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Koulutus 1: Agenda

• Tervetulotoivotus, Johanna Peltoniemi, Kaskisten kaupunki 
(yht. 5 min)

• Miksi olemme täällä ja käytännön esimerkit eri toimialoilta 
+ Tour de table (yht. 15 min) 

• Miksi panostaa hiilineutraalisuuteen- trendit, riskit, ajurit ja 
terminologia + Tour de table (yht. 50 min)

• Yrityksen ensiaskeleet hiilineutraalisuustiekartan 
laadinnassa + Tour de table (yht. 40 min)

• Yhteenveto ja kohti seuraavaa pajaa (5 min)

29.10.2021 (2 H)

Reflektio Tour de table: Millaisia kilpailuetuja 
vastuullisuus ja ilmastonmuutos tarjoaa 

yrityksellesi esim. tuotetarjoaman ja myynnin 
kehittämisessä? Kilpailijoiden peliliikkeet 

Suomessa ja globaalisti? Mitä top 1-3 
vastuullisuusteemoja asiakkaanne arvostavat? 

Reflektio Tour de table: Missä mennään 
yrityksenne osalta? Mitä askelia olette ottaneet? 

Missä ollaan onnistuttu? Pääopit jaettavaksi 
muille? Millaisia hiilineutraalisuuteen tähtääviä 

toimenpiteitä olette toteuttaneet? Oletteko 
eturintamassa vai reagoimassa?

Kotitehtävä: Mitkä ovat yrityksenne 
ensiaskeleet/jatkoaskeleet hiilineutraalisuuden ja 
vastuullisen liiketoiminnan mahdollistamiseksi?



Miksi olemme täällä?
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ONKO HIILINEUTRAALISUUDESSA 
UUSIA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA?

Ideoita? Kommentit?



Esimerkkejä yritysten hiilijalanjälkitoimista
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KÄYTÄNNÖN ESIMERKIT ERI TOIMIALOILTA
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Kuvan lähde: Bio- ja kiertotalouden ECO3-yritysalue/Nokian kaupunki 



Miksi kehittää?
Johdanto yritysten ilmastotyöhön
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MIKSI PANOSTAA HIILINEUTRAALISUUTEEN- TRENDIT, RISKIT, AJURIT JA TERMINOLOGIA



CONF IDENT IAL

World Economic Forum, 2020

5/10
todennäköisimmästä 
globaalista riskistä liittyy 
ympäristön tilaan

v Ilmastotoimien epäonnistuminen
v Äärisäiden yleistyminen
v Luonnonkatastrofit
v Luonnon monimuotoisuuden kato
v Ihmisen toiminnasta syntyvät vahingot



Lähde: Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki, Sitra; Ilmastobarometri 2019: 
Tutkimukseen osallistui 1013 iältään 15–74-vuotiasta vastaajaa eri puolilta Suomea lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Virhemarginaali on noin 3% suuntaansa

Kuluttajavaatimukset muuttuvat -
noin 70 % päästöistä liittyy kuluttajien valintoihin
Ilmastobarometri (2019) osoittaa, että 
huoli ilmastonmuutoksesta vaikuttaa 
jo nyt arjen valintoihin: 

41% barometrin vastaajista arvioi 
muuttaneensa omaa toimintaansa 
ilmastonmuutoksen vuoksi (vähentynyt 
sähkönkulutus, tavaroiden hankkiminen, 
autoilu, lentäminen). 2015 vastaava luku 
oli 29 %. 

Reilusti yli 50% vastaajista 
toivoi lisää tietoa ilmastonmuutoksesta ja 
neuvoja ilmastoviisaisiin ratkaisuihin.

https://www.sitra.fi/artikkelit/keskivertosuomalaisen-hiilijalanjalki/


SOPEUTUMINEN

Kehitetään ratkaisuja 
ilmastonmuutoksen 

seurauksiin 
sopeutumiseen.

ILMASTONMUUTOS

Kasvihuonekaasujen määrä 
ilmakehässä kasvaa ja 

kasvihuoneilmiö voimistuu. 

HIILINEUTRAALISUUS

Kasvihuonekaasupäästöjä tuotetaan vain 
sen verran kuin niitä pystytään sitomaan. 

Hiilineutraalin tuotteen tai systeemin 
hiilijalanjälki koko elinkaaren ajalta on 

nolla. 

