokoneet. Päästöjen osuudet eri hankinnoista näkyvät kuvassa 7. Vuonna 2020
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hankintojen kokonaispäästöt olivat lähes 9 000 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia, mikä vastaa lähes
150 000 älypuhelimen elinkaarenaikaisia päästöjä (laskenta perustuu Liikenne ja
viestintäministeriön julkaisuun, s. 67).

Kuva 7 Merkittävimmät päästöt hankintojen osalta syntyivät toimistolaitehankinnoista.

Merkittävimmät päästöt hankintojen osalta syntyivät toimistolaitehankinnoista, vaikka
paperinkulutusta raportoidaankin huomattavasti toimistolaitteita useammin. Lähes 80 prosenttia
vastanneista raportoi paperinkulutusta ja tämä onkin toiseksi eniten käytetty mittari heti ostosähkön
raportoinnin jälkeen. Kuvassa 7 näkee myös, että vuonna 2020 toimistolaitteiden osuus päästöistä
on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisen paljon Green Office -organisaatiot ovat vuonna
2020 raportoineet kannettavien tietokoneiden ja näyttöjen hankintoja.
Hankintojen tullessa ajankohtaiseksi on järkevää huomioida niihin liittyvät ympäristönäkökulmat.
Hankintoja kannattaa tehdä vain tarpeeseen ja selvittää mahdollisuus ostaa kierrätettyjä laitteita.
Laitteiden pitkäikäisellä käytöllä säästetään uuden tuotteen valmistukseen tarvittavat luonnonvarat.
Uusia laitteita hankkiessa on hyvä varmistaa, että ne ovat vastuullisesti tuotettuja, korjattavia ja
kierrätettäviä.
Vaikka paperinkulutuksen päästöt ovat kokonaispäästöihin verrattuna vähäisiä, paperin laadulla ja
kulutuksella on kuitenkin merkittäviä ympäristövaikutuksia esimerkiksi metsien käytön kautta.
Ilmastolaskurilla mitataankin myös FSC-sertifioidun paperin osuutta Green Office -verkoston
paperin kulutuksesta. FSC-sertifikaatti kertoo, että paperiin käytetty puu on kaadettu kestävämmin
hoidetusta metsästä. Raportoinnin perusteella FSC-sertifioitu paperi muodosti ainoastaan 7
prosenttia verkoston paperin kokonaiskulutuksesta (kuva 8). WWF suosittelee erityisesti
hankkimaan kierrätettyä FSC-paperia (FSC Recycled), jonka jälkeen toiseksi paras vaihtoehto on
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jokin muu kierrätyspaperi (100 % Recycled). Jos kierrätyspaperia ei ole saatavilla, WWF suosittelee
käyttämään 100 % FSC-merkittyä paperia.

Kuva 8 Paperin kokonaiskulutuksesta vain 7 % oli FSC-sertifioitua paperia.

Etätyö siirsi toimistojen jätekertymät kotitoimistoille
Jätteiden päästöt koostuvat kymmenen eri jätelajin raportoidusta kulutuksesta. Eniten vuonna 2020
jätekiloja raportoitiin sekajätteeseen, josta myös suurin osa jätteiden päästöistä muodostui.
Toisaalta jotkin jätelajit, kuten paperi, vastasi kokonaismäärältään vain 7 prosenttia raportoidun
jätteen määrästä, mutta edusti kuitenkin 22 prosenttia päästöistä. Green Office -verkoston
kokonaisjätemäärä oli vuonna 2020 yli 8,6 miljoonaa kiloa (kuva 9).
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Kuva 9 Suurin osa jätteiden päästöistä ja kulutuksesta muodostui sekajätteestä.

Kun verrataan vuoden 2020 jätteiden kokonaismäärää viime vuonna raportoituun määrään,
havaitaan, että jätteiden määrä on verkostotasolla tänä vuonna pienempi. Jätemäärissä näkyy
todennäköisesti pandemian vaikutus, sillä toimistotilojen ollessa vähäisellä käytöllä toimistojen
jätekertymät siirtyvät etätyöpisteille, yleensä koteihin.

Toimialakohtaiset vertailut
Green Office organisaatiot on jaettu yhdeksään eri toimialaryhmään. Ryhmäjako perustuu
Tilastokeskuksen toimialaluokkiin. Tätä raportointia varten toimialaluokkia on yhdistetty ja
laajennettu, jotta Green Officen käyttämät ryhmät ovat riittävän isoja tulosten vertailuun.
Verrattaessa eri toimialojen keskimääräisiä päästöjä, aineistosta on poimittu eniten täytettyjen
mittareiden keskimääräiset päästöt henkilöä kohden. Keskiarvoon on huomioitu vain ne
organisaatiot, jotka ovat raportoineet kulutusta kyseiseen mittariin. Mahdolliset nolla-arvot eivät
näy keskiarvossa, koska niiden osalta on epäselvää, onko kulutus todellisuudessa nolla vai eikö
kyseistä kulutusyksikköä vain ole raportoitu. Vertailu on toteutettu keskiarvopäästöinä henkilöä
kohden, jotta eri toimialaryhmien tuloksia voidaan toimialojen kokoeroista huolimatta vertailla
toistensa kanssa.
Tarkasteltaviksi mittareiksi on valittu yksi mittari kustakin kategoriasta niin, että energian osalta
mitataan ostosähköä (kuva 10), liikkumisen osalta lentoliikennettä (kuva 11), hankintojen osalta
paperia (kuva 12) ja jätteiden osalta sekajätettä (kuva 13). Kustakin kategoriasta on valittu se mittari,
jota on eniten täytetty. Yhteenveto toimialakohtaisista keskiarvopäästöistä ja toimialakohtaisista
tuloksista näkyy taulukossa 1.
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Toimialakohtaisessa vertailussa päästöjen yksikkönä on mittarista riippuen joko hiilidioksidit (kg
CO2) tai hiilidioksidiekvivalentit (kg CO2 ekv.) henkeä kohden. Huomioitavaa myös on, että
toimialakeskiarvojen osalta puhutaan hiilidioksideista kiloina, kun muualla raportissa puhutaan
hiilidioksiditonneista.

WWF Green Office -verkoston päästöjen toimialakohtainen vertailu 2020
Taulukko 1: Toimialavertailu

Toimialat

Toimistopaperin
Ostosähkön
kulutuksen
Sekajätteen
päästöt
Lentoliikenteen
päästöt
päästöt
(kg
päästöt (kg CO2
(kg CO2
(kg CO2
CO2/henkilö) ekv./henkilö)
ekv./henkilö)
ekv./henkilö)

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen
toiminta (M), Hallinto- ja
tukipalvelutoiminta (N)

142

156

3

6

Informaatio ja viestintä (J)

15

157

2

4

Julkinen hallinto (O)

66

47

28

8

Järjestöt ja ammattiyhdistykset (S)

606

471

5

37

Kiinteistöalan toiminta (L)

15

108

3

12

Koulutus (P)

18

104

3

8

Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K)

24

480

4

2

Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto,
jäähdytysliiketoiminta (D), Terveys- ja
sosiaalipalvelut (Q), Taiteet, viihde ja
virkistys (R)

366

133

3

3

Teollisuus (C), Tukku- ja vähittäiskauppa
(G), Kuljetus ja varastointi (H)

64

1639

2

13

Green Office -verkoston päästöt
keskimäärin

79

270

11

8
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Kuva 10 Osuudet kertovat, millä toimialalla on raportoitu suhteellisesti eniten ostosähkön päästöjä (kg
CO2) henkilöä kohden.
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Kuva 11 Osuudet kertovat, millä toimialalla on raportoitu suhteellisesti eniten lentoliikenteen päästöjä (kg
CO2 ekv.) henkilöä kohden.
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Kuva 12 Osuudet kertovat, millä toimialalla on raportoitu suhteellisesti eniten toimistopaperin päästöjä
(kg CO2 ekv.) henkilöä kohden.
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Kuva 13 Osuudet kertovat, millä toimialalla on raportoitu suhteellisesti eniten sekajätteen päästöjä (kg
CO2 ekv.) henkilöä kohden.

Kuvista 10, 11, 12 ja 13 sekä taulukosta 1 havaitaan, että toimialojen välillä on eroja siinä, kuinka
paljon päästöjä keskimäärin syntyy. Järjestöt ja ammattiyhdistykset (S) -toimialalla raportoitiin
muita toimialoja enemmän ostosähkön ja sekajätteen päästöjä. Vastaavasti Rahoitus- ja
vakuutustoiminta (K) -toimialalta syntyi muita toimialaryhmiä enemmän lentoliikenteen päästöjä.
Julkisen hallinnon (O) -toimialalla taas raportoitiin muita toimialoja enemmän paperihankintojen
päästöjä.

