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Hyvää huomenta! Tänään puhun hiilestä 
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Muutos on väistämätön – mutta paikkansa voi valita

• Tuhoajat

• Uudet ratkaisijat

• Edelläkävijät

• Suorittajat

• Seurailijat

• Nukkujat

• Katoajat

Kuka päättää yrityksessäsi

hiilineutraalisuuteen

liittyvistä toimista?

Tunnista riskit ja mahdollisuudet

Valitse kunnianhimon taso

Aseta tavoitteet euroina

Hyödynnä tulokset

Millainen rooli omilla

asiakkaillasi on?



Gaia Consulting
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360°
näkemys vastuullisuuteen

Vastuullisuus-

raportointi

Talous-

analyysit

Liiketoiminta-

mallit ja 

muutokset

Luonnonvarojen 

kestävä käyttö

Ympäristöterveys ja

riskienhallinta

Ilmaston-

muutokseen 

sopeutuminen 

ja torjunta

Innovaatiot

Matemaattinen 

mallinnus

Ennakointi

Hallinto ja 

lainsäädäntö



Johdanto yritysten ilmastotyöhön
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World Economic Forum, 2020

5/10
todennäköisimmästä 

globaalista riskistä liittyy 

ympäristön tilaan

❖ Ilmastotoimien epäonnistuminen

❖ Äärisäiden yleistyminen

❖ Luonnonkatastrofit

❖ Luonnon monimuotoisuuden kato

❖ Ihmisen toiminnasta syntyvät vahingot



Lähde: Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki, Sitra; Ilmastobarometri 2019: 

Tutkimukseen osallistui 1013 iältään 15–74-vuotiasta vastaajaa eri puolilta Suomea lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Virhemarginaal i 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/


Päästöt ovat 

suuremmat kuin 

hiilensidonta.

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?



Sanastoa ja termejä myöhempään käyttöön
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Organisaation hiilijalanjäljen rajaaminen

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.



Yritys ei toimi umpiossa 
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KEINOT JA TUKITARPEET MUUTOKSEN TOTEUTTAMISEEN

Muutoksen toteuttaminen kestävästi vaatii sekä 

yhteiskunnan tukea että yritysten strategisia valintoja.

Oma markkina voi olla toisen hiiliongelman ratkaisu.
2020 2030 2035 2040 2050

Toimialan tai yrityksen kehityksen perusura normitilanteessa

Toimialan tai yrityksen hiilineutraalisuuden tiekartta

Käyttöön otettava oma toimenpide, jolla tavoitellaan hiilineutraaliutta

Ulkopuolisen toimijan tarjoama palveluratkaisu päästösäästöihin

Nykytila

2020

Hyödynnä oman ja asiakkaidesi toimialojen kansallisia

hiilineutraalisuuden tiekarttoja https://tem.fi/tiekartat



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

2. Selvää säästöä ja kilpailuetua

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 

1. Varautumista muuttuvaan toimintaympäristöön

Lähteet: Ilmastobarometri 2019 (YM), YouGovFinland kyselytutkimus (2018) (energiatalous.fi)

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


Pienen yrityksen ensiaskeleet
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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.



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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Hiilitiekartta
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Ympäristövaikutuksista ympäristövastuun tekoihin

Ympäristövaikutukset

(jalanjälki)
Ympäristövastuu Toimenpiteet

Vaikuttavuus

(kädenjälki)

2. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖVASTUUSEEN 

Yrityksen ympäristövastuu perustuu oman toiminnan vaikutusten tunnistamiseen, mittaamiseen ja 

raportoimiseen. Kun vaikutukset on tunnistettu, voidaan niitä minimoida. Hyvät toimenpiteet lisäävät koko 

yhteiskunnan kestävyyttä, joista syntyy alan positiivinen kädenjälki. 

Vaikutukset ja toimenpiteet riippuvat toimialasta ja yrityksestä itsestään. 

Sitoutuminen vastuullisuuteen ja kädenjäljen kasvattamiseen on voi olla koko alan yhteinen tahto.



Miten luoda hiilineutraalisuustiekartta?

• Hiilineutraalisuus = yrityksen päästämien kasvihuonekaasujen nettopäästö on nolla. 

• Hiilineutraalissa yrityksessä voi syntyä kasvihuonekaasupäästöjä, mutta niiden määrä on huomattavasti 

pienempi kuin alkutilanteessa, ja jäljelle jäävät päästöt voidaan kompensoida ulkopuolelta. Hiilineutraali ei siis 

tarkoita täysin nollapäästöistä!

• Hiilineutraalisuustavoite vaatii sen toteutuksen seurantaa varten päästövähennyspolun eli hiilineutraalisuustiekartan, 

jossa yleensä asetetaan välitavoitteita esimerkiksi 5-10 vuoden välein. 