PÄÄSTÖKOMPENSOINTI

Organisaatio voi saavuttaa 
hiilineutraaliuden  

kompensoimalla vapaaehtoisesti 
ne päästöt, joita se ei voi omilla 

toimillaan vähentää. 
Kompensointikohteina voi olla 

esimerkiksi vähähiilisten 
ratkaisuiden edistäminen 

muualla.

=

SÄÄN ÄÄRI-ILMIÖT
Kuivuudet, rankkasateet, 

hirmumyrskyt, merenpinnan nousu 
jne.

HIILIKÄDENJÄLKI

Ratkaisun (tuote, palvelu, 
prosessi…) positiiviset 
ilmastovaikutukset, eli 

ratkaisun tuottama 
päästövähennyspotentiaali 
suhteessa markkinoilla jo 

oleviin sen korvaamiin 
vaihtoehtoihin. 

HIILIJALANJÄLKI

Ihmisen / yrityksen 
toiminnasta aiheutuvat 

hiilidioksidipäästöt.

Mistä puhutaan, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta?

Päästöt ovat 
suuremmat kuin 

hiilensidonta.



Hiilineutraalisuuden määritelmä vaihtelee kontekstista 
riippuen
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VALTIO
• Suomen hiilineutraalisuustavoite 2035 = Suomen khk-

päästöt ovat yhtä suuret kuin nielut

• Lasketaan kaikki Suomen valtion alueella olevat hiilinielut ja 
–varastot, ja nämä ”kompensoivat” Suomen alueella tuotetut 
päästöt, mutta tätä ei kutsuta kompensoinniksi.

• Tällä hetkellä Suomen hiilineutraalisuustavoitteeseen ei 
käytetä ulkomailta ostettavia kompensaatioyksiköitä. Tarve 
tarkastetaan 2025.

KUNTA
• Hiilineutraali Suomi koostuu hiilineutraaleista kunnista, ja on 

periaatteessa mahdollista tehdä tarkasteluja joissa 
katsotaan tietyn alueen (kunnan tai maakunnan) päästöjä ja 
nieluja, ja katsotaan sitä kautta alueen hiilineutraalisuutta.

• Toisaalta, jos katsotaan esim. kunnan oman toiminnan 
päästöjä (esim. kunta-alan työntekijöiden matkustaminen), 
on hiilineutraalisuuden määritelmä saman tyyppinen kuin 
yrityksillä, eli pitäisi käyttää ulkopuolista kompensaatiota.

YRITYS/TUOTE
• Yrityksen tai tuotteen hiilineutraalisuudessa keskeistä on 

ensin oman toiminnan päästöjen tai tuotteen 
elinkaaripäästöjen vähentäminen niin paljon kuin on 
(kustannustehokkaasti) mahdollista, ja loppujen päästöjen 
kompensointi mielellään standardinmukaisilla 
kompensointikeinolla (esim. Gold Standard, VCS).

• Hiilineutraalisuustavoitteen asetannan laajuus vaihtelee 
(hiilijalanjäljen Scopet 1,2,3 ja niiden kattavuus). 
Lähtökohtaisesti olisi hyvä huomioida kaikki merkittävimmät 
päästökategoriat.



Sanastoa ja termejä myöhempään käyttöön:
Organisaation hiilijalanjäljen rajaaminen
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Picture source: GHG Protocol

Greenhouse Gas (GHG) Protocol
Overview of scopes and emissions across the value chain

Scope 3 standard 
accounts for the 

emissions generated from 
corporate value chain 
activities during the 

reporting period. 

Enables companies to 
identify where to focus 
reduction activities and 

helps to engage suppliers 
and customers at a 

corporate level.

SCOPE 1: Päästöt, joihin yritys voi 
suoraan vaikuttaa ja joita yritys voi 
helpoimmin kontrolloida. Esimerkiksi 
omien ajoneuvojen 
polttoainepäästöt.

SCOPE 2: Tuotannon epäsuorat 
ostoenergiaan liittyvät päästöt 
esimerkiksi sähkön ja lämmön 
tuotannosta.

SCOPE 3: Myytyjen tuotteiden 
loppukäytöstä ja tavaroiden ja 
palveluiden hankinnasta syntyneet 
päästöt eli kaikki epäsuorat päästöt. 
Näitä ovat mm. jätehuolto, 
vesihuolto, logistiikka, materiaalien 
hankinnan päästöt. Scope 3 -luokka 
jakautuu 15 eri kategoriaan. 



Sanastoa ja termejä 
myöhempään käyttöön
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Lähteet: MTK, Gaia Consulting

Hiilikädenjälki
Tuotteen, prosessin tai palvelun ilmastohyödyt eli 
päästövähennyspotentiaali käyttäjälle. Hiilikädenjäljen tekijä voi olla 
esimerkiksi valtio, yritys, yhdistys kuin yksittäinen ihminen. 

