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Yrityksille suunnatut
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kehittämistarpeet
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Suomen ympäristökeskus SYKE
KELIPK- ja Ilmastokorttelit-hankkeiden yhteinen työpaja

Kestävän liiketoiminnan edistäminen Pohjois-Karjalan
kiertobiotaloudessa (KELIPK) -hanke
● Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Luonnonvarakeskuksen (LUKE) yhteistyönä vuosien 2018–2019 aikana
toteutettavan hankkeen päätavoitteena on kehittää kestäviä liiketoimintamalleja kiertobiotalouden toimijoille

Pohjois-Karjalassa.
• Edistää kestävän biotalouden liiketoimintamallien kehittämistä ja tuotekehitystä kiertotalouden näkökulmasta
erityisesti pk- ja start-up yrityksille.
• Kehittää yrityksille asiantuntijapalveluja ja kokeilualustoja toiminnan, tuottavuuden ja kilpailukyvyn

JOHANNA NIEMISTÖ, SYKE

● Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat:

edistämiseksi, arvioiden erityisesti energia- ja resurssitehokkuutta.

yritys- ja innovaatiotoiminnassa.
• Tunnistaa kiertobiotalouden ratkaisujen tarjoamat ympäristöhyödyt ja tarjota asiantuntemusta
biokiertotalouden ympäristönäkökohdissa.
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• Vahvistaa biotalouden asiantuntijoiden ja elinkeinoelämän yhteistyötä ja tehostaa tutkimuksen vaikuttavuutta

Ympäristökädenjälkiä
pk-yrityksissä -järjestelmä

Liity mukaan vastaamalla
Webropol-kyselyyn osoitteessa
https://www.webropolsurveys.co
m/S/F855F2EB33ACD70C.par
JOHANNA NIEMISTÖ, SYKE
25.4.2019

3

Työpajan sisältö

● Yleistä päästöjen laskennasta ja laskureista, esimerkkejä käyttötavoista

JOHANNA NIEMISTÖ, SYKE

● Keskustelua laskurien ominaisuuksista ja kehitystarpeista
• Mihin tarkoitukseen/tarkoituksiin laskuria halutaan käyttää?
• Mitä laskurilta toivotaan?

17.04.2019
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Päästölaskennan taustaa

JOHANNA NIEMISTÖ, SYKE

● Päästöjen laskenta perustuu yksikköpäästökertoimiin, jotka on yleensä ilmoitettu
hiilidioksidiekvivalenttina (CO2-ekv.) yksikköä (esim. kg tai kWh) kohti
● ”Hiilidioksidiekvivalentti = Kasvihuonekaasupäästöjen yhteismitta, jonka avulla voidaan laskea
yhteen eri kasvihuonekaasujen päästöjen vaikutus kasvihuoneilmiön voimistumiseen. Päästöt
yhteismitallistetaan eli muunnetaan ekvivalenttiseksi
hiilidioksidiksi lämmityspotentiaalikertoimen avulla.”
● Laskureissa käyttäjä täydentää omat kulutustietonsa laskenta-alustalle, joka hyödyntää
yksikköpäästökertoimia
• Esimerkiksi sähkön aiheuttamat päästöt
= kulutus [kWh]* tuotannon yksikköpäästöt [g CO2/kWh]
17.04.2019
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Päästöjen (kasvihuonekaasut, khk) laskennan eri tasoja yleisesti
● Valtio- ja kuntatasolla alueperusteisesti ja kulutusperusteisesti
• Kansallinen inventaarioraportti (virallinen)
(National Inventory Report, NIR)

Kaavoitus, rakentaminen,
Yritys/organisaatiotaso
Prosessit ja tuotteet (LCA-tarkastelut)

17.04.2019

●
●
●
●

JOHANNA NIEMISTÖ, SYKE

• Kuntatasolla CO2-raportti ja
Hinku-kuntien khk-päästöt

Kuluttajat: SYKEn Ilmastodieetti, Itämeri-laskuri,
Sitran elämäntapatesti
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https://www.syke.fi/co2laskurit

Kuva: https://www.syke.fi/download/noname/%7BC346A2FB8D56-46E3-8239-3A96215CC7CC%7D/139650

