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Johdanto

Ympäristövastuullisuudesta palkitseminen on yksi kuntien käyttämä keino edistää yritysten
ympäristövastuullisuutta. Palkitsemalla vastuullisia yrityksiä, kunta saa palkinnon jakajana
näkyvyyttä itselleen, mikäli palkinnosta onnistutaan viestimään riittävästi ja se myönnetään
reiluin perustein. Samalla kunta saa tietoa alueen yritysten vastuullisuustyöstä ja
mahdollisista uusista toimijoista alueella.
Yritysten näkökulmasta palkinto voi tarjota positiivista viestintä- ja brändiarvoa sekä
kilpailuetua. Kunta voi esimerkiksi viestiä palkinnon voittajasta systemaattisesti omilla
kanavillaan. Palkinnon voittaja voi samalla osoittaa omille asiakkailleen vastuullista toimintaa
viestimällä saaneensa palkinnon.

Kuva 1. Palkitsemisen prosessikuvaus kunnan näkökulmasta

• Määrittele tavoite, laadi myöntämisperusteet ja valitse palkinto

• Valitse myöntämisajankohta/-tapahtuma
• Päätä hakemusten keruutapa
• Viesti, viesti, viesti! Suunnitelmallisesti ja mahdollisimman
avoimesti kohderyhmä huomioiden

• Arvioi hakemukset kriteeristöä noudattaen

• Julista voittaja ja viesti aiheesta

KERAVAN YMPÄRISTÖPALKINTO
TAVOITE: Palkinnolla halutaan edistää ympäristöasioita ja kestävän kehityksen periaatetta sekä
kannustaa yrityksiä ja yhteisöjä ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan.
PALKINTO: Pronssinen Kasvun paikka -taideteos, joka kuvaa kestävää kehitystä ympäristöä
huomioiden. Taideteoksen on suunnitellut ja valmistanut keravalainen yrittäjä Ilpo Penttinen,
Pohjolan Helmi Ky:stä.
KENELLE: Keravalaiselle yritykselle tai yhteisölle, joka kehittää toimintaansa ottaen esimerkillisesti
huomioon ympäristön.
MILLOIN: Voittaja julkaistaan vuosittain kaupungin itsenäisyyspäivän vastaanotolla.
Ympäristöpalkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2002.

PALKINNON MYÖNTÄMISEN PERUSTEET:
✓ Ympäristöpalkinnon saajan tulee olla Keravalla toimiva yritys tai yhteisö
✓ Saaja ei ole aikaisemmin saanut kaupungin tunnustusta ympäristöasioissa
✓ Saaja on esimerkki muille kaupungissa toimiville yrityksille ja yhteisöille
✓ Saaja on ottanut ympäristön kokonaisvaltaisesti huomioon toiminnassaan
Arvioinnissa otetaan huomioon kestävää kehitystä, kaupunkikuvaa ja elinympäristöä edistävät
menettelyt, niiden soveltaminen, aikaansaadut tulokset sekä toiminnan kehittäminen. Arvioinnissa
käydään läpi seuraavat asiat, joista muodostuva kokonaisuus on arvioinnin kohteena:
1. Luonnon- ja rakennetun ympäristön ekologisten arvojen huomioon ottaminen
toiminnassa suhteessa saman toimialan muihin yrityksiin
-

ympäristöpolitiikka (kestävä kehitys, kiertotalous, resurssiviisaus, energiatehokkuus tms.)
osoitettu kehitys

2. Ympäristöjärjestelmä
-

olemassaolo, soveltaminen ja kehittäminen

3. Yrityksen toimipisteen ja toimintojen yhteys ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja kaupunkikuvaan
-

rakennusten ja/tai tilojen arkkitehtuuri
piharakentaminen ja yhteys ympäröivään kaupunkirakenteeseen mm. jalankulun ja pyöräilyn yhteydet

PROSESSI:
Ehdokkaat palkinnon saajaksi kerätään Keravan kaupungin ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen
viranhaltijoiden toimesta sekä kaikille avoimen kyselyn kautta esimerkiksi kaupungin sosiaalisen
median kanavia hyödyntäen. Alustavan analyysin perusteella valitaan 1–3 ehdokasta, joiden
edustajia haastatellaan kokonaiskuvan saamiseksi.
Palkinnon saajan valitsee Keravan kaupungin ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen
asiantuntijoista koostuva raati (2–3 henkilöä). Asiantuntijat voivat olla ympäristökeskuksesta sekä
kaupungin eri yksiköistä kuten elinkeinopalveluista, kaupunkikehityksestä tai kaupunkitekniikasta.
Lopuksi kaupunginhallitus päättää kokouksessaan valita raadin ehdotuksen mukaisesti voittajan.
Lisätietoja Keravan kaupungin verkkosivuilta.