Päästöjen laskenta
Päästövähennys-

tavoitteen 
asettaminen

Päästöjen 
huomattava 

vähentäminen

Jäljelle jäävien 
päästöjen 

kompensointi

Nettopäästö = 0
Vähennyspotentiaalin 
tunnistaminen per 
päästölähde – mihin 
voidaan vaikuttaa?

Toimenpiteiden 

asettaminen aikajanalle, 

priorisoiden kustannus-

tehokkaimpia ja siirtyen 

kohti haastavampia ja 

kalliimpia toimia  

Päästöjen laskenta ja 

lähtötason määritys – mikä 

on yritykseni hiilijalanjälki 

nyt?



2020 2025 2030 2035

Päästötaso, 
t CO2e

-40 % 2025 

mennessä

2019 tasosta

Lähtötaso

1000

400

-60 % 2030 

mennessä

200

Mahdollinen

jäljelle

jäävien

päästöjen

kompensointi

600

-80 % 2035 

mennessä

800
Vuonna 2025 tavoite-

päästötaso on 600 t 
-40 % 2025 

mennessä

2019 tasosta

-60 % 2030 

mennessä

Heti 2020-2025 2025-2030 2030-2035

Sähkön 

vaihtaminen 

uusiutuvaan

Energiatehok-

kaat lamput 

(mm. LED)

Jätteiden / 

ruokahävikin 

vähentäminen

Lämmön/

viilennyksen 

vaihtaminen 

uusiutuvaan

Lentokoneen 

vaihtaminen 

junaan pidemmillä 

työmatkoilla

Sähköautojen 

hankinta

työmatkoihin

Sähköpyörien 

hankinta

työmatkoihin

Teollisten 

prosessien 

muutokset / 

uusi teknologia

Päästöttömän 

kuljetuskaluston 

hankinta

Kasvisruoka-

vaihtoehtojen 

priorisointi

Prioriteetti

Etätyöyhteyksien 

ja videokokousten 

parantaminen

Työmatka-

pyöräilyn ja 

julkisen 

liikenteen 

suosiminen

Esimerkki päästövähennyspolusta ja toimenpiteistä kohti 

hiilineutraalisuutta vuonna 2035

Sähkön 

vaihtaminen 

uusiutuvaan

Energiatehok-

kaat lamput 

(mm. LED)

Jätteiden / 

ruokahävikin 

vähentäminen

Lämmön/

viilennyksen 

vaihtaminen 

uusiutuvaan

Työmatka-

pyöräilyn ja 

julkisen 

liikenteen 

suosiminen

Lentokoneen 

vaihtaminen 

junaan pidemmillä 

työmatkoilla

Päästöttömän 

kuljetuskaluston 

hankinta

Kasvisruoka-

vaihtoehtojen 

priorisointi

Etätyöyhteyksien 

ja videokokousten 

parantaminen

Sähkön 

vaihtaminen 

uusiutuvaan

Energiatehok-

kaat lamput 

(mm. LED)

Jätteiden / 

ruokahävikin 

vähentäminen

Lämmön/

viilennyksen 

vaihtaminen 

uusiutuvaan

Työmatka-

pyöräilyn ja 

julkisen 

liikenteen 

suosiminen

2020

Päästötaso, 
t CO2e

Lähtötaso

1000

400

200

600

800

20252020

Päästötaso, 
t CO2e

Lähtötaso

1000

400

200

600

800

2025-2030



Päästövähennykset syntyvät pitkässä ketjussa: 
esimerkkinä rakennusteollisuus



1 9

Kylmäaine
1 %

Sähkö ja 
lämpö
36 %

Ostetut tuotteet ja 
palvelut 1 %

Jätteet
0,01%

Tavarakuljetukset
51 %

Liikematkustus
0,06%

Töihin matkustaminen
0,4 %

Asiakasliikkuminen
11 %

Supermarketin hiilijalanjälki:

1514 tonnia CO2-e

Kaasu- ja öljylämmitys
2 %

Sähkö
3 %

Ostetut 
tuotteet ja 
palvelut
58 %

Tavarakuljetukset 0,15%

Jätteet 0,04%

Liikematkustus 0,07%

Töihin 
matkustaminen

1 %

Myytyjen 
tuotteiden 

käyttö
36 %

Saunakiuasvalmistajan hiilijalanjälki:

2061 tonnia CO2-e

Sähkö 0,9 %

Lämmitys ja 
jäähdytys 12 %

Liikematkustus 71 %

Töihin 
matkustaminen

9 %

Siirtohäviöt 3 % Muut 4 %

Palveluyrityksen hiilijalanjälki: 

83,5 tonnia CO2-e

Yrityksen toimiala vaikuttaa olennaisiin päästölähteisiin



Esimerkkejä
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Kuvan lähde: Bio- ja kiertotalouden ECO3-yritysalue/Nokian kaupunki 
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