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EEZY OYJ:N YMPÄRISTÖOHJELMA 
Tässä dokumentissa esitetään Eezy Oyj:n ympäristöohjelma. 
 
Eezy on vastuullinen työelämän uudistaja. Ympäristöasioissa Eezy Oyj:ssä toimitaan 
järjestelmällisesti ja tavoitteellisesti. Toiminnan suunnittelussa on otettu huomioon paitsi 
kestävä kehitys myös taloudellinen näkökulma. Ympäristöasiat ovat osa Eezyn toiminnan 
suunnittelua ja johtamista. Eezy Oyj:n ympäristöohjelma sisältää päivittäisen 
ympäristötyön tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. 
 
Ympäristöohjelma perustuu ISO 14001 -ympäristösertifikaatin vaatimuksiin. Yhtiön 
ympäristöohjelman tavoitteena on kehittää ja tehostaa ympäristömyönteistä toimintaa 
yhtiössä. Yhtiön ympäristöpolitiikan sisältö ja toimintaohjeet ovat yhtenevät kaikissa 
aluetoimipisteissä. 

Ympäristön tilan parantamiseksi ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi yhtiö hallitsee 
toimintaan liittyvät ympäristöriskit, kehittää jätteiden lajittelua ja pyrkii vähentämään 
kaikessa toiminnassaan jätteiden määrää. Liiketoimintatapoja kehitetään 
ympäristöystävällisiksi. Hiilijalanjälkeä pyritään pienentämään kaikissa liiketoiminnoissa. 

Johtoryhmä valtuuttaa tarvittavat henkilöt vastaamaan ympäristöasioista, 
niiden suunnittelusta, hankinnoista ja tehostamisesta. Valtuutettujen henkilöiden tehtävänä 
on ohjeistaa ja tukea alueita sekä aluetoimipisteitä ympäristöasioissa. 

Eezy Oyj:n ympäristövastaavana toimii Jani Järvinen. 

Tässä dokumentissa: 
1. Ympäristöohjelman visio 
2. Ympäristöohjelman strategia 
3. Ympäristöpolitiikka 
4. Ympäristöohjelman tavoitteet 
5. Ympäristömittarit 
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1. Visio 
Eezy Oyj:n visiona on olla toimialansa kestävän kehityksen esimerkillinen 
toimija Suomessa.  
 

2. Strategia 
Ympäristöstrategia on osa Eezy Oyj:n toiminnan vuosisuunnitelmaa. Johtoryhmä 
määrittelee ympäristöstrategian ja vastaa sen seurannasta.  
 
Ympäristöasioista ja Eezy Oyj:n ympäristöpolitiikasta viestitään avoimesti henkilöstölle, 
asiakkaille ja sidosryhmille erilaisissa kohtaamisissa ja materiaaleissa. Henkilöstöä 
kannustetaan toteuttamaan ja kehittämään yrityksen ympäristöasioita. 
 

3. Ympäristöpolitiikka 
Eezy Oyj sitoutuu käyttämään mahdollisuuksien mukaan yleisiä kulkuneuvoja tai 
yhteiskuljetuksia matkustettaessa yhtiön sisäisiin kokouksiin ja tapaamisiin toisille 
paikkakunnille. Yhtiön matkustusohjeessa velvoitetaan suosimaan ensisijaisesti julkista 
joukkoliikennettä. 
 
Kokoukset pidetään Teams-kokouksena, milloin fyysinen läsnäolo ei ole välttämätöntä. 
 
Tiedottamisella ja ohjeistuksilla varmistetaan yhtiön toimihenkilöiden ja 
vuokratyöntekijöiden ympäristötietoisuus eri toiminnoissa. Vuokratyövoiman 
perehdyttämiskaavakkeisiin sekä yhtiön muihin ohjeisiin lisätään maininta yhtiön 
ympäristöstrategiasta materiaalipäivitysten yhteydessä. 

Kaikki liiketoiminnasta aiheutuva jäte minimoidaan ja kierrätetään ohjeiden mukaisesti. 

