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Yritystoiminnan vastuullisuus
• Yrittäjän tulee kiinnittää huomiota yhä enemmän yritystoiminnassa 

vastuullisuuteen.
• Tutustu Elinkeinoelämän keskusliiton tuoreeseen tutkimukseen aiheesta.
https://ek.fi/wp-content/uploads/2021/11/EK_Pk-Vastuullisuusbarometri_2021.pdf

• Vastuullisuus koostuu kolmesta osa-alueesta
• Ympäristövastuu
• Sosiaalinen vastuu
• Taloudellinen vastuu
• Tutkimuksesta otteita seuraavissa kalvoissa

• Motivasta voi kysyä myös neuvoa aiheeseen liittyen. 

Motiva on valtionyhtiö, jonka erityistehtävänä on vauhdittaa kestävää 
kehitystä yhteiskunnassa. Linkki
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https://ek.fi/wp-content/uploads/2021/11/EK_Pk-Vastuullisuusbarometri_2021.pdf
https://www.motiva.fi/motiva/kestavan_kehityksen_palvelut?gclid=CjwKCAiAiKuOBhBQEiwAId_sKzPzg0nXatke1BCSmv7BGSA_oZv6-t3lIHL-oL_rf4ba69blrLtAcBoCPTgQAvD_BwE


Pk-vastuullisuusbarometri 25.11.2021
https://ek.fi/wp-content/uploads/2021/11/EK_Pk-Vastuullisuusbarometri_2021.pdf
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https://ek.fi/wp-content/uploads/2021/11/EK_Pk-Vastuullisuusbarometri_2021.pdf
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Minkälaisilla asioilla voidaan huomioida 
ympäristövastuuta
• Hiilineutraali Suomi 2035 tavoite

• Kilpailuetua brändäyksellä

• Hävikki vs kannattavuus

• Energia tehokkuus huomioon 
kaikessa tekemisessä

• Hiilijalanjäljen laskuri

• Hiili kompensaatiot
• Hiilinielut

• Hiilidioksidipäästöjen substituutio

• Päästökauppa
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Brändäys 

Kannattavuus

Energia 
tehokkuusHiilijalanjälki

Hiili 
kompensaatiot



Kierrätys
• Vaaditaan kierrätysastiat liiketiloihin
• Vältetään muovin käyttöä niissä asioissa joissa 

voidaan
• Tuodaan kierrätysasiat markkinoinnissa ja 

brändäyksessä esille

Ympäristövastuu



Hiilijalanjälki
• Tehostetaan toimintaa

• Liikutaan autolla vain välttämättömät matkat
• Hyödynnetään etäyhteyksiä
• Hyödynnetään sähköntuottajia, jotka tuottavat sähkön 

ekologisesti
• Vältetään muovin käyttöä
• Omien kiinteistöjen lämmitysmuotojen mahdollinen muutos
• Veden kulutuksen tarkkailu
• Hävikin minimoiminen
• Ostetaan vain tarpeeseen

Ympäristövastuu



Brändäys/vastuullisuusviestintä
• Kuluttajat osaavat jo vaatia ympäristöajattelua 

yrityksiltä
• Vastaa tähän omassa toiminnassa

• Tuodaan markkinoinnissa esille ympäristötekoja
• Ekologiset pesuaineet
• Kierrätys
• Hiilijalanjäