
Hiilijalanjälki

Osaava farmari -hankkeen koulutus 
14.11.2022

Tarja Stenman, lehtori
Jyväskylän ammattikorkeakoulu



Energiasektori: energiateollisuus, kotimaan 
liikenne sekä teollisuus ja rakentaminen.

Maankäyttösektori (LULUCF) oli 
ensimmäisen kerran nettopäästölähde 
(2,1 miljoonaa tonnia CO₂-ekv).



Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2020* kaasuittain eri sektoreilla. Kaasujen 
päästöt on yhteismitallistettu GWP100-kertoimia käyttämällä

Lähde: Tilastokeskus. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2020.
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Energialähteet joiden määrällinen kulutus on muuttunut eniten vuodesta 2020 vuoteen 2021*

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Puupolttoaineet Muu uusiutuva Öljy (fos.) Hiili Turve Sähkön nettotuonti

2020 2021*



Kuva: Energiavirasto



Hiilen kierto, video (3,5 min): 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=zTDMPnIzxXI

https://www.youtube.com/watch?v=zTDMPnIzxXI


Hiilijalanjälki
• Hiilijalanjälki perustuu sekä elinkaariarviointiin että ekologiseen 

jalanjälkeen, mutta on silti näistä erillinen indikaattori
• Se kuvaa ilmastovaikutuksia
• Useita erilaisia määritelmiä ja rajauksia
• Eroja menetelmissä on siinä, mitkä kasvihuonekaasut huomioidaan, mihin 

tarkastelu rajataan (prosessi, tuote, ihminen, yritys, alue vai valtio) ja mitkä 
elinkaarivaiheet sisällytetään

• Hiilijalanjälki ilmaistaan massana, usein hiilidioksidiekvivalentteina, joka 
kertoo tarkasteltavien kasvihuonekaasujen vaikutukset ilmastonmuutokseen 
yhdellä luvulla: kg CO2e

• Jos yksikkö on kg CO2 kyseessä on pelkkä hiilidioksidi.



Yrityksen hiilijalanjälki
• Tärkeintä on vähentää yrityksen kasvihuonekaasupäästöjä.
• Tärkeää tunnistaa merkittävimmät päästölähteet ja keskittyä 

niiden pienentämiseen.
• Apuna tässä työssä voidaan käyttää hiilijalanjäljen laskentaa, 

mutta päästöjä voi mainiosti vähentää myös ilman hiilijalanjäljen 
laskentaa, esim. vaihtamalla sähkö uusiutuvaan, vähentämällä 
energiankulutusta, vähentämällä auto- ja lentomatkoja jne.



Yrityksen hiilijalanjälki
• Yritysten hiilijalanjälkilaskennassa huomioidaan 

yritystoiminnan aiheuttamat suorat ja 
epäsuorat hiilidioksidipäästöt.

• Yritysten hiilijalanjäljen laskentaan on olemassa 
useita standardeja, joista yksi keskeisimmistä on 
Green House Gas Protocol – Corporate Value 
Chain Accounting and Reporting Standard. 

• Kyseinen standardi huomioi parhaiten yritysten 
epäsuoria hiilidioksidipäästöjä. 

 Se onkin tärkeää, sillä toimialasta riippuen jopa 
yli 90 % yritysten kasvihuonekaasupäästöistä on 
epäsuoria.

Lähde: https://ekokompassi.fi/yrityksen-hiilijalanjalki/



Yrityksen hiilijalanjälki
Suorat päästöt 
• Syntyvät yrityksen oman piipun tai pakoputken päästä. 
• Suoria päästöjä ovat esim. kiinteistön öljylämmityksen tai yrityksen 

ajoneuvojen ja työkoneiden hiilidioksidipäästöt.
Epäsuorat päästöt 
• Ovat seurausta yrityksen toiminnasta (eivät synny suoraan yrityksen 

toiminnasta) 
• Epäsuoria päästöjä ovat esim. yrityksen ostaman sähkö- ja lämpöenergian 

päästöt sekä hankinnoissa, ostopalveluissa ja kuljetuksissa syntyvät päästöt. 