JÄRVENPÄÄN JÄRKEVÄ-PALKINTO
TAVOITE: Nostaa esiin Järvenpäässä tehtäviä ympäristötekoja ja resurssiviisasta toimintaa.
Resurssiviisauden idea on pienentää haitallisia ympäristövaikutuksia siten, että samalla edistetään
asukkaiden hyvinvointia ja vahvistetaan alueen kilpailukykyä muuttuvassa maailmassa.
PALKINTO: Palkinnoksi luovutetaan Järkevä-kunniakirja. Palkinto luovutetaan erillisessä
luovutustilaisuudessa, jossa luovuttajina toimivat kaupunkikehitysjohtaja sekä
kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja. Palkinnosta ja luovutustilaisuudesta viestitään
kaupungin viestintäkanavissa sekä tiedotteella paikallislehdessä.
KENELLE: Palkinnon saaja voi olla järvenpääläinen yksityishenkilö, ryhmä, yhdistys tai yritys tai
joissain tapauksissa myös kaupungin työntekijä tai yksikkö. Saajia voi olla useita, mikäli he ovat
toteuttaneet yhdessä palkittavan teon tai toiminnan.
MILLOIN: Vuosittain, jaettu vuodesta 2002.

PALKINNON MYÖNTÄMISEN PERUSTEET:
Palkinto myönnetään ympäristön hyvinvoinnin tai laajemmin resurssiviisaan toiminnan
edistämisestä. Järkevä-palkinnon myöntämisessä pidetään etuna sitä, että:
•
•
•
•

Toiminta on esimerkillistä, muut voivat seurata esimerkkiä tai muutoin osallistua toimintaan
Toiminnassa ovat mukana ainakin jollain tavoin kaikki palkittavaan yhteisöön kuuluvat
Toiminta on pitkäkestoista ja jatkuu myös tulevaisuudessa
Toiminnalla on laaja vaikuttavuus

PROSESSI:
Ehdotusaika on yleensä marraskuu. Ehdotuksia voi toimittaa sähköpostilla tai kirjallisesti. Ehdotukset
kootaan yhteen ja niistä tehdään päätöspykälä kaupunkikehityslautakunnan vuoden viimeisen
kokouksen listalle. Ehdotuksia ei muokata millään tavalla.
Järkevä-palkinnon myöntämisestä päättää pelkästään kaupunkikehityslautakunta. Lautakunnan
kokouksen jälkeen päätös toimitetaan tiedoksi saajalle ja luovutustilaisuus sovitaan yleensä
alkuvuoteen. Paikka riippuu palkinnon saajasta. Luovutustilaisuus voidaan järjestään lautakunnan
kokouksen yhteydessä, vierailulla palkinnon saajan tiloihin samalla toimintaan tutustuen tai jossain
muussa paikassa.
Lisätietoja Järvenpään kaupungin verkkosivuilta.

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖPALKINTO
TAVOITE: Edistää ympäristömyönteistä toimintaa ja tiedottamista Järvenpäässä, Keravalla,
Mäntsälässä, Nurmijärvellä ja Tuusulassa.
PALKINTO: Voittaja palkitaan 1000 eurolla. Toiseksi tulleelle voidaan jakaa Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen ympäristöpalkinnon kunniamaininta.
KENELLE: Palkinnon saajia voivat olla yksityiset ja julkiset toimijat, kuten yksityiset henkilöt, yritykset
ja erilaiset järjestöt sekä esimerkiksi koulut ja päiväkodit.
MILLOIN: Vuosittain maailman ympäristöpäivän (5.6.) yhteydessä. Ensimmäisen kerran palkinto
myönnettiin vuonna 2014.

PALKINNON MYÖNTÄMISEN PERUSTEET:
Palkinnon teemat vaihtelevat vuosittain Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tekemän
määrittelyn mukaisesti. Teemoina on ollut mm. ympäristökasvatus, kiertotalous, luonnonsuojelu,
maatalouden vesien- ja ympäristönhoito, energia- ja materiaalitehokkuus sekä vesiensuojelu.
Palkinnon saajaksi valitaan se kuka parhaiten vastaa sen vuoden teemaa. Tarvittaessa hakijoilta
pyydetään lisätietoja. Vetovastuu on Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen
ympäristönsuojeluyksiköllä.
Palkinnon myöntämisen yleisiä perusteita ovat:
• Ympäristöpalkinnon saajan tulee olla Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä tai
Tuusulassa toimiva yritys, yhdistys, yhteisö tai yksityinen henkilö
• Palkinto on tarkoitettu tunnustukseksi ympäristönsuojelua edistävästä toiminnasta
• Saaja on esimerkkinä muille alalla toimiville

PROSESSI:
Kun vuoden teema on päätetty, niin julkaistaan siitä haku auenneeksi. Kilpailuehdotukset tulee
toimittaa määräaikaan mennessä sähköpostilla tai perinteisellä postilla Keski-Uudenmaan
ympäristökeskukseen. Ehdotuksen voi lähettää kuka tahansa, myös itseään tai omaa yhteisöään voi
ehdottaa. Tarvittaessa ehdokkailta pyydetään lisätietoja. Hausta ja voittajista viestitään ainakin
paikallislehtiin, sosiaalisen mediaan ja sähköpostitse.
Palkinnon saajasta päättää Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ohjausryhmän tekemän esityksen
perusteella. Voittajille pidetään palkitsemistilaisuus, jossa on toimittaja ottamassa valokuvia ja
voittajista tehdään haastattelu ja juttu. Ympäristölautakunta paikalla edustettuna ja jakamassa
palkintoa.
Lisätietoja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilta.

