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• VSSHP:n Kestävän kehityksen ohjelma vuosille 2020-2024 perustuu sairaanhoitopiirin vuosien 

2019-2020 strategiaan. Sen laatimisesta vastasi tammikuussa 2020 työnsä aloittanut kestävän 

kehityksen johtoryhmä. Ohjelma valmistui keväällä 2020 ja hyväksyttiin johtoryhmässä syksyllä 

2020. 

• Ohjelma jatkaa aiemman ympäristöohjelman tavoitteita jätehuollossa, hankinnoissa ja 

energiatehokkuudessa mutta päivittää ne ja laajentaa kestävän kehityksen tavoittelua sosiaaliseen 

kestävyyteen ja hiilijalanjäljen hallintaan. 

• Kestävä kehitys määritellään kolmena ulottuvuutena: taloudellinen kestävyys, ekologinen 

kestävyys ja sosiaalinen kestävyys. Taloudellinen kestävyys on toiminnan kulmakivi ja määrittää 

myös ympäristövastuullisuuden ja sosiaalisen kestävyyden kehittämistä. 

• Vaikka ympäristövastuullisuuden kehittäminen vaati joitakin taloudellisia panoksia, sen 

kehittämistoimin voidaan saavuttaa myös säästöjä esimerkiksi energiahankinnoissa ja jätehuollon 

palveluissa. Resurssitehokkuus ja hukan välttäminen ovat sellaisenaan kestävää kehitystä.

Katsaus kestävän kehityksen ohjelman 
ensimmäiseen vuoteen 
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1. Jätehuollon kehittäminen

Kestävän kehityksen ohjelman osa-alueet



• Ohjelmaan sisältyy kuusikymmentä toimenpidettä, joiden toteutusta on aikataulutettu 

pääosin ohjelman ensimmäisille kolmelle vuodelle 

• Toimeenpanovastuut jakautuvat moniammatillisen keke-johtoryhmän ja elokuussa 

2020 aloittaneen kestävän kehityksen johtajan lisäksi linjaorganisaatiolle sekä 

viranhaltijoille, joilla varsinkin tekniikan ja huollon tulosalueella on ennestään ollut 

paljon ympäristövastuita. 

• Kestävän kehityksen keskeisiä resursseja ovat yksiköiden ekotukihenkilöt, joiden 

toimintaa ja viestintää koordinoivat ulkopuolinen ympäristöalan asiantuntija ja 

huoltopalvelujen päällikkö. 

• Sairaanhoitopiirin henkilöstölle suunnattua viestintää on vuoden 2020 aikana 

toteutettu Santran uutisilla sekä Kestävän kehityksen työtilan kautta. Lisäksi ohjelmaa 

on tehty tutuksi toimialueitten yhteistyöryhmissä. 

Toimeenpano ja viestintä



• Pyrimme aktiivisesti vähentämään energiankulutustamme ja sen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä

• Vähennämme matkustusta käyttämällä aktiivisesti etävastaanottoja, sähköistä asiointia ja 

etätyöskentelyä.

• Kehitämme jätelajittelua ja kierrätystä yhdessä kumppaniemme kanssa.

• Vältämme tarpeetonta resurssikäyttöä ja tarjoamme vain vaikuttavaa ja asiakkaan tarpeet 

huomioivaa hoitoa.

• Edistämme hankintojen elinkaaren mittaista vastuullisuutta, ympäristöystävällisyyttä ja 

taloudellisuutta.

• Olemme resurssitehokkaita myös tilojen suunnittelussa ja käytössä.

• Teemme henkilöstöllemme mahdolliseksi vaikuttaa kestävän kehityksen toteutumiseen 

sairaanhoitopiirissä.

• Tuemme terveydenhuollon kestävän kehityksen tutkimusta.

• Otamme kestävän kehityksen johtamisen osaksi sairaalan kokonaisjohtamista.

Kestävän kehityksen periaatteet



Jätelajittelua on laajennettu biojätteen 

keräyksellä myös sivurakennusten 

taukotiloista. Muovijätteen keräämistä 

on laajennettu kirkkaista 

kalvomuoveista taukotilojen 

elintarvikepakkauksiin. 

Muovin talteenotto terveydenhuollossa 

on todettu kehittämiskohteeksi, sillä 

valtaosa osa muovista menee 

edelleen polttoon. Muovin lajittelua 

hankaloittavat laatumerkintöjen puute, 

laminoidut materiaalit sekä 

lajittelutilojen puute. Lajittelua motivoisi 

myös tieto siitä, että kerättyä muovia 

voidaan hyödyntää materiaalina uusiin 

tuotteisiin. 