Kulutustapamittari
Kulutustapamittari on kyselytyökalu, jonka avulla kartoitetaan organisaatioiden henkilöstön arjen
ympäristötekojen tasoa ja pyritään edistämään ympäristötietoisuutta. Poikkeusolojen vuoksi
työntekijöitä kannustettiin vastaamaan kyselyyn vallitsevan työtilanteen mukaisesti. Jos vastaajan
työpiste oli kotona, pyyntönä oli vastata kysymyksiin kotioloihin soveltuvasti.
Keväällä 2021 Kulutustapamittariin vastasi yhteensä 5781 henkilöä. Vastauksia kertyi 100
organisaatiosta, ja organisaatioiden keskimääräiseksi vastausprosentiksi muodostui 41,2 prosenttia.
Pistekeskiarvo oli 79,1/100. Pistekeskiarvolla viitataan siihen, kuinka ympäristöystävällinen tulos
kyselystä on keskimäärin saatu. Mitä isompi luku, sitä ympäristövastuullisemmin arjessa on
toimittu.
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Kulutustapamittarin keskiarvotulokset ovat kehittyneet edellisvuodesta. Keväällä 2020 vastanneita
henkilöitä oli 5651 organisaatioiden määrän ollessa 86. Keskimääräinen vastausprosentti oli viime
vuonna 39 prosenttia ja pistekeskiarvo 75,4/100. Luvut on ilmoitettu yhden desimaalin
tarkkuudella.

Päivittäin lounaaksi kasvisruokaa syövien osuus kasvanut
Keväällä 2021 Kulutustapamittariin vastanneista 10,4 prosenttia kertoi syövänsä lounaaksi
kasvisruokaa päivittäin (kuva 14). Aina lounaalla kasvisruokaa syövien osuus oli kasvanut
vuodentakaisesta 0,5 prosenttiyksikköä (2020: 9,9 %). Lähes aina sekä usein kasvisruokaa lounaalla
syövien osuudet olivat kuitenkin laskeneet vuoden takaisesta. Vastaajista kasvisruokaa söi lähes aina
11,2 prosenttia (2020: 13,3 %), kun taas usein kasvisruokaa syövien osuudeksi muodostui 19,1
prosenttia (2020: 19,4 %). Joskus kasvisruokaa kertoi syövänsä kuitenkin yhä useampi, 30,1
prosenttia (2020: 27,7 %). Vastaajista 7,0 prosenttia puolestaan ilmoitti, ettei syö kasvisruokaa
lounaalla koskaan (2020: 7,4 %).

Kuva 14 Yhä useammalla kasvisruoka kuuluu viikon lounaslistaan.

Kasviperäisten tuotteiden valikoima markkinoilla on kasvanut viime vuosien aikana. Kasviperäisellä
ruualla on lähes poikkeuksetta pienemmät ympäristövaikutukset kuin eläinperäisillä tuotteilla.
Lihantuotanto vaatii paljon viljelypinta-alaa ja siitä syntyy ilmastonmuutosta kiihdyttäviä ja
vesistöjä rehevöittäviä päästöjä. Lisäksi ruoka on yksi suurimmista syistä luonnon
monimuotoisuuden romahtamisen taustalla. Kasvisruokailua voi edistää omassa organisaatiossaan
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esimerkiksi hankkimalla kasviperäisiä tuotteita tarjoiluihin sekä kannustamalla henkilöstöä
valitsemaan kasvisruokaa lautaselle.

Valoja sammutetaan ahkerasti
Vuoden 2021 vastaukset osoittavat, että entistä harvempi jättää valot sammuttamatta tilojen
jäädessä tyhjiksi (kuva 15). Valot harvoin tai ei koskaan sammuttaneita oli vastaajista vain 2,1
prosenttia, kun vastaava luku oli viime vuonna 3,3 prosenttia. Valot aina tai lähes aina sammuttavien
osuus on pysynyt melko vakaana: lähes aina tai useammin valot sammutti 85,3 prosenttia
vastaajista, kun vuotta aikaisemmin niin teki 85,2 prosenttia. Yksinomaan aina valot sammuttavien
osuus on kuitenkin pienentynyt vuoden takaisesta 2,9 prosenttiyksikön verran (2021: 59,2 %, 2020:
62,1 %). Aina-vaihtoehto pitää tässä kyselyssä sisällään myös valaistusautomatiikan, joka on
tyypillisempää toimisto- kuin etätyöoloissa, mikä osaltaan voi selittää eroa.

Kuva 15 Entistä harvempi jättää valot sammuttamatta tilojen jäädessä tyhjiksi.

On tärkeää, että työyhteisössä tiedetään, miten sähköä voi säästää. Henkilöstöä voi muistuttaa
valojen sammuttamisesta esimerkiksi muistilapuilla. Jos toimiston valaistus on automatisoitu, koko
henkilöstöä kannattaa opastaa oikeisiin toimintatapoihin ongelma- ja poikkeustapauksissa.

