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YTHS on Suomen ensimmäinen terveydenhuollon Green Office -organisaatio
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on kehittänyt ympäristöystävällistä terveydenhuoltoa
vuodesta 2012 lähtien. Suunnitelmallisen ympäristötyön tuloksena YTHS sai WWF Green Office merkin 24.2.2015 Suomen ensimmäisenä terveydenhuollon organisaationa. WWF Green Office verkostossa on mukana 512 toimistoa 180 eri organisaatiosta, ja se toimii kymmenessä eri maassa.
Vaikka WWF Green Office-ympäristöjärjestelmä on laaja ja kansainvälisestikin tunnettu, terveydenhuollon
sektori on uupunut verkostolistalta kokonaan. YTHS:ssä päätettiinkin neljä vuotta sitten, että sen velvollisuus
on toimia ympäristöystävällisesti esimerkkinä muille. Samalla käynnistettiin suunnitelmallinen ympäristötyö.
YTHS:lle luotiin vuonna 2011 työn pohjaksi strateginen Ekotalo, johon täsmennettiin ympäristötyön
konkreettiset tavoitteet: suunnitelmallinen päivittäisten materiaalivirtojen pienentäminen sekä
energiakuorman keventäminen. Ympäristötyölle määriteltiin tärkeimmät päämäärät, uudet ekologiset
toimintatavat sekä suunnitelman toteuttamisen aikataulu.
Samana vuonna YTHS otti käyttöönsä WWF Green Officen, joka on Suomessa toimistoille kehitetty
ympäristöjärjestelmä. Säätiössä nähtiin Green Officen soveltuvan hyvin opiskeluterveydenhuoltoon, koska
siinä on erinomaiset työkalut ympäristötyön suunnitteluun ja seurantaan. Lisäksi se on käytännönläheinen.
Green Officen käyttöönotto tapahtui vähitellen. Töölön toimipiste ja säätiön hallinto saivat Green Office merkin 12.12.2012, ja säätiön kaikille toimipisteille merkki myönnettiin 24.2.2015.
Lokakuussa 2014 YTHS:n toimitusjohtajana aloittanut Katariina Poskiparta on YTHS:n ympäristötyöhön
tyytyväinen.
”Green Office on toiminut YTHS:ssä hyvin. Koko henkilöstö on ollut mukana ideoimassa uusia ekokäytäntöjä, ja
hauskojakin ideoita – esim. keväisen työmatkapyöräilyn palkitseminen aamupuurolla - on otettu käyttöön.
Ympäristötyössä kyse ei ole suurista muutoksista, vaan pienistä arjen valinnoista – jätetään meili
printtaamatta, sammutetaan työhuoneesta valot kahvin ajaksi ja niin edelleen. Toimitusjohtajakin hymyilee
viimeistään siinä kohtaa, kun jonkun toimipisteen jätekuormalasku jätteiden hakukeikkojen vähentyessä
pienenee vuositasolla jopa toistakymmentä tuhatta euroa”, Poskiparta naurahtaa.
Vaikka Green Office on kehitetty alun perin tavallisiin toimistoihin, ei Poskiparta näe ongelmaa sen
soveltamisessa terveydenhuoltoon ja kliiniseen työhön.
”YTHS:ään on tullut jo useammasta organisaatiosta tiedusteluja, miten Green Office on saatu osaksi
terveydenhuollon toimintakulttuuria. Minä kysyisin mieluumminkin, miksi se ei soveltuisi terveydenhuoltoon.
Samalla tavoin meidän tulee säästää paperia, sähköä ja kierrättää jätteet – ongelmajäte tietysti erityisesti
huomioiden. Soveltaminen ei vaadi edes mielikuvitusta. Sekä opiskeluterveydenhuollossa että
ympäristönsuojelussa on kyse samasta asiasta – huolehtia nuorista ihmisistä ja paremmasta huomisesta.”
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YTHS on opiskeluterveydenhuollon organisaatio, joka tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden
palveluja perustutkintoa suorittaville yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. YTHS toimii aktiivisesti myös
opiskelijoiden terveyden edistämiseksi. Säätiön toimipiiriin kuuluu yli 130 000 opiskelijaa ja sillä on oma
toimipiste 13 paikkakunnalla. Lue lisää: yths.fi/opiskeluterveydenhuolto