Jätehuollon raportoinnin uudistamisella 

pyritään konkretisoimaan jätetietoja ja 

lisäämään ymmärrystä jätehuollon 

kehittämiskohteista.

Sairaalan merkittävimpiä 

jätteiden tuottajia ovat 

leikkausyksiköt ja laboratoriot, 

joissa hygieniasyistä käytetään 

paljon pakkausmateriaaleja 

sekä kertakäyttöisiä tarvikkeita.

Teräksiset ja lasiset 

monikäyttövälineet on vuosien 

mittaan usein korvattu 

kertakäyttöisillä muovisilla 

välineillä, ja myös suojavaatteet 

ovat entistä useammin  

kertakäyttöisiä. 

TOTEK-toimialueella on vahva 

tahtotila kehittää leikkaussalien 

jätehuoltoa kehittämishankkeen 

avulla, mutta pandemian 

käynnistyminen keväällä 2020 

viivästytti sen aloitusta.

Jätehuollon raportointi sairaanhoitopiirin 

tasolla vaatii tietojen yhdistämistä käsin. 

Saamme Lassila & Tikanojalta 

kuukausittain sähköisen jäteraportin heidän 

kuljettamansa jätteen osalta (määrät 

sairaaloittain, lajeittain, kustannukset, 

hiilijalanjälki). Tämä käsittää kuitenkin vain 

noin 70 % jätteemme kokonaismäärästä, 

esimerkiksi aluesairaaloiden jätteet eivät 

kuulu L&T:n palvelujen piiriin. 

Fortumille viedään tunnistettava biologinen 

jäte, osa terveydenhuollon erityisjätteestä 

sekä kemikaalit. Encore kerää pahvi-, 

paperi- ja tietosuojajätettä, Ekopartnerit 

rakennusjätettä ja Stena metalleja. 

Osastoilta palaava potilasruokajäte ja 

henkilöstöruokaloiden biojäte kuuluu 

Kaarea Oy:n oman jätekäsittelyn piiriin, 

josta ei saada luotettavia määrätietoja 

käsittelymenetelmään liittyvistä syistä. 

1. Jätehuollon kehittäminen



Kokonaisjätemäärän pienentämistä voidaan 

tavoitella välttämällä kertakäyttöisiä tuotteita 

sekä tarpeetonta pakkausmateriaalia. 

Pakkausmateriaalien lajittelu on tehokas tapa 

kasvattaa kierrätykseen päätyvää jätteen 

osuutta. Lisäksi sairaanhoitopiirin tavoitteena 

on pienentää terveydenhuollon erityisjätteen 

määrää, sillä sen käsittelymaksut ovat korkeat 

jätteen kontaminaation takia. On huolehdittava, 

ettei TER-jätteen joukkoon päädy tavanomaista 

kontaminoitumatonta jätettä. 

Jätteen määrä suhteutettuna 

potilasmääriin
2020

Kg/hoidettu potilas 7,2

Kg/hoitojakso 27,9

Kg/hoitopäivä 6,1

Jätehuollon ostopalvelut (€) 1 485 005

€/hoidettu potilas 6,43

Keskeiset jätelajit ja 

määrät (Tn)
2020

Kokonaismäärä tonneina 2 352,15

Polttoon päätynyt jäte 1 385,60

Terveydenhuollon erityisjätteet 260,64

Keräyskartonki 239,72

Keräyspaperi 35,78

Biojäte 45,91

Kerätty muovi 5,61

Kerätty lasi 32,34

Rakennusjäte 110,08

Puujäte 39,64

Tietosuojamateriaali 38,90

Metallijäte 101,80

SER-jäte 25,69

Jäteraportointi



Myös käytettävien laitteiden energiatehokkuuteen on 

syytä kiinnittää huomioita. Uudet sähkölaitteet ovat 

yleensä vanhempaa sukupolvea energiatehokkaammat, 

mutta terveydenhuollossa laitteiden määrä kasvaa 

kaiken aikaa. Lisäksi joidenkin kuvantamislaitteiden 

virrankäyttö saattaa olla uusissa laitteissa vanhoja 

suurempi uusien ominaisuuksien vuoksi. 