Lähde: https://ekokompassi.fi/yrityksen-hiilijalanjalki/



Yrityksen hiilijalanjälki
• Greenhouse Gas Protocol -standardissa päästöt jaotellaan kolmeen eri 

luokkaan: scope 1, scope 2, scope 3. 

• Scope 1: Yrityksen suorat kasvihuonekaasupäästöt.
• Scope 2: Ostetun sähkön, höyryn tai lämmön kuluttamisesta muodostuneet 

kasvihuonekaasupäästöt.
• Scope 3: Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt. 

Scope 3 jakautuu 15:een eri kategoriaan, joita ovat muun muassa 
hankinnat, liikematkustaminen, jätteet.

Lähde: https://ekokompassi.fi/yrityksen-hiilijalanjalki/





Scope 3: Päästökategoriat (GHG Protocol)
Upstream (päästölähteet ennen 
raportoivaa yritystä)

Downstream (päästölähteet 
raportoivan yrityksen jälkeen)

1. Ostetut tuotteet ja palvelut 9. Kuljetukset ja jakelu

2. Investoinnit 10. Myytyjen tuotteiden prosessointi

3. Polttoaineiden tuotanto ja 
energiansiirtohäviöt

11. Myytyjen tuotteiden käyttö

4. Kuljetukset ja jakelu 12. Myytyjen tuotteiden käytöstä poisto

5. Jätteet 13. Ulos vuokrattu omaisuus

6. Liikematkustus 14. Franchising

7. Työmatkat 15. Sijoitukset

8. Itselle vuokrattu omaisuus



Yrityksen hiilijalanjäljen 
laskentaprosessi



Yrityksen hiilijalanjäljen laskentaprosessi

1. Tavoitteiden määrittäminen ja rajaus
- Mitä päästöjä yrityksen toiminnasta muodostuu?
- Mitkä päästölähteet ovat merkittävimpiä?
- Mitkä kaikki päästöt sisällytetään laskentaan?
- Huomioidaanko vain sellaiset asiat, joihin yritys voi vaikuttaa vai 

halutaanko kattavampi hiilijalanjälki esim. viestintää varten? 
- Kuinka laajasti huomioidaan esim. tuotettujen palveluiden tai tuotteiden 

elinkaaren päästöt? 
- Millaista dataa yrityksellä on saatavilla? Miten se vaikuttaa laskentaan?
- Rajaus kerrottava avoimesti ja perusteet sille

Yrityksen hiilijalanjälki lasketaan yleensä kalenterivuodelle!

Lähde: https://ekokompassi.fi/yrityksen-hiilijalanjalki/



Yrityksen hiilijalanjäljen laskentaprosessi

2. Aineiston keruu 
- Kerätään kulutustietoja (sähkö, lämpö, ajokilometrit, materiaalit, jätteet ym.) 

valitun rajauksen mukaisesti 
• Kirjapidosta, laskuista, alihankkijoilta, mittareista ym. 

- Mikäli jotain tietoa ei ole saatavilla, voidaan käyttää keskimääräistä arviota ja 
perustellaan miksi näin toimittiin.

- Laskennan työläin vaihe varsinkin ensimmäisellä laskentakerralla. Hyvä dokumentointi 
auttaa seuraavaa laskentakertaa.

- Lisäksi tarvitaan laskentamenetelmästä riippuen tietoja kulutushyödykkeiden päästöistä.

Lähteet: https://ekokompassi.fi/yrityksen-hiilijalanjalki/, Vainio 2022.



Yrityksen hiilijalanjäljen laskentaprosessi

3. Laskennan toteutus
- Valitaan sopiva laskentamenetelmä

• Tämä vaikuttaa myös aineiston keruuseen eli kuinka yksityiskohtaista tietoa valittua 
menetelmää varten tarvitaan

- Hiilijalanjälkilaskurit (ilmaisversiot, ostettavat laskurit, oma excel)
- Päästökertoimet päästötietokannoista, tietopankeista, tieteellisestä 

kirjallisuudesta
- Laskenta voidaan ostaa myös palveluna
- Laskennan varmentaminen ulkopuolisella toimijalla

Lähteet: https://ekokompassi.fi/yrityksen-hiilijalanjalki/, Vainio 2022.