Yritysten päästölaskenta
GHG-protokolla

17.04.2019

Maailmanlaajuinen
standardi hiilijalanjäljen
laskentaan

JOHANNA NIEMISTÖ, SYKE

Greenhouse
Gas
Protocol

Scope 1: Suorat khk-päästöt, syntyvät yrityksen toiminnan seurauksena paikan päällä toimipisteissä.
Scope 2: Ostoenergian päästöt: epäsuorat khk-päästöt, syntyvät yrityksen käyttämän sähkön
tuottamisesta, lämmityksestä ja viilennyksestä (jos sähkö tuotetaan muualla ja ostetaan yrityksen
käyttöön)
Scope 3: Epäsuorat khk-päästöt, syntyvät yrityksen toiminnoista, ns. ”ylävirran päästöjä” eli yrityksen
tuotantoprosesseissaan tarvitsemien tuotteiden valmistuksessa syntyvät, ja/tai ”alavirran päästöjä”,
7
joita yrityksen valmistamat tuotteet aiheuttavat.
http://figbc.fi/elinkaarimittarit/laskentaohjeet/kayton-hiilijalanjalki/

Prosessi- tai tuotekohtainen laskenta:
Elinkaariarviointi (Life Cycle Assessment, LCA)
Standardoitu menetelmä
(ISO 14040 ja 14044)
ympäristövaikutusten
arviointiin

•

Arviointi sisältää neljä
vaihetta

•

Suoritetaan yleensä
kaupallisten ohjelmistojen ja
materiaalitietokantojen
(esim. Ecoinvent) avulla

•

Kokonaisvaltainen vs.
yksinkertaistettu
elinkaariarviointi

JOHANNA NIEMISTÖ, SYKE

•

17.04.2019
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http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Tuotesuunnittelu_ja_tuotteet/
Elinkaariarviointi_jalanjaljet_ja_panostuotosmalli

LCA: Datan keräys ja prosessin mallintaminen
Hyvin tärkeä vaihe: prosessidata toimii laskennan perusteena
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https://www.syke.fi/hankkeet/pohjoiskarjalanelinkaariklinikat

LCA: Vaikutusluokat ja tulokset
Tulosten tulkinta
”Tuotteen valmistuksesta ja
pakkaamisesta aiheutuvat
ilmastovaikutukset ovat 0,6 kg CO2ekv. ja vastaavat 3,6 kilometrin
ajamista henkilöautolla Suomessa.
Toimenpide-ehdotukset
ympäristövaikutusten vähentämiseksi

liittyen esim. materiaalivalintoihin,
sähkön käyttöön, jäteasioihin,
resurssitehokkuuteen ja kuljetuksiin.
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https://www.syke.fi/hankkeet/pohjoiskarjalanelinkaariklinikat

Laskureita yrityksille/järjestöille
Tuottaja/
Ylläpitäjä
WWF Suomi
Päivitetty 2018

Ilmastobisnes
Elinkeinoelämän
keskusliitto ja Clonet
Päivitetty 8.8.2018
(päästötiedot
kesäkuu 2018)

Osiot

Huomioita

Energia, henkilöliikenne,
hankinnat, jäte, vesi,
päästöjen kompensointi,
yhteenveto

Myös WWF Green Office ympäristöjärjestelmä toimistoille
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/greenoffice/

Yhteenveto, omat
päästölähteet,
ostoenergian päästöt,
arvoketjun päästöt,
lähtötiedot

Vain hiilidioksidipäästöt!

Jaottelu perustuu
Greenhouse Gas
Protokollan mukaiseen
päästöjen jaotteluun
Perustiedot, sähkö, lämpö,
hiilidioksidi, taimet&sipulit,
lannoitteet, kasvualusta,
pakkaukset, kuljetukset,
jätteet, muuntolaskuri,
tulokset
Energia, matkustaminen,
jäte, hankinnat,
Palvelut&Tapahtumat,
Hiilijalanjälki, Eritellyt
tulokset, Laskennan
perusteet, Kertoimet,
Muutosloki, Järjestön omat
muistiinpanot

Päästökertoimet arvoketjun päästöille täytyy etsiä itse, apua löytyy
jonkin verran esim. https://www.openco2.net/fi/haepaastokertoimia?q=lento&sortBy=displayValue&sortOrder=asc&page=9
•
Laskurilla tehtyä laskelmaa ei voi sellaisenaan käyttää virallisena
osoituksena yrityksen tai yksittäisen tuotteen tai palvelun
päästöistä, vaan laskenta on ensin todennettava siihen
erikoistuneella organisaatiolla.
• Jos julkaiset tällä päästölaskurilla laskettuja päästötietoja
esimerkiksi nettisivuillasi, mainitsethan, että päästölaskelmat on
tehty Ilmastobisnes.fi-sivuston tarjoamilla työkaluilla.
Kasvihuoneviljelyn arviointiin erikoistunut laskuri, soveltuvin osin voi toki
käyttää muuhunkin laskentaan.