ATK-laitteemme toimittaa 2M-IT, joka huolehtii 

laitekannan energiatehokkuudesta hankintapolitiikallaan 

ja laitteiden sammutusautomatiikan avulla. 

Vedenkulutus vähenee terveydenhuollon muuttuessa 

avohoitopainotteisemmaksi. Myös uudempi LVI-

tekniikka säästää vettä. Sairaalaympäristössä 

merkittävin vedenkuluttaja on valmistuskeittiöt, mutta 

niissäkin uudet laitteet käyttävät aiempaa vähemmän 

vettä.

Sairaanhoitopiirin kiinteistöjen energiatehokkuutta 

on edistetty parhaiten rakentamalla uutta. T-sairaala 

kuluttaa lämpöenergiaa rakennustilavuutta kohden 

huomattavasti vähemmän kuin kantasairaalan A- ja 

U-rakennukset, ja uuteen Majakkasairaalaan on 

voidaan toteuttaa uudemman sukupolven 

energiatehokkaita ratkaisuja, joissa keskeisiä ovat 

LED-valaistus, huonetilojen ilmastointia ja 

lämpötilaa säätelevä tila-automatiikka sekä 

ilmanvaihdon lämmön talteenotto. 

Vanhoja tiloja peruskorjaamalla voidaan jonkin 

verran vaikuttaa energiatehokkuuteen mm. 

paremmalla eristyksellä, tiiviillä ikkunoilla ja 

asentamalla tilojen lämpötilan ja ilmastoinnin sekä 

valaistuksen hallinta-automatiikkaa. Kestävän 

kehityksen ohjelman myötä sairaalaan on päätetty 

perustaa energiatehokkuusryhmä suunnittelemaan 

näitä toimenpiteitä. 

2. Energiatehokkuus ja hiilijalanjälki



Sähkön  ja veden kulutuksen 

indikaattorit
2019 2020

Sähkön kulutus, koko VSSHP (MWh) 52 905 53 002

ominaiskulutus (kWh/r-m3) 34,9 36,5

Sähkön kulutus, T-sairaala (MWh) 16 581 16 563

ominaiskulutus (kWh/r-m3) 34,8 34,8

Sähkön kulutus, kantasairaala (MWh) 17 877 17 860

ominaiskulutus (kWh/r-m3) 43,1 43,0

Sähköenergian osto (€) 4 956 392 4 611 636

per hoidettu potilas (€) 21,61 19,96

Veden kokonaiskulutus (m3) 276 328 255 924

litraa/hoitopäivä 946 942

vedenkulutus T-sairaala (m3) 102 008 84 678

vedenkulutus kantasairaala (m3) 81 494 85 754

Vesihuollon kustannukset (€) 470 813 411 214

per hoidettu potilas (€) 2,05 1,78

Eri sairaalarakennusten energian ja veden käytön 

vertailu ei kerro niinkään kiinteistön tekniikasta vaan 

ensisijaisesti siinä tapahtuvasta toiminnasta. 

Päivystävässä sairaalassa, kuten T-sairaalassa, vettä, 

laitteita ja energiaa käytetään yötä päivää. 

*Normituksella tasataan tilastollista vuotuista lämpötilan vaihtelua.

Lämpöenergian käytön 

indikaattorit 
2019 2020

Normitettu* lämpöenergia 

(MWh), koko VSSHP
92 951 91 802

ominaiskulutus (kWh/r-m3) 53,67 49,29

Normitettu lämpöenergia 

(MWh), T-sairaala
21 635 18 210

ominaiskulutus (kWh/r-m3) 45,4 38,2

Normitettu lämpöenergia 

(MWh) kantasairaala
34 203 30 437

ominaiskulutus (kWh/r-m3) 82,4 73,3

Lämpöenergian osto (€) 6 558 415 5 603 355

per hoidettu potilas (€) 28,59 24,26

Energiaraportointi



Yleinen havainto on, että pandemiavuosi 2020 on 

lisännyt huomattavasti kertakäyttömateriaalien kuten 

suojavarusteiden hankintaa. Tämä näkyy mm. 

kertakäyttökäsineiden ja suojatakkien (leikkaustakkien) 

käytön määrässä. Teho-osasto onkin siirtynyt 

käyttämään mikrokuituisia suojatakkeja, joiden 

hiilijalanjälki on pienempi ja jotka on koettu myös 

käytössä mukaviksi. Kokonaisjätemäärässä 

koronapandemian vaikutus jää melko vähäiseksi.

