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Vastuullisuuden kokonaisuus

Lähde: EK/AULA RESEARCH PK-VASTUULLISUUSBAROMETRI (2021)



Miten vastuullisuustyössä alkuun

• Kestävyyden kehittäminen vaatii vastuullisia tekoja ja toimenpiteitä yrityksessä
• Koska kestävä kehitys on monitahoinen kokonaisuus, jokaisen yrityksen on luotava oma 

näkemys kestävyydestä, sen tavoitteista sekä miten ja millä toimenpiteillä niihin 
päästään

• Koska kestävyys tarkoittaa eri yrityksille erilaisia asioita, vastuullisuuden 
toteuttamistapoja ja arviointitapoja on useita

• Yritys valitsee sille tärkeät kestävyysteemat  yrityksen arvojen, toimintaperiaatteiden ja 
käytäntöjen perusteella

• Kannattaa etsiä oman toimialan ohjeistuksia



Toimialakohtaisia ohjeistuksia

• Maatalouden ilmastotiekartta
• https://www.mtk.fi/documents/20143/310288/MTK_Maatalouden_ilmastotiekartta_net.pdf/4c0

6a97a-c683-1280-65ba-f4666132621f?t=1597055521915

https://www.mtk.fi/documents/20143/310288/MTK_Maatalouden_ilmastotiekartta_net.pdf/4c06a97a-c683-1280-65ba-f4666132621f?t=1597055521915


Kestävyyden arviointi

• Koska absoluuttista vastausta ei ole siihen, mikä tai millainen on
kestävä yritys, käytetään suhteellista arviointia. 

• Kestävyyden kehittymistä arvioidaan vertaamalla saman tyyppisessä ympäristössä 
toimivia saman alan yrityksiä keskenään

• Näin voidaan nähdä toimiiko, joku yritys tarkoituksenmukaisemmin tai soveliaammin 
kestävyyden suhteen kuin toinen

• Tärkeätä on asettaa omalle toiminnalle tavoitteet ja seurata systemaattisesti tavoitteiden 
toteutumista



Miten alkuun omassa toiminnassa?

• Kestävyys on laaja kokonaisuus, aloita ja pyri eteenpäin askel askeleelta arkipäivän teoin
• Oman toiminnan vaikutusten selvittäminen =>missä omassa toiminnassa on isoimmat 

vaikutus- ja kehitysmahdollisuudet 
• Konkreettiset, mitattavat vastuullisuustavoitteet, joiden perusteella toimitaan ja 

kehitetään eteenpäin
• Lievennyshierarkia: tietoisuus, päästöjen tai haitan välttäminen, haitan lieventäminen, 

haitan korjaaminen, haitan kompensointi/hyvitys, positiivisten vaikutusten lisääminen
• Yhteistyö ja kumppanuudet



Suunnittele-tee-arvioi- paranna eli jatkuvan parantamisen PDCA-
malli

• Tee mitä 
suunnittelit! 
(toteuta 
suunnitelmaa)

• Arvioi tuliko tehtyä 
mitä oli suunniteltu ja 
toimittiinko 
suorituskykyisesti! 
(mitä mittarit sanoo)

• Suunnittele mitä 
teet!      (valitse 
mitattavat 
tavoitteet)

• Ylläpidä 
saavuttamasi hyvä 
tai paranna! (tee 
uusi suunnitelma)

ACT PLAN

DOCHECK



Päästövähennysprosessi, kun pk-yrityksissä pyritään kohti 
hiilineutraaliutta  Lähde: Laasasenaho 2020



Yrityksen arvoketjun kestävyys

Lähde: Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista. Sitra 2022.



Tuotesuunnittelu

• Kestävyys osaksi tuotesuunnittelua
• Voidaan ennakoivasti vähentää, välttää tai poistaa haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka 

ilmenevät elinkaaren eri vaiheissa: raaka-aineiden hankinnassa, tuotteen valmistuksen 
aikana, kuljetuksissa, tuotteen käytön aikana tai sen käytöstä poistossa.