4. Ympäristöohjelman tavoitteet 
Ympäristövastuullisen työn tavoitteena on negatiivisten ympäristö- ja ilmastovaikutusten 
vähentäminen (energiatehokkuus, jätteenkierrätys, hiilijalanjälki), oman ja 
vuokrahenkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen sekä ympäristömyönteisen toiminnan 
jatkuva kehittäminen tiedotuksen, koulutuksen ja seurantajärjestelmän avulla. Eezy Oyj:n 
ympäristöohjelma toimenpidesuunnitelmineen ja mittareineen päivitetään vuoden 2021 
aikana. 
 
Ympäristöohjelman tavoitteita ovat: 

• Toiminnasta aiheutuvien jätteiden vähentäminen, oikeanlainen kierrättäminen ja 
jätteiden lajittelu. 

o Mittarina 100 % kattavuus Eezyn toimistoilla. 

• Hiilijalanjäljen laskenta: hiilijalanjäljen selvittäminen, pienentäminen ja viimeisessä 
vaiheessa kompensointi. 

o Hiilijalanjäljenlaskenta vuoden 2021 aikana, mittariston luominen. 
o Mittari: tavoitteena minimoida negatiiviset vaikutukset. 

• Sähköinen dokumentointi ja arkistointi: kaikki tiedostot ja arkistoinnit tehdään 
sähköisesti niiltä osin kuin paperiversio ei ole välttämätön. 
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o Tavoitteena on, että sähköinen dokumentointi ja arkistointi on aina kaikissa 
tilanteissa ensisijainen toimintamalli. Tämä huomioidaan kaikissa Eezyn 
kehitysprojekteissa yli liiketoimintayksikkörajojen.  

o Mittari: paperiarkistoinnin määrä, tavoitetaso 0. 

• Sähköinen allekirjoitus: yhtiössä on otettu käyttöön sähköinen allekirjoitus. 

• Kestävien ja kierrätettävien materiaalien suosiminen yhtiön hankinnoissa. 
o Yhtiön materiaalihankinnat on kilpailutettu ja vaihdettu mahdollisilta osin 

kestäviin ja kierrätettäviin materiaaleihin. 
o Tavoitetaso 75 % hankinnoista. 

• Henkilöstön ympäristötietämyksen lisääminen ja osallistaminen ympäristöasioihin. 

• Aktiivinen ympäristöpolitiikasta ja -toiminnasta viestiminen yhteistyökumppaneille, 
alihankkijoille, asiakkaille sekä sidosryhmille. 

 
5. Ympäristömittarit  

Ympäristöohjelman vaikuttavuutta mitataan määritellyin mittarein. Ympäristöpolitiikan 
suurin merkitys tavoitteiden saavuttamiselle on tehtyjen selvitysten mukaan Eezyn 
toimihenkilöiden ja vuokratyötekijöiden ympäristöasenteet sekä niiden kehitys. Vuonna 
2021 selvitetään kohderyhmien ympäristöasenteiden lähtötaso ja tältä pohjalta 
analysoidaan kehitystoimet, asetetaan mittarit, tavoiteasetanta sekä vuosittainen seuranta. 
 

• Toimihenkilöiden ja vuokratyötekijöiden ympäristöasenteet sekä niiden kehitys. 
o Toimenpiteet vuonna 2021 

i. kohderyhmän ympäristöasenteiden lähtötasoselvitys. 
ii. kohderyhmäanalyysi. 
iii. mittarit, tavoitteet sekä vuosittainen seuranta. 

• Työmatkailuun liittyvät hiilidioksidipäästöt. 
i. hiilijalanjälljen laskeminen työmatkailun osalta. 

• Toiminnasta aiheutuvien jätteiden vähentäminen, oikeanlainen kierrättäminen ja 
jätteiden lajittelu. 

o Mittarina 100 % kattavuus Eezyn toimistoilla. 

• Sähköinen dokumentointi ja arkistointi: kaikki tiedostot ja arkistoinnit tehdään 
sähköisesti niiltä osin kuin paperiversio ei ole välttämätön. 

o Tavoitteena on, että sähköinen dokumentointi ja arkistointi on aina kaikissa 
tilanteissa ensisijainen toimintamalli. Tämä huomioidaan kaikissa Eezyn 
kehitysprojekteissa yli liiketoimintayksikkörajojen.  

o Mittari: paperiarkistoinnin määrä, tavoitetaso 0. 
 
 

 