Yrityksen hiilijalanjäljen laskentaprosessi

Laskentaperiaate on yksinkertainen: kulutustieto * päästökerroin = hiilijalanjälki

Esimerkkinä sähkönkulutus:

1000 kWh * 91 g CO2 /kWh = 91 000 g CO2 eli 91 kg CO2

Suomessa kulutetun sähkön päästökerroin 2021. Lähde: 
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinainformaatio/co2/

Lähde: Vainio 2022.

https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinainformaatio/co2/


Yrityksen hiilijalanjäljen laskentaprosessi

4. Tulosten tulkinta ja raportointi
- Laskennan tulos kertoo nykytilanteen
- Mihin yrityksen toimintaan halutaan seuraavaksi kehittää?
- Raportointi omaan sisäiseen käyttöön
- Viestintä sidosryhmille

Lähteet: https://ekokompassi.fi/yrityksen-hiilijalanjalki/, Vainio 2022.



Yrityksen hiilijalanjäljen laskentaprosessi

5. Tavoitteiden asettaminen ja seuranta
- Mitä voisi parantaa?

• Tavoitteet
• Toimenpiteet
• Aikataulu

- Kehityksen seuranta
• Laskennan toistaminen vuosittain samalla menetelmällä

- Hiilineutraalius = nettopäästöt nollassa, päästöjä tuotetaan vain sen verran kuin 
niitä sidotaan ilmakehästä (esim. päästökompensoinnin avulla)

Lähde: Vainio 2022.



Lievennyshierarkia

- Ensisijaisesti aina alhaalta ylös
- Päästöjä vähentävät toimet 

vähentävät usein myös kuluja
- Huom! Kaikki päästöjen 

vähentämistoimet eivät ole 
kaikille mahdollisia, jokainen 
voi tehdä jotain.

- Omat resurssit
- Kohtuullisuus

Lähde: Vainio 2022.

HYVITÄ

VÄHENNÄ

VÄLTÄ



Hiilijalanjäljen laskeminen 
käytännössä



Standardeja ja viitekehyksiä
Laskentaa ohjaavia ja tukevia viitekehyksiä olemassa useita, esim.:
• GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol)

Corporate Standard
Corporate Value Chain (Scope 3) Standard
Keskeinen ja paljon käytetty viitekehys

• ISO 14000 ympäristöjohtamisen standardit
Kasvihuonekaasupäästöjen laskenta ja raportointi
SFS-EN ISO 14067:2018 Kasvihuonekaasut. Tuotteiden hiilijalanjälki. 
Hiilijalanjäljen laskemista koskevat vaatimukset ja ohjeet.

• CDP (Carbon Disclosure Project)
Päästöjen ja muiden ympäristövaikutusten raportointi, ”pisteytys”

Lähde: Vainio 2022.



Hiilijalanjälkilaskennan periaatteet Greenhouse Gas
Protocol -standardia mukaillen. Kuva: Veera Vainio.



Scope-jaottelusta
- Scope-jaottelun tarkoituksena on selkeyttää laskentaa sekä myös estää ns. 

kaksoislaskentaa scope 1 ja 2 osalta
 Kun päästöt jaotellaan oikein, eri yritykset eivät laske samoja päästöjä 
omikseen

- Huom! Meidän scope 3 on aina jonkun muun scope 1
- Scope 1 on yrityksen omassa päätösvallassa 
- Scope 2 ja 3 ei ole yrityksen omassa päätösvallassa, mutta se voi yrittää 

vaikuttaa niihin.
- Scope-jaottelu ja kaksoislaskenta olennaisia kompensaatioita suunniteltaessa.

Lähde: Vainio 2022.



Laskentaperiaate

Laskentaperiaate on yksinkertainen: kulutustieto * päästökerroin = hiilijalanjälki

Esimerkkinä sähkönkulutus:

1000 kWh * 91 g CO2 /kWh = 91 000 g CO2 eli 91 kg CO2

Suomessa kulutetun sähkön päästökerroin 2021. Lähde: 
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinainformaatio/co2/

Kaikkien yrityksen toiminnan osa-alueiden summa kertoo koko yrityksen vuotuisen 
hiilijalanjäljen.