• On arvioitu, että tuotesuunnittelulla vaikutetaan jopa 80 prosenttiin tuotteen koko 
elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. 

• Ympäristövaikutuksia pystytään suunnittelupäätöksin pienentämään mm. vähentämällä 
raaka-aineiden kulutusta, pidentämällä elinkaaria, käyttämällä vähemmän haitallisia 
materiaaleja ja takaamalla tuotteen kierrätettävyys.



Hankintojen kestävyyden arvioiminen 1/2



Hankitojen kestävyyden arvioiminen 2/2



Valmistus 1/3



Valmistus 2/3



Valmistus 3/3



Liikkuminen ja logistiikka 1/2



Liikkuminen ja logistiikka 2/2



Eri kuljetusmuotojen energiankulutus ja CO2-kertoimet



Myynti ja markkinointi



• Yritystoiminnan kannattavuus on edellytys sille, että yritys voi tuottaa taloudellista 
hyvinvointia yhteiskunnalle ja toimia vastuullisin keinoin paikallisesti ja globaalisti.

• Yritysvastuun edellytykset perustuvat yrityksen kilpailukykyyn ja taloudelliseen 
suorituskykyyn, esimerkiksi vahvaan kassavirtaan, kannattavuuteen ja tehokkuuteen.

• Taloudelliseen yhteiskuntavastuuseen kuuluu se, että yritys karttaa harmaata taloutta ja 
maksaa verot ja muut velvoitteet asianmukaisesti.

• Taloudelliset vaikutukset sidosryhmille: osingot omistajille, palkka henkilöstölle, tulot 
alihankkijoille, verot yhteiskunnalle 

• Taloudellista liikevoittoa luodaan ympäristön kestävyyden asettamissa rajoissa 
ympäristövaikutuksia vähentämällä, turvataan ekosysteemipalvelut ja tuotannon raaka-
aineet myös tulevaisuudessa

Johtaminen 1/2



Johtaminen 2/2



Yritysesimerkkejä
• https://sitoumus2050.fi/koti#/

Materiaalitehokkuuden huiput: Yrityksiä jotka ovat tehneet esimerkillisiä toimia resurssien 
tehokkaassa käytössä
• https://www.motiva.fi/ratkaisut/materiaalitehokkuus/materiaalitehokkuuden_sitoumuk

set/yritysten_materiaalitehokkuusteot

https://sitoumus2050.fi/koti#/
https://www.motiva.fi/ratkaisut/materiaalitehokkuus/materiaalitehokkuuden_sitoumukset/yritysten_materiaalitehokkuusteot


Pienryhmäkeskustelua 30 min. Keskustellaan omien yritysten näkökulmasta arvoketjun 
tehottomuuksista ja miten haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää. Mistä saadaan 
suurimmat vaikutukset? Mitkä ovat parhaimmat toimenpiteet?



Hiiliviljely
• Hiiliviljely on ruoantuotantoa, jossa maaperän hiilivarasto (multavuus) ei vähene 

ja mieluiten kasvaa
• Maan kasvukunnon parantaminen mahdollistaa satotasojen, satovarmuuden 

sekä resurssitehokkuuden ja sitä kautta tuotannon kannattavuuden 
paranemisen. 

• Hiiliviljelyn kokonaisvaltainen ja systeeminen lähestymistapa voidaan nähdä 
osana uudistavaa viljelyä (www.uudistavaviljely.fi), mutta keskittyen maan
hiilivarastoihin

• Hyvin ruokittuina ja suojassa häiriöiltä maaperän pieneliöt pääsevät kerryttämään 
hiiliyhdisteitä maahan. Hiilen kertyminen voi olla huomattavaa. Kansainvälisen 
4/1000-aloitteen mukaisilla toimilla Suomessa maatalousmaat voisivat kääntyä 
miljoonien tonnien päästölähteestä nieluksi (Mattila ym. 2020).

Lähde: Tuomas Mattila ja Juuso Joona



Hiiliviljelyn pääperiaatteet
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