Hiilineutraalius
Pyrkimys asettamaan toimintansa kasvihuonekaasujen 
päästövaikutukset haitattomalle tasolle ilmastovaikutusten 
näkökulmasta. Se miten hiilineutraalisuus määritellään, riippuu 
rajauksesta, jolloin siinä voidaan ottaa huomioon eri 
kasvihuonekaasuja tai vaikkapa kompensointimekanismeja. 

Green Deal
Komission julkaisema vihreän kehityksen ohjelma eli European Green 
Deal julkaistiin joulukuussa 2019. Ohjelmassa esitellään keinot, joilla 
ilmastoneutraalius saavutetaan vuoteen 2050 mennessä.

Hiilidioksidiekvivalentti
Hiilidioksidiekvivalentti on eri kasvihuonekaasujen ilmastoa lämmittävä 
yhteismitallistettu vaikutus. Kaikki päästöraportoinnissa mitattavat 
kasvihuonekaasut on muutettu hiilidioksidiekvivalenteiksi omien 
kertoimiensa avulla. Ilmoitetaan yleensä: tn CO2-ekv.

Hiilijalanjälki
Hiilijalanjälki kertoo, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai 
toiminnan elinkaaren aikana syntyy.

Hiilinielu
Luonnollinen ilmiö tai prosessi, joka sitoo hiilidioksidia. Tällöin syntyy 
orgaanista ainesta, esimerkiksi metsän kasvu.

Ilmasto
Ilmasto määritellään usein tilastollisena kuvauksena, jossa 
määritellään keskiarvo ja vaihteluväli lämpötilalle, sademäärälle ja 
tuulelle usean, usein kolmen, vuosikymmenen aikana. Laajemmassa 
mielessä ”ilmasto” viittaa ilmastojärjestelmän tilaan.

Päästöjen kompensointi
Toimija voi ostaa päästövähennysyksiköitä aiheuttamiaan päästöjä 
vastaavan määrän. Tällöin kompensaatioita myyvä osapuoli käyttää 
kerättyjä varoja projekteihin, joiden tavoitteena on hillitä 
ilmastonmuutosta. Kerätyillä varoilla voidaan rahoittaa esimerkiksi 
uusiutuvan energian tai maan ja metsien kestävää käyttöä. 

Hiilitiekartta
Skenaario tulevaisuudesta. Usealla toimialalla tiekarttatyössä painottui 
myös keskustelu siitä, mitä toimiala oikein on – ja mitä se on 
tulevaisuudessa. Tiekarttatyö tarjoaa laajan tietopaketin muuttuvista 
markkinoista: mistä lisäarvo jatkossa muodostuu ja mitä asiakkaat 
haluavat. Hiilitiekartat tarjoavatkin mielenkiintoisen katsauksen 
arvoketjuihin kaikille toimijoille

https://www.mtk.fi/ilmastosanastoa?inheritRedirect=true


Miten käynnistää hiilineutraalisuustyö?
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MITÄ LIIKETOIMINNALLISTA HYÖTYÄ HIILINEUTRAALISUUS TARJOAA YRITYKSILLE?

YRITYKSEN ENSIASKELEET HIILINEUTRAALISUUSTIEKARTAN LAADINNASSA



Miten yritys hyötyy ilmastotavoitteista nyt ja 
tulevaisuudessa?

• On edullisempaa olla edelläkävijä kuin final adapter! 
• Ilmastobarometri (2019) todistaa kuluttajien kasvavan 

huolen ilmastonmuutoksesta ja halusta toimia. 
Suomalaisten yritysten toimintaympäristössä “rajutkin” 
ilmastotoimet nähdään yhä enemmän oikeutettuina: 

• Suurimman vastuun hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisestä suomalaiset sälyttävät poliittisille 
päätöksentekijöille ja yrityksille.

