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5. Kestävän kehityksen raportointi
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Kestävän kehityksen ohjelman projektit 2021
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Kestävän kehityksen ohjelman projektit 2022



Päästömääriä on kuvassa suhteutettu vastaamaan 

tavanomaisen henkilöauton keskimääräisiä 

vuosipäästöjä, joiden Motiva laskee olevan 

3,03 tCO2 ajomäärän ollessa 20 000 km/vuosi.

X 195

Anestesiakaasujen käytön 

päästövaikutukset 586 tCO2e, josta

• ilokaasupäästöt (N2O) 447 tCO2e

• sevofluraanipäästöt 64 tCO2e

• desfluraanipäästöt 75 tCO2e 
X 5969

Kokonaisenergiankulutus

144 804 MWh, 

päästöt 18 326 tCO2, josta

• sähkönkulutus 6 943 tCO2

• lämmönkulutus 11 383 tCO2

Arvioita VSSHP:n kasvihuonekaasupäästöistä (2020/2021)

Kuljetuksen ja liikennöinti 

yhteensä 1 990 tCO2, josta

• polttoaineostot ajoneuvoihin   

1 152 tCO2

• kuljetuspalveluostot 703 tCO2

• henkilöstön työtehtävien 

kilometrikorvaukset 135 tCO2

X 657



VSSHP:n kuljetusten ja liikennöinnin päästöjakauma

Ei sisällä:

- työmatkaliikennettä

- asiakasliikennettä

- koulutusmatkoja

- tutkimustoimintaa

- jätekuljetuksia

- pyykinkuljetusta

Ostetut kuljetuspalvelut 703 tCO2 (61 %)
- Laboratoriopalvelut

- Taloushallinto ja hallintokeskus

- Muut kuljetussopimukset

Shp:n oman autokaluston polttoaineostot tCO2 (27 %)
- Ensihoito, logistiikka- ja apuvälinepalvelut, psykiatria

Työntekijöille työtehtävien hoidosta 

maksetut kilometrikorvaukset 135 tCO2 (12 %)
- Psykiatria

- Medisiininen keskus

- Syöpätaudit ja operatiivinen hoito

- Kuvantamispalvelut, TULES

- Tekniikka ja huolto



Kuljetusten päästövähennysmahdollisuuksia

• VSSHP:n käytössä on 68 fossiilisilla polttoaineilla kulkevaa autoa, mutta ei yhtään 
sähköautoa, hybridiä tai biopolttoaineilla kulkevaa autoa

• Tulevat hankinnat: vähäpäästöisempää kalustoa ja sopimuksia (Ajoneuvo- ja 
liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimusten laki 740/2021) 

• Kuljetuspalvelujen tehokkuuden edelleen optimointi (vähemmän kilometrejä)?

• Laboratorionäytekuljetukset usein taksilla alueelta Tyksiin

• Kuljetuskustannukset korkeat, 842 000 €/vuosi, onko vaihtoehtoja?

• Lisää pika-analytiikkaa potilaan lähellä?

• Kuljetusten keskittäminen ja vasteajan pidentäminen???

• Siirtyminen etävastaanottopalveluihin fyysisten vastaanottojen sijaan mahdollistaa myös 
henkilökunnan etätyön (ensisijaisesti psykiatrialla) 

• Paperisten laskujen ja asiakirjojen postituksesta luopuminen
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Yhteenvetona

• Sairaalat ovat terveydenhuollon merkittävimpiä kasvihuonekaasupäästölähteitä

• Monia sairaanhoidon päästöjä on hyvin mahdollista pienentää
• Siirtyminen pois pahimmista kasvihuonekaasuista yleisanestesiassa ja astman hoidossa 

on tullut mahdolliseksi (myös ilokaasun talteenotto mahdollista)

• VSSHP:lla on vuoden 2022 alusta alkaen hankittu päästövapaata sähköä, lähivuosina 
saadaan päästövapaa kaukolämpö (?)

• Energiatehokkuuden lisääminen kohdennetuin toimenpitein taloudellisesti entistä 
kannattavampaa (LED-valaisimet ja valaistusautomaatio, ilmanvaihto ja huonelämpötila, 
energiatehokkaat laitteet, lämmön talteenotto)

• MUTTA: Suurimmat epäsuorat päästöt liittyvät hankittuihin palveluihin sekä 
materiaaleihin, tarvikkeisiin ja laitteisiin, jotka usein valmistetaan Aasiassa 

• Markkinoiden tarjonta määrää lopulta hankinnan, mutta markkinat ovat kehittymässä

• Päästöjen vähentäminen on toteutettava uudenlaisten hankintakriteerien avulla