Hankintojen raportoinnilla voidaan vaikuttaa käyttäjien 

valintoihin arkisissa tilanteissa; siksi eräiden 

kulutustarvikkeiden määriä tuodaan esille tässä 

raportissa. Suojavaatteiden käytön ohjeistuksella 

voidaan paitsi edistää potilas- ja työturvallisuutta, myös 

optimoida varusteiden käyttöä niin, ettei 

suojavarusteita käytetä silloin kuin niitä ei tarvita. 

Hyvään käsihygieniaan riittää sairaalassakin usein vesi 

ja saippua.

Terveydenhuollon kokonaishiilijalanjäljestä 

suurimman osan aiheuttaa lääkkeiden, kemikaalien ja 

hoito- ja kulutustarvikkeiden käyttö, niiden tuotanto ja 

kuljetus. Hankintamenettelyllä voidaan vaikuttaa 

materiaalikäytön ympäristövastuullisuuteen. 

Vaikka sairaanhoitopiirin hankinnoissa keskeisimmät 

vaatimukset ovat tuotteiden korkea laatu, 

potilasturvallisuus, käytettävyys ja taloudellisuus, 

hankintayksiköt ja tuotteiden valmistajat ovat 

kehittämässä uusia hankintojen eettisyyttä ja 

ympäristövastuullisuutta edistäviä kriteerejä. 

Hankintakriteereinä voidaan käyttää erilaisia 

ympäristöstandardeja ja tuotannon laatujärjestelmiä 

sekä tuotteiden myrkyttömyyttä, mutta tuotteiden 

elinkaari, materiaalien kierrätettävyys tai niiden 

tuotannon vähäinen hiilijalanjälki eivät vielä ole 

yleistyneet hankinnan vähimmäisvaatimuksina tai 

arviointiperusteina. 

3. Kestävät hankinnat



Kertakäyttö-

tarvikekulutuksen 

indikaattoreita B

2019 2020

Toimistopaperi A4 

(arkkeja)
15 950 000

14 380 000
-9,8 %

Kustannus 70611 €
67298 €

-4,5 %

arkkeja/potilas 70 62

Pahvikupit (kpl) 445 720
464 880

+4,3 %

Kustannus 28 849 €
31 773 €

+10,1 %

kpl/potilas 1,9 2,0

Muovipikarit (kpl) 919 700
698 900

-24,0 %

Kustannus 17 727 €
13 349 €

-25,0 %

kpl/potilas 4,0 3,0

Kertakäyttö-

tarvikekulutuksen 

indikaattoreita A

2019 2020

Tutkimuskäsineet (kpl) 14 911 030
17 198 320

+15,3 %

Kustannus 488 479 €
621 880 €

+27,3 %

Kpl/hoidettu potilas 65 74

paria/työntekijä 888 1016

Kertakäyttöiset 

leikkaustakit (kpl) 
111 433

119 546
+7,3 %

Kustannus 269 311 €
294 014 €

+9,2 %

Kpl/leikkaus 3,2 3,6

Kertakäyttöiset 

lämmittelytakit (kpl)
78 156

76 724
-1,9 %

Kustannus 54 196 €
67 218 €

+24,0 %

Takkia/työntekijä 9,3 9,1

Kulutustarvikkeet



Terveydenhuollon kokonaispäästöt

Lähde: NHS England

Kestävän kehityksen ohjelman tavoitteena on myös 

toimistopaperin käytön vähentäminen siirtymällä 

sähköisiin toimintatapoihin ja välttämällä tarpeetonta 

tulostamista. 

Vuonna 2020 toteutetussa sisätautiosasto 2 lean-

kehittämisprojektissa luovuttiin paperisista 

lääketarjotinkorteista, jolloin lääkkeenjako tarjottimelle 

sujuu nopeasti sähköisen lääkitystiedon turvin ja 

aseptisemmin ilman askartelua. Uuden toimintatavan 

arvioidaan säästävän osastolla ainakin noin 6500 

paperiarkkia vuodessa, ja koko sairaalan 

mittakaavassa säästöä voidaan saada jopa yli 150 000 

arkin verran, riippuen lähtötilanteesta.

Kaiken kaikkiaan olemme kuitenkin melko kaukana 

paperittomasta sairaalasta, sillä käytimme v. 2020 

keskimäärin 62 A4-arkkia per hoidettu potilas.