• Euroopan komission käynnistämä Green Deal -ohjelma on 
toimenpidepaketti, joka tukee EU:n 
ilmastoneutraalitavoitetta vuoteen 2050 mennessä: Tämän 
tavoitteen saavuttaminen vaatii toimia kaikilla talouden 
aloilla

• Suomessa ilmastolain ja ilmastosuunnitelmien 
päivitykset

Välittömät vaikutukset
• Energiankulutus laskee
• Polttoainekustannukset laskevat
• Materiaalikustannukset laskevat
Välilliset vaikutukset
• Mahdollisuus saada uusia asiakkaita (sekä 

tuotteiden/palveluiden loppukäyttäjät että yritysasiakkaat) –
kilpailuetu, brändiarvon kasvu, lisäarvo asiakkaille

• Varautuminen ennalta todennäköisiin tulevaisuuden riskeihin 
(mm. tiukentuva sääntely, erilaiset haittaverot) tulee 
halvemmaksi kuin reagointi jälkikäteen

• Työntekijäkokemuksen parantaminen – työmarkkinoille astuvat 
nuoret painottavat vastuullisuuskysymyksiä aiempia 
sukupolvia enemmän

• Mahdollisuus varmistaa rahoituksen ja/tai lainojen saanti, kun 
päätöksiä näistä sidotaan yhä enemmän vastuullisuuteen

• Toiminnan jatkuvuus ja työpaikkojen pysyvyys varmistetaan 
Lähteet: Ilmastobarometri 2019 (YM), YouGovFinland kyselytutkimus (2018) (energiatalous.fi)

2. SELVÄÄ SÄÄSTÖÄ JA KILPAILUETUA1. VARAUTUMISTA MUUTTUVAAN 
TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN 

https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Ilmastobarometri_2019_Suomalaiset_haluav%2849670%29
https://www.energiatalous.fi/?p=2171


Testaa ja pilotoi
myös radikaaleja 

muutoksia

Pura 
hiilineutraalisuus-

toimet 
tekemiseksi ja 

johda työtä

Selvitä tarvittavat 
hiilineutraalisuus-

toimenpiteet

Selvitä tarjoamasi 
kilpailuetu, nyt ja 
tulevaisuudessa

Selvitä, mikä 
ilmastoasioissa 
on olennaista 
asiakkaillesi ja 

muille 
sidosryhmillesi 

Jokainen yritys voi olla edelläkävijä

Ilmaston kannalta voittajaratkaisua edustaa siis yritys, joka on itse hiilineutraali ja jolla on suuri 
hiilikädenjälki, eli joka auttaa muita toimijoita vähentämään päästöjä.

Uusi liiketoimintamalli voi olla radikaalein mahdollinen ilmastoteko. 
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Pienen yrityksen ensiaskeleet

JOKAINEN YRITYS VOI TEHDÄ PÄÄSTÖVÄHENNYSTOIMIA
• Hanki sähkö ja lämpö hiilineutraalisti, jos vastaat itse 

energiasopimuksista
• Vie hiilineutraalisuus osaksi toimitilojesi vuokraamista
• Tuota itse energiaa ilmaston kannalta kestävillä ratkaisuilla
• Valitse autojen ja koneiden käyttövoima 
• Tehosta tilojen käyttöä
• Kehitä tuotannon resurssitehokkuutta
• Kokoa hiilitietoa toimittajiltasi, jo pelkkä aineistopyyntö 

motivoi alihankkijaa omaan ilmastotyöhön.

TALOUDELLISIA NÄKÖKULMIA PÄÄTÖKSEN TUEKSI
• Tarvittavat investoinnit ja niiden rahoittaminen: Omaan 

taseeseen tai mahdollisesti palvelusopimusten tai leasingin 
kautta.

• Elinkaaren aikaiset kustannukset: käyttökustannukset, 
huolto, päivitys

• Elinkaaren aikaiset kustannussäästöt: energia, vesi, 
materiaalit, työvoima

• Lisäarvo ja sen hyödyntäminen myynnissä: kate, volyymit, 
asiakassuhde

• Riskien vähentyminen: polttoaineiden ja materiaalien 
saatavuus ja hintavaihtelut 

• Julkisten tukien hakeminen vaatii oman resurssinsa, mutta 
esimerkiksi Motiva tukee resurssitehokkuuskatselmuksia

• Energiatehokkuustoimia voi rahoittaa ESCO-mallilla.
• Hiilineutraalisuustoimet voivat olla myös osa Business 

Finland –rahoitteista kehittämishanketta, jos niihin liittyy 
innovatiivisia toimintamalleja ja ne kasvattavat 
liiketoimintaa.CONF IDENT IAL



Reflektio Tour de table: 

Missä mennään yrityksenne osalta? Mitä askelia olette ottaneet? 
Missä ollaan onnistuttu? Pääopit jaettavaksi muille? 

Millaisia hiilineutraalisuuteen tähtääviä toimenpiteitä olette 
toteuttaneet? 

Oletteko eturintamassa vai reagoimassa?
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