Jätteiden lajittelu on yleistynyt
Kyselyyn vastanneista yhä useampi kertoi lajittelevansa jätteet aina, 71,7 prosenttia (kuva 16).
Nousua vuodentakaisesta on 2,8 prosenttiyksikköä, sillä vuonna 2020 jätteet aina lajittelevien osuus
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oli 68,9 prosenttia. Vastaavasti jätteet vain harvoin tai ei koskaan lajittelevien osuus oli laskenut 3
prosenttiin (2020: 4 %). Tuloksista voidaan siis päätellä, että jätteiden lajittelu onnistuu paitsi
toimisto-olosuhteissa myös etätyöpisteillä.

Kuva 16 Yhä useampi lajittelee jätteet aina.

Päästöjen vähentämisen kannalta jätteiden tehokas lajittelu on avainasemassa. Kierrättämällä ja
jätteiden lajittelulla edesautetaan olemassa olevien materiaalien hyödyntämistä ja vähennetään
luonnonvarojen ylikulutusta. Selkeät lajitteluohjeet helpottavat lajittelua. Jätteiden lajittelun
kannalta onkin tärkeää, että lajitteluohjeistukset sekä -käytännöt käydään läpi sekä oman
henkilöstön että myös muiden tiloissa toimivien kanssa.
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WWF Green Office -verkoston päästölaskennan tulokset 2020
Taulukko 2: Energia ja vesi

Energia ja vesi teeman mittarit

Kulutusyksikkö

Kulutus 2020

Päästöt 2020 (tCO2)

Käyttäjäsähkö

kWh

178 537 387

4 052

Kiinteistöenergia

kWh

206 513 813

22 955

Vesi

litraa

215 498 303

-

Taulukko 3: Liikkuminen työasiointimatkoilla
Liikkuminen
työasiointimatkoilla teeman mittarit

Kulutusyksikkö

Kulutus 2020

Päästöt 2020 (tCO2
ekv.)

Lentoliikenne

hkm

27 811 135

9 372

Laivaliikenne

hkm

18 683

2

Tieliikenne

hkm

35 044 064

3 059

Joukkoliikenne:
kaukoliikenne

hkm

6 239 755

13

Joukkoliikenne:
lähiliikenne

hkm

48 124

1

Kävely ja pyöräily

hkm

286 955

-
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Taulukko 4: Liikkuminen kodin ja työn välisillä matkoilla
Liikkuminen kodin ja
työn välisillä matkoilla
-teeman mittarit
Kulutusyksikkö

Kulutus 2020

Päästöt 2020 (tCO2
ekv.)

Tieliikenne

hkm

8 675 873

778

Joukkoliikenne:
kaukoliikenne

hkm

97 603

3

Joukkoliikenne:
lähiliikenne

hkm

1 594 138

31

Kävely ja pyöräily

hkm

469 440

-

Taulukko 5: Hankinnat

Hankinnat-teeman
mittarit

Kulutusyksikkö

Kulutus 2020

Päästöt 2020 (tCO2
ekv.)

Toimistopaperi

kg

633 704

574

Painopaperi

kg

492 054

445

Matkapuhelin

kpl

13 047

783

Kannettava tietokone

kpl

10 579

3 703

Näyttö

kpl

6 765

3 450

Tablettitietokone

kpl

352

35
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Taulukko 6: Jätteet

Jätteet-teeman mittarit Kulutusyksikkö

Kulutus 2020

Päästöt 2020 (tCO2
ekv.)

Sekajäte

kg

658 885

270

Biojäte

kg

866 437

60

Muovi

kg

76 525

5

Energiajäte

kg

603 356

247

Kartonki ja pahvi

kg

293 235

18

Paperi

kg

549 942

577

Lasi

kg

46 050

26

Metalli

kg

246 684

32

Sähkö ja
elektroniikkaromu SER

kg

66 878

48

Vaarallinen jäte

kg

21 338

30

Sekajäte

kg

658 885

270

Biojäte

kg

866 437

60

Muovi

kg

76 525

5
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Taulukko 7: Kaikki teemat yhteensä

Teemojen mittarit
yhteensä

Kulutusyksikkö

Kulutus 2020

Päästöt 2020 (tCO2
ekv.)

Energia yhteensä

kWh

385 051 200

27 007

Liikkuminen yhteensä

hkm

80 285 770

13 259

Hankinnat yhteensä

-

-

8 990

Paperi yhteensä

kg

1 125 758

1 019

Toimistolaitteet
yhteensä

kpl

30 743

7 971
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