Lähde: Vainio 2022.

https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinainformaatio/co2/


Hiilijalanjälkilaskureista
- Hiilijalanjäljen laskentaan on kehitetty useita erilaisia laskureita.
- Hiilijalanjälkilaskureihin on usein koottu scope 1 ja 2 päästölähteet sekä 

vaihtelevasti myös scope 3:n epäsuoria päästölähteitä. 
- Laskureissa on valmiina tietyt päästökertoimet, jolloin käyttäjän tehtäväksi jää 

syöttää laskuriin yrityksen kulutustiedot pyydetyssä muodossa. 
- Laskurit ovat yksinkertaistettuja laskentamalleja, jotka pyrkivät huomioimaan 

keskeiset päästölähteet riittävällä tarkkuudella. 
- Kaikkia yrityksen toiminnan osa-alueita ei siis laskureista välttämättä löydy, 

mutta laskureista voi silti olla hyötyä yrityksen ilmastovaikutusten 
hahmottamisessa.

- Laskurit on usein suunnattu laajalle käyttäjäkunnalle, jolloin päästökertoimet 
ovat usein keskimääräisiä (esim. kaukolämmön päästöt Suomessa keskimäärin). 

Lähde: Vainio 2022.



Hiilijalanjälkilaskureista
- Avoimuuden ja luotettavuuden vuoksi laskurin päästökertoimien lähde ja 

ajantasaisuus tulisi olla nähtävillä, jolloin käyttäjä pystyy arvioimaan, onko tulos 
kuvaava ja voi tarvittaessa tarkentaa kertoimia esimerkiksi alueellista tilannetta 
kuvaavammiksi tai tuoreemmiksi. 

- On syytä huomioida, että hiilijalanjälkilaskureiden tulokset ovat aina suuntaa 
antavia arvioita, eivät siis absoluuttisia totuuksia todellisista päästöistä. 

- Laskurin tuloksia tulkitessa on huomioitava, että tarkkuuteen vaikuttavat mm. 
päästökertoimien tarkoituksenmukaisuus ja ajantasaisuus sekä yrityksen 
kulutustietojen ja yksikkömuunnosten tarkkuus.

Lähde: Vainio 2022.



Hiilijalanjäljen laskennasta, aineisto
- Hiilijalanjäljen laskenta laskureiden avulla on usein yksinkertaista. 
- Työläämpää on työkalujen valinta ja tarvittavan aineiston etsiminen ja 

koostaminen, varsinkin ensimmäisellä laskentakerralla. 
- Tarvittava aineisto ja sen laajuus riippuu käyttöön valitusta laskurista.
- Kaikkia laskurissa tarvittavia lukuja ei välttämättä ole suoraan saatavilla 

oikeassa muodossa, vaan saatetaan joutua tekemään yksikkömuunnoksia tai 
arvioita. (esim. polttoaineeseen käytetty rahasumma  litroiksi keskimääräisen 
hinnan perusteella)

- Kaikkia tarvittavia tietoja ei välttämättä ole saatavilla ollenkaan  joudutaan 
rajaamaan pois laskennasta, dokumentoidaan ja kerrotaan avoimesti 
raportoinnissa.

- Laskureita voi käyttää, vaikka jokaista kohtaa ei saisikaan täytettyä. 

Lähde: Vainio 2022.