Vastuullista käyttöä ja kulutusta



Terveydenhuollon tulee toimia tavalla, joka ei vahingoita 

ympäristöä eikä siten lisää sairastavuutta. 

Potilaskontaktien kautta voidaan vaikuttaa sairaalan 

ulkopuolisen yhteiskunnan kestävyyteen tavalla, joka 

hyödyttää terveydenhuoltoa. Näitä keinoja ovat mm. 

elintapaohjaus sairauksien tai niiden pahenemisen 

ennaltaehkäisemiseksi, mukaan lukien liikunta ja 

ravitsemus. Mitä terveempää väestö on, sitä vähemmän 

terveydenhuolto käyttää resursseja sairauksien hoitoon. 

Sosiaalisen kestävyyden toimenpiteet henkilöstön 

hyvinvoinnin edistämiseksi määritellään pääsääntöisesti 

sairaanhoitopiirin henkilöstöpolitiikassa. 

Kestävän kehityksen ohjelmassa vastataan lisäksi 

henkilöstön toiveeseen siitä, että ympäristö otetaan 

työyhteisössä paremmin huomioon. Tässä 

tarkoituksessa on syksyllä 2020 suunniteltu 

työntekijöiden käyttöön kestävän kehityksen verkko-

oppimismateriaali, joka otetaan käyttöön vuonna 2021.

Sosiaalisesti kestävässä kehityksessä panostetaan 

ihmisten yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon, ekologiseen ja 

taloudelliseen kestävyyteen ja siihen, että jokaisella olisi 

oikeus sosiaalisen hyvinvointiin, osallisuuteen ja 

parhaaseen mahdolliseen terveyteen. 

Sairaanhoitopiirissä sosiaalisella kestävyydellä on kaksi 

keskeistä kohderyhmää: väestö, jolle piiri tuottaa 

palvelujaan sekä henkilöstö, jonka voimin palvelut 

tuotetaan. Lisäksi sosiaaliseen kestävyyteen sisältyy 

työntekijöiden oikeuksien toteutuminen sairaanhoitopiirin 

ostamien palvelujen ja tarvikkeiden tuotannossa. 

Sosiaalisen kestävyyden kehittämisellä voidaan lisätä 

paitsi nykyisen, myös tulevien sukupolvien hyvän elämän 

mahdollisuuksia.

VSSHP:n strategiassa tavoitellaan hyvää asiakas- ja 

henkilöstökokemusta, jotka edustavat osaltaan sosiaalisen 

kestävyyden rakentamista. Asiakaskeskeisyyden tulee 

toteutua kaikessa toiminnassa, 

4. Sosiaalinen kestävyys



St

Rakennushankkeet ja kiinteistöhuolto huolehtivat pyöräreittien ja pyöräpysäköinnin kehittämisestä.

T3-hanke teetti vuonna 2020 selvityksen pyöräilyn ja pyöräpysäköinnin tarpeista Majakkasairaalan 

valmistumista ja P-sairaalan suunnittelua ajatellen. Selvitys osoitti merkittäviä puutteita kantasairaalan 

alueen pyöräpysäköinnin laadussa ja määrässä. 

Ekologinen ja terveyttä edistävä työmatkaliikunta 
kuuluu myös kestävän kehityksen tavoitteisiin.



• Ohjelman ensimmäisenä toimeenpanovuotena on 

verkostoiduttu Terveyskampus Turun osapuolten eli 

Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun, Åbo 

Akademin, Yrkeshögskolan Novian ja Turku Science 

Parkin kanssa. 

• Kansallisella tasolla yhteistyökumppaneina ovat olleet 

Suomen Sairaalatekniikan yhdistyksen ympäristöjaos ja 

HUS Ympäristökeskus. Teimme myös Kunta-alan 

energiatehokkuussopimuksen Motivan kanssa.

• Liityimme ensimmäisenä suomalaisena sairaalana 

Nordic Center for Sustainable Healthcare-verkostoon

• Loppuvuodesta 2020 haimme myös kansainvälisen 

organisaation Health Care Without Harm ja Global 

Green and Healthy Hospitals-verkoston jäsenyyttä

Verkostoituminen ohjelman toimeenpanossa
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Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 
strävar efter att vara en föregångare 
i miljöansvar inom hälsovården.

Lisätietoja: leena.setala@tyks.fi

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 
tavoittelee edelläkävijyyttä
terveydenhuollon 
ympäristövastuullisuudessa.


