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PUOLUSTUSHALLINON KESTÄVÄN KEHITYKSEN SITOUMUS 

 

VASTUULLISTA TURVALLISUUTTA 

Puolustushallinnon tehtävät tukevat kestävää kehitystä. Puolustuspolitiikalla, sotilaallisella 
maanpuolustuksella, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamisella, muiden viranomaisten tukemisella 
sekä sotilaallisella kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistoiminnalla lisätään yhteiskunnan ja sen 
lähiympäristön vakautta ja turvallisuutta. Nämä luovat pohjan ja edellytykset yhteiskunnan kestävän 

kehityksen mukaiselle toiminnalle. 

Puolustushallinnon tavoitteena on hallinnonalan tehtävien toteuttaminen sosiaalisesti , taloudellisesti ja 
ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteen toteutumiseksi puolustusministeriö hyväksyi vuonna 2010 

Puolustushallinnon kestävän kehityksen ohjelman.  

Ohjelman painopistealueet ovat: 

 Kestävän kehityksen tietoisuuden parantaminen  
 Vaikutusten arvioinnin kehittäminen puolustushallinnossa 
 Kestävä kehitys varuskuntien (vast. sotilasalueiden) toiminnassa  
 Hyvän työnantajan toimintamalli sekä henkilöstön ja koulutettavien asevelvollisten hyvinvointi ja 

turvallisuus 
 Kestävät hankinnat puolustushallinnossa  
 Kestävän kehityksen edistäminen sotilaallisella kriisinhallinnalla 
 Itämeren turvallisuuden ja suojelun edistäminen 
 Ilmasto- ja energiapoliittisten tavoitteiden edistäminen  

 

Ohjelman toimeenpano jatkuu ja puolustushallinto seuraa, arvioi ja raportoi ohjelman toteutumisesta 

säännöllisesti.  

Puolustushallinnon toimenpidesitoumukset ovat osa kestävän kehityksen ohjelman toimeenpanoa. 
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Puolustushallinnon toimenpidesitoumukset 

1. Motivoiva varusmiespalvelus  
 
Puolustushallinnon tavoitteena on kouluttaa koko palveluskelpoinen miespuolinen ikäluokka sekä 
naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen halukkaat palveluskelpoiset naiset.   

Puolustushallinto sitoutuu kehittämään ennakkoterveystarkastuksia, ennakkovalmennusta ja 
palvelusolosuhteita. Koulutusta annetaan yksilön kyvyt, taidot ja toimintakyky huomioiden. 
Tavoitteena on, että palveluksen keskeyttäneiden määrä on vuonna 2020 korkei ntaan 
vuoden 2013 tasolla. 

 

2. Kestävä materiaalihallinta  

Puolustushallinnon tavoitteena on parantaa materiaalitehokkuutta ja vähentää haitallisia 
ympäristövaikutuksia tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikana.  Materiaalitehokkuutta 
parannetaan hankintojen tarveharkinnalla, hankkimalla kestäviä tuotteita, tarkoituksenmukaisella 

varastoinnilla sekä vastuullisella käytöllä, huollolla ja loppukäsittelyllä.     

Puolustushallinto pyrkii parantamaan sotilasräjähteiden elinkaarenaikaista 
materiaalitehokkuutta lisäämällä käytöstä poistuvan materiaalin kierrätystä ja uusiokäyttöä.  
Puolustushallinto sitoutuu edellyttämään käytöstä poistuvien sotilasräjähteiden 
loppukäsittelyssä palvelun tuottajalta materiaalitehokkuutta ja sitoutumista kestävän 

kehityksen periaatteisiin.     

 

3. Terveellinen ja turvallinen palvelusympäristö  
 

Puolustushallinnon tavoitteena on työ- ja palvelustapaturmista sekä työ- ja palvelusperäisistä 
sairauksista vapaa toimintaympäristö. Tapaturmia ja sairauksia ennaltaehkäistään muun muassa 
koulutuksella ja työ- ja palvelusturvallisuutta parantamalla sekä vähentämällä työ- ja 
palvelusympäristöön liittyviä terveys- ja turvallisuusriskejä.    

 
Puolustushallinto pyrkii vähentämään työ- ja palvelustapaturmien määrää 25% vuoden 2013 
tasosta vuoteen 2020 mennessä.      
 
 

4. Ympäristövastuullinen toiminta 
 
Puolustushallinnon tavoitteena on ottaa ympäristönäkökohdat edistyksellisesti ja ennakoivasti 
huomioon puolustushallinnon kaikessa toiminnassa. Ampuma- ja harjoitustoiminnan 
ympäristöhaittoja ennaltaehkäistään ja minimoidaan hyödyntämällä sekä kehittämällä toimintaan 
soveltuvia ja ympäristön kannalta parhaita käyttökelpoisia tekniikoita ja käytäntöjä. 
 

Puolustushallinto sitoutuu toteuttamaan ampumaradoille taloudellisten resurssien puitteissa 
parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) mukaiset ympäristönsuojeluratkaisut vuoteen 2019 
mennessä. 
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Puolustushallinto pyrkii kehittämään raskaiden aseiden ampuma- ja harjoitusalueille parhaan 
käyttökelpoisen tekniikan periaatteen mukaisia ympäristönsuojeluratkaisuja ja käytäntöjä 
vuoteen 2020 mennessä. 

 
 

5. Energiatehokas ja ilmastovastuullinen puolustus  
 
Puolustushallinnon tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta, lisätä uusiutuvien 
energialähteiden osuutta energiankulutuksessa ja tukeutua mahdollisuuksien mukaan kotimaisiin 
energialähteisiin. Tavoitteet pyritään saavuttamaan lisäämällä tilatehokkuutta, parantamalla 
kiinteistöjen ja operatiivisen toiminnan energiatehokkuutta sekä tukeutumalla mahdollisuuksien 
mukaan uusiutuviin ja vaihtoehtoisiin energialähteisiin.  

 
Puolustushallinto pyrkii vähentämään yhteistyössä omistajan kanssa käytössä olevien 
kiinteistöjen energiankulutusta 20% ja kasvihuonekaasupäästöjä 30% vuodesta 2010 

vuoteen 2020 mennessä.   