Hiilijalanjäljen laskennasta, 
aineisto: päästökertoimet

- Etsi ja tutki päästökertoimia
- Niitä löytyy esim. täältä:  Hae päästötietoja - OpenCO2.net

https://www.openco2.net/fi/hae-paastokertoimia?q=puuvilla&sortBy=displayValue&sortOrder=asc&page=1


Ilmaisia hiilijalanjälkilaskureita

Hiilifiksu järjestölaskuri (helsinki.fi)
Y-HIILARI Hiilijalanjälki -laskuri (syke.fi)
Biocode Producer
Hiililaskuri – MTK
WWF Green Office – Ilmastolaskuri
The GHG Emissions Calculation Tool | Greenhouse Gas Protocol (ghgprotocol.org)
Ilmaiset työkalut - OpenCO2.net
Climpactor | Teknologiateollisuus
Autokalkulaattori - Ilmastopaneeli.fi
Hiilijalanjälkilaskuriopas – Vinkkejä erilaisista hiilijalanjälkilaskureista ja niiden
käyttötarkoituksista

https://blogs.helsinki.fi/hiilifiksu/laskuri/
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_ja_tuotanto/Laskurit/YHiilari
https://auth.biocode.io/login?state=hKFo2SBxaUxPYUh4WnN4T29XZDNBTkNqR3ZSR1kybkZGcGZyaqFupWxvZ2luo3RpZNkgNVExZkZGLS13Z0NHbzRFSURhclpBeUJDSFYxQWdmNk2jY2lk2SBpOU9vZlRHWjdmblFVNHdROXBFaTFSMFRHS2Z1N1plSg&client=i9OofTGZ7fnQU4wQ9pEi1R0TGKfu7ZeJ&protocol=oauth2&audience=https%3A%2F%2Fbiocore-api.biocode.io&redirect_uri=https%3A%2F%2Fproducer.biocode.io&app=producer&ui_locales=en&scope=openid%20profile%20email&response_type=code&response_mode=query&nonce=cEdnVlpfelZqdG5VRm1FZkNGdms0b19ZSDlVZDdsakJOaUgxUlJBN242Sg%3D%3D&code_challenge=b_8C-7xUs7O4kEdyQcSHwSVZ8U7aLlkFXx2AaPaEIkQ&code_challenge_method=S256&auth0Client=eyJuYW1lIjoiYXV0aDAtcmVhY3QiLCJ2ZXJzaW9uIjoiMS4xMS4wIn0%3D
https://www.mtk.fi/hiililaskuri
https://www.ilmastolaskuri.fi/
https://ghgprotocol.org/ghg-emissions-calculation-tool
https://www.openco2.net/fi/ilmaiset-tyokalut
https://climpactor.fi/
https://www.ilmastopaneeli.fi/autokalkulaattori/
https://kiertotalous2.turkuamk.fi/uploads/2020/10/2d1877f6-hiilijalanjalkilaskuriopas.pdf
https://kiertotalous2.turkuamk.fi/uploads/2020/10/2d1877f6-hiilijalanjalkilaskuriopas.pdf


Esimerkki yrityksen hiilijalanjäljestä

Kuva: https://www.isku.com/fi/fi/toiminnan-hiilijalanjalki



Esimerkki yrityksen hiilijalanjäljestä

Kuva: https://www.isku.com/fi/fi/toiminnan-hiilijalanjalki



Esimerkki organisaation hiilijalanjäljestä



Tuotteen hiilijalanjälki
- Koko tuotteen elinkaaren ”kehdosta hautaan” aikaiset kasvihuonekaasupäästöt

Raaka-aineet
Prosessointi
Pakkaus
Kuljetus
Myynti
Käyttö
Käytöstä poisto

Kuva: https://www.ncasi.org/technical-studies/sustainable-
manufacturing/life-cycle-assessment/



Kuva: https://www.valio.fi/yritys/artikkelit/hiilijalanjalkilaskennan-abc/



Kuva: https://mainos.sanoma.fi/valio?hs.fi/mainos/art-20



Hiilineutraali maito 
Valion tavoitteena on nollata maidontuotantonsa hiilijalanjälki vuoteen 2035 
mennessä erityisesti seuraavilla toimenpiteillä
- hiilinielujen kasvattaminen
- biokaasuntuotannon lisääminen
- soista raivattujen turvepeltojen päästöjen vähentäminen
Maidon tai muiden ruokien hiilijalanjälkilaskennan LCA-malleissa ei ole toistaiseksi 
mukana maaperän hiilitasetta eli nurmipeltojen hiilensidontaa ja turvepeltojen 
viljelystä syntyviä päästöjä. Peltojen hiilinielut ja päästöt pitäisi saada mukaan 
laskentaan, jotta saisimme oikean kuvan suomalaisen ruoan todellisesta 
hiilijalanjäljestä.
Yhtenäisten laskentatapojen lisäksi hiilijalanjälkitulosten tarkasteluun tulisi saada 
mukaan eri ruokien ravintoarvot kuten proteiini- ja energiapitoisuus, vitamiinit ja 
kivennäisaineet.

Lähde:  https://www.valio.fi/yritys/artikkelit/hiilijalanjalkilaskennan-abc/



Maidontuotannon globaali hiilijalanjälki

Kuva ja lähde: FAO. 

Hiilijalanjälki tuotettua rasva-
ja proteiinikorjattua maitokiloa 
kohti on laskenut tuotannon 
tehostumisen myötä. 
mm. parantunut eläintenhoito 
ja ruokinta sekä genetiikka



Esimerkki tuotteen hiilijalanjäljestä

Kuva: https://www.beanit.fi/fi/beanit-harkapapuruoilla-
alhainen-hiilijalanjalki/



Lähde: https://www.ilmastoviisas.fi/wp-
content/uploads/2017/12/Nautakarjan-ilmastovaikutukset-18-1-
2018_valmis.pdf



Yhteenveto
- Hiilijalanjäljen laskenta tulisi tehdä vuosittain samalla menetelmällä, jolloin 

voidaan verrata oman yrityksen hiilijalanjäljen suuruutta.
- Yritysten välisiä hiilijalanjälkiä on usein mahdotonta verrata, koska yritykset 

ovat erilaisia ja usein myös laskentamenetelmät, päästökertoimet sekä 
laskennan rajaukset ovat erilaisia.

- Jotta voisi verrata kahta yritystä, niiden tulisi olla täsmälleen samanlaisia ja 
laskentamenetelmät ja rajaukset ym. tulisi olla täsmälleen samanlaisia.

- Jotta voitaisiin verrata kahta eri tuotetta, myös niiden laskentamenetelmät ja 
rajaukset tulisi olla täsmälleen samanlaisia.

- Mitä sitten voidaan verrata?
- Voidaan verrata oman yrityksen hiilijalanjälkeä eri vuosien välillä, kun 

laskentamenetelmä on sama.
- Laskenta vaatii pitkäjänteisyyttä!



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

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


Kuva: https://kestavakehitys.fi/-/yksityinen-kulutus-2021-suomalaisten-
kulutuksen-hiilijalanjalki-on-pysynyt-liian-suurena

Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki edelleen liian suuri
Nykyinen hiilijalanjälkemme on moninkertaisesti 
suurempi kuin globaalisti kestäväksi arvioitu noin 2,5 
tonnin taso.



Lisää laskureita
• Ekologinen jalanjälki http://jalajalg.positium.ee/?lang=FI

• Ilmastodieetti.fi  https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/

• Sitran elämäntapatesti  https://elamantapatesti.sitra.fi/

• Sitoumus 2050 https://sitoumus2050.fi/koti

• Food Carbon Emissions Calculator

http://www.foodemissions.com/foodemissions/Calculator.aspx

• Kasvihuoneviljelyn hiilijalanjälkilaskuri https://www.kauppapuutarhaliitto.fi/tietoa-

kasvihuonealasta/hiilijalanjalki-ja-laskuri

http://jalajalg.positium.ee/?lang=FI
https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/
https://elamantapatesti.sitra.fi/
https://sitoumus2050.fi/koti
http://www.foodemissions.com/foodemissions/Calculator.aspx
https://www.kauppapuutarhaliitto.fi/tietoa-kasvihuonealasta/hiilijalanjalki-ja-laskuri


Lähteitä

FAO 2019: CLIMATE CHANGE AND THE GLOBAL DAIRY CATTLE SECTOR
https://www.fao.org/3/CA2929EN/ca2929en.pdf

Vainio, V. 2022. Hiilijalanjälki haltuun yrityksessä –koulutus.

https://www.fao.org/3/CA2929EN/ca2929en.pdf
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