Ei helposti saatavilla.

Päivitetty vuonna 2018

Hiilifiksu järjestö
Päivitetty 16.11.2018

Kyllä, Exceltiedostossa/laskurissa
lisätietoja saatavilla

Laskentaa voi tehdä myös ”kansainvälisillä” arvoilla

Laskurin ideana on havainnollistaa mistä osa-alueista järjestön
hiilijalanjälki muodostuu, jotta järjestö voisi pienentää hiilijalanjälkeään.

17.04.2019

Täyttäkää pyydetyt tiedot laskurin välilehdille niin tarkasti kuin
mahdollista. Suositeltavaa on käyttää kuluvaa vuotta edeltävän vuoden
tietoja. Kaikkiin pyydettyihin kohtiin voi olla haastavaa saada tarvittavat
tiedot. Suositeltavaa olisi pyrkiä erityisesti täyttämään Energiavälilehdeltä sähkön ja lämmönkulutusta koskevat tiedot. Täytettyänne
laskuriin tiedot saatte Hiilijalanjälki-välilehdelle järjestönne hiilijalanjäljen
ja näette mistä hiilijalanjälki muodostuu. Hiilijalanjäljen eri osa-alueiden
tuloksiin, laskennan perusteisiin ja kertoimiin lähteineen voi tutustua
viimeisillä välilehdillä. Ohjevideoita:
https://blogs.helsinki.fi/hiilifiksu/ohjeet-ja-videot/

JOHANNA NIEMISTÖ, SYKE

Kasvihuoneviljelyn
hiilijalanjälkilaskuri

Laskentaperusteet
saatavilla
Kyllä,
http://www.ilmastolaskuri.fi/fi/
calculationbasis?country=2&year=1074
6
Kyllä:
https://www.ilmastobisnes.fi/
paastolaskurin-taustat/
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Päästöjen laskennan tarjoamia mahdollisuuksia pk-yrityksissä
● Yrityksen toiminnan kehittämisen tueksi, esim.
• kehitystoimenpiteiden asettaminen ja eri vaihtoehtojen tarkastelu
(päästöjen vähennyspotentiaali, hiilineutraalius)
• toiminnan vertailu eri ajanjaksoilta laskurin avulla
● Viestintä asiakkaille ja sidosryhmille

● Laskuriin syötettävien omien kulutustietojen osalta on myös tärkeää arvioida
tietojen tarkkuus ja mahdolliset rajaukset (kirjataan muistiin).

17.04.2019

● Laskureiden vertailussa kannattaa kiinnittää huomiota mm. siihen, milloin
laskuri on päivitetty, ja mitä laskentaperusteita (vuosiluvut, oletukset) on
käytetty

JOHANNA NIEMISTÖ, SYKE

● Huom! Laskurin tuloksia ei voi käyttää virallisena osoituksena toiminnan tai
tuotteen päästöistä, vaan tällöin tarvitaan standardien mukainen arviointi ja
verifiointi laskennalle. (Laskureita voi toki silti käyttää, esimerkkejä tulossa…)
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Esimerkkejä laskennasta ja viestinnästä: TEK
- Laskennan
”avaaminen”
tärkeää:
miksi ja
miten?

