Toimimme kestävästi ja vastuullisesti
Olemme sitoutuneet vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia ja tekemään oman osamme
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Arvojemme ja strategiamme mukaisesti edistämme elokuvatuotannon,
levittämisen ja esittämisen kestävää ja vastuullista toimintaa vuorovaikutuksessa alan toimijoiden kanssa.
Teemme vuonna 2021 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen.
Ympäristöpolitiikan tavoitteet
Suomen elokuvasäätiön ympäristöpolitiikan tavoitteena ovat säätiön oman toiminnan hiilijalanjäljen
pienentäminen sekä ympäristökuormituksen vähentäminen siten, että hiilineutraalius saavutetaan
viimeistään vuonna 2035. Tahdomme toimia ilmastoviisaasti ja kehittää ekologisempaa toimintakulttuuria
kaikilla elokuvatuotannon ja -jakelun osa-alueilla.
Toimenpiteet
Vastuulliset hankinnat
Vältämme turhaa kulutusta, hyödynnämme uusiokäyttöä ja teemme hankinnat huomioiden niiden
mahdolliset ympäristöhaitat. Tuotteita ja palveluita hankittaessa vältetään turhan jätteen syntymistä,
huomioidaan luonnonvarojen kestävä käyttö ja kiinnitetään huomiota myös hankintojen sosiaaliseen
kestävyyteen. Elokuvasäätiön hankintaohjeen mukaisesti tarjouspyyntöihin sisällytetään osoitus yrityksen
tai toimijan ympäristövastuullisuudesta.
Säätiön tuottamien painotuotteiden määrää vähennetään ja viestinnässä suositaan entistä enemmän
sähköisiä kanavia. Myös säätiön henkilökunnan omaa paperinkulutusta vähennetään. Tuetaan sähköistä
asiakirjojen hallintaa sekä arkistointia. Säätiön kahviossa suositaan kestoastioita, kaikki kerta-astiat ovat
ympäristöystävällisiä ja biohajoavia.
Ympäristöystävälliset tilaisuudet
Kaikki elokuvasäätiön järjestämät julkiset tilaisuudet jaetaan myös verkkolähetyksenä, jolloin
osallistuminen on mahdollista myös etänä ilman liikenteen aiheuttamaa ympäristörasitusta. Säätiön omien
tilojen ulkopuolella järjestettävien tapahtumien yhteydessä tapahtumapaikalta edellytetään
ympäristövastuullisuutta.
Tilaisuuksien ruoka- ja juomatarjoilussa huomioidaan sekä ruuan että tarjoiluastioiden tuotannon
hiilijalanjälki ja muut ympäristövaikutukset. Tarjoiluissa suositaan ekologista, lähellä tuotettua sekä
sesonginmukaista ruokaa.
Säätiön elokuvateatterin Kino K-13:n tapahtumien jätehuoltoa tehostetaan parantamalla kierrätystä ja
opastamalla vieraita jätteiden lajittelussa.
Kiinteistön energiankulutus ja jätehuolto
Säätiön omassa kiinteistössä Helsingin Kanavakatu 12:ssa sitoudumme vähentämään energiankulutusta
siirtymällä 100 % uusiutuvaan sähköön ja tehostamalla kierrätystä. Kannustamme kiinteistössämme

toimivia vuokralaisiamme ympäristövastuulliseen toimintaan ja tarvittaessa opastamme heitä oman
ympäristöohjelman laatimiseen.
Matkustaminen
Elokuvasäätiön henkilökunnan ulkomaille suuntautuvaa työmatkailua vähennetään siten, että lentämistä
vaativiin tapahtumiin osallistuu vain välttämätön henkilöstö. Kokouksiin ja seminaareihin pyritään
osallistumaan mahdollisuuksien mukaan etänä. Välttämättömillä ulkomaanmatkoilla suositaan suoria
lentoja ja työntekijöiden lentomatkustamisen aiheuttamat päästöt lasketaan ja myös kompensoidaan
parhaalla mahdollisella tavalla.
Elokuvasäätiön kulttuuriviennin matkatuki mahdollistaa elokuvantekijän festivaalimatkan myös muuten
kuin lentämällä, vaikka tästä aiheutuisi lisäkuluja halvimpaan matkustusvaihtoehtoon verrattuna.
Viestintä ja koulutus
Elokuvasäätiö toimii aktiivisesti kotimaisen elokuva-alan ympäristövastuullisten toimintamallien
kehittämiseksi. Jaamme ympäristötietoisuutta sekä kestävän kehityksen toimintamalleja ja osallistumme
käytännön oppaiden laatimiseen yhdessä alan toimijoiden kanssa. Jatkamme myös koulutustilaisuuksien
järjestämistä elokuvatuotanto- sekä jakelukentälle parhaiden kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa.
Seuraamme myös alan ympäristövaikutusten kehitystä.
Tukitoiminta
Tulevaisuudessa pyrimme tukemaan alan kestävän kehityksen pyrkimyksiä myös lisärahoituksella niille
hankkeille, jotka ovat sitoutuneet ympäristövaikutusten vähentämiseen esimerkiksi tuotannon
ekokoordinaattorin tai elokuvateatterin oman ympäristöohjelman muodossa.