Tavoitteet
esiin!
JOHANNA NIEMISTÖ, SYKE
17.04.2019

https://www.tek.fi/fi/tekniikka-tulevaisuus/kestava-yhteiskunta/tek-vs-ilmastonmuutos
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Esimerkkejä: Clonet Oy
Hiilineutraalius

Tulosten arviointia

JOHANNA NIEMISTÖ, SYKE
17.04.2019

https://www.clonet.fi/ilmasto/clonet-on-hiilineutraali-konsulttitoimisto-mita-se-tarkoittaakaytannossa
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Esimerkkejä: Ruka
JOHANNA NIEMISTÖ, SYKE 17.04.2019

Päästöjen
kompensointi

Tavoite

https://www.epressi.com/tiedotteet/matkailu/rukasta-hiilineutraali-hiihtokeskusvastuullinen-kasvu-investointien-perustana.html
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Esimerkki:
Verifioitu
laskenta

JOHANNA NIEMISTÖ, SYKE
17.04.2019
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https://www.posti.com/vastuullisuus/ymparistovastuu/posti-green--palvelut/

Lisää esimerkkejä ilmasto- ja ympäristötoimista, joita kannattaa tehdä
näkyviksi myös viestinnällisesti:
● Yritys on liittynyt Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen 2017-2025
● Yrityksellä on sertifioituja laatujärjestelmä (ISO 9001), ympäristöjärjestelmä (ISO 14 001),
energiatehokkuusjärjestelmä (ISO 50 001) tai useista eri standardeista yhdistetty johtamisjärjestelmä
● Yritys on tehnyt Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen (Sitoumus 2050)
● Yrityksellä on oikeus käyttää Joutsenmerkkiä tai muuta ympäristömerkkiä, jonka kriteerit edellyttävät
JOHANNA NIEMISTÖ, SYKE

vähäpäästöisyyttä

● Yritys on oman toimialajärjestönsä päästöjä vähentäviin aloitteisiin tai hankkeisiin, kuten Kaupan
liiton työkalu kestävän liiketoiminnan johtamiseen ja viestintään, kemianteollisuuden Responsible
Care, teknologiateollisuuden Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa
● Yritys on päästöjen vähentämistä edistävän organisaation tai verkoston, kuten
● Yritys tekee yhteistyötä kansalaisjärjestön kanssa, esimerkki WWF:n Green Office -kumppanuudessa.
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Lähde: Ilmastobisnes-sivusto:https://www.ilmastobisnes.fi/viesti-ja-brandaa

17.04.2019

yritysvastuuverkosto FIBSin tai Climate Leadership Coalitionin (CLC), jäsen.

Myös esimerkiksi seuraavista tehdyistä toimenpiteistä
kannattaa mainita:
• Yritys on asettanut tavoitteita energiankulutuksen, jätteiden määrän tai päästöjen
vähentämiseksi.
• Yritys seuraa oman toiminnan päästöjä tai laskee tuotteidensa tai palvelujensa

• Yritys on osallistunut päästöjä vähentäviin hankkeisiin tai tehnyt energiankulutusta ja
päästöjä vähentäviä investointeja.
• Yritys on hyvittänyt päästöjään esimerkiksi osallistumalla päästövähenemiä tuottaviin
• Yritys on asettanut vastuullisuusvaatimuksia toimittajille.

Lähde: https://www.ilmastobisnes.fi/viesti-ja-brandaa/

17.04.2019

hankkeisiin.

JOHANNA NIEMISTÖ, SYKE

hiilijalanjälkeä.
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Laskureita yrityksille/järjestöille
Tuottaja/
Ylläpitäjä
WWF Suomi
Päivitetty 2018

Ilmastobisnes
Elinkeinoelämän
keskusliitto ja Clonet
Päivitetty 8.8.2018
(päästötiedot
kesäkuu 2018)

Laskentaperusteet
saatavilla
Kyllä,
http://www.ilmastolaskuri.fi/fi/
calculationbasis?country=2&year=1074
6
Kyllä:
https://www.ilmastobisnes.fi/
paastolaskurin-taustat/

Osiot

Huomioita

Energia, henkilöliikenne,
hankinnat, jäte, vesi,
päästöjen kompensointi,
yhteenveto

Myös WWF Green Office ympäristöjärjestelmä toimistoille
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/greenoffice/

Yhteenveto, omat
päästölähteet,
ostoenergian päästöt,
arvoketjun päästöt,
lähtötiedot

Vain hiilidioksidipäästöt!

Jaottelu perustuu
Greenhouse Gas
Protokollan mukaiseen
päästöjen jaotteluun
Perustiedot, sähkö, lämpö,
hiilidioksidi, taimet&sipulit,
lannoitteet, kasvualusta,
pakkaukset, kuljetukset,
jätteet, muuntolaskuri,
tulokset
Energia, matkustaminen,
jäte, hankinnat,
Palvelut&Tapahtumat,
Hiilijalanjälki, Eritellyt
tulokset, Laskennan
perusteet, Kertoimet,
Muutosloki, Järjestön omat
muistiinpanot

Päästökertoimet arvoketjun päästöille täytyy etsiä itse, apua löytyy
jonkin verran esim. https://www.openco2.net/fi/haepaastokertoimia?q=lento&sortBy=displayValue&sortOrder=asc&page=9
•
Laskurilla tehtyä laskelmaa ei voi sellaisenaan käyttää virallisena
osoituksena yrityksen tai yksittäisen tuotteen tai palvelun
päästöistä, vaan laskenta on ensin todennettava siihen
erikoistuneella organisaatiolla.
• Jos julkaiset tällä päästölaskurilla laskettuja päästötietoja
esimerkiksi nettisivuillasi, mainitsethan, että päästölaskelmat on
tehty Ilmastobisnes.fi-sivuston tarjoamilla työkaluilla.

Päivitetty vuonna 2018

Hiilifiksu järjestö
Päivitetty 16.11.2018

Kyllä, Exceltiedostossa/laskurissa
lisätietoja saatavilla

JOHANNA NIEMISTÖ, SYKE

Kasvihuoneviljelyn
hiilijalanjälkilaskuri

Laskentaa voi tehdä myös ”kansainvälisillä” arvoilla

Laskurin ideana on havainnollistaa mistä osa-alueista järjestön
hiilijalanjälki muodostuu, jotta järjestö voisi pienentää hiilijalanjälkeään.

17.04.2019

Täyttäkää pyydetyt tiedot laskurin välilehdille niin tarkasti kuin
mahdollista. Suositeltavaa on käyttää kuluvaa vuotta edeltävän vuoden
tietoja. Kaikkiin pyydettyihin kohtiin voi olla haastavaa saada tarvittavat
tiedot. Suositeltavaa olisi pyrkiä erityisesti täyttämään Energiavälilehdeltä sähkön ja lämmönkulutusta koskevat tiedot. Täytettyänne
laskuriin tiedot saatte Hiilijalanjälki-välilehdelle järjestönne hiilijalanjäljen
ja näette mistä hiilijalanjälki muodostuu. Hiilijalanjäljen eri osa-alueiden
tuloksiin, laskennan perusteisiin ja kertoimiin lähteineen voi tutustua
viimeisillä välilehdillä. Ohjevideoita:
https://blogs.helsinki.fi/hiilifiksu/ohjeet-ja-videot/

19

Ympäristövastuu

JOHANNA NIEMISTÖ, SYKE

● Ympäristö/yritysvastuu (sosiaalinen, ympäristöllinen, taloudellinen)
● Ympäristölupa tietyissä toiminnoissa/laajuudessa
● GRI-raportointi (Global Reporting Initiative)
● Yhteiskuntavastuun standardi SFS-ISO 26000
● Ympäristöjärjestelmät ympäristöjohtamisen työkaluina
• Vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä EMAS (The Eco-Management
and Audit Scheme),
• ISO 14001-ympäristöjärjestelmästandardi ja EMAS-selonteko
• Ekokompassi
● Vapaaehtoinen raportointi

17.04.2019
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https://www.suomi.fi/yritykselle/vastuut-ja-velvollisuudet/ymparistovastuu/opas/yrityksenymparistovastuu/ymparistovastuullinen-yritys

Tukea ilmastotyöhön

JOHANNA NIEMISTÖ, SYKE

● Motiva
● WWF Green Office
● Ekokompassi
● Clonet Oy (Ilmastobisnes-laskuri)
● https://www.openco2.net/fi/ : päästökertoimia
● https://www.ilmastobisnes.fi/: vinkkejä ja esimerkkejä
● Konsultit (LCA-laskenta, energia- tai materiaalitehokkuuden
katselmukset, päästöjen kompensointi ym.)

17.04.2019
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Päästökertoimia

JOHANNA NIEMISTÖ, SYKE

● https://www.openco2.net/fi/ : päästökertoimia
● Tilastokeskuksen polttoaineluokitus
http://tilastokeskus.fi/tup/khkinv/khkaasut_polttoaineluokitus.
html
● VTT LIPASTO yksikköpäästötietokanta (kuljetukset)
● Ympäristöselosteet (Environmental Product Declaration, EPD)

17.04.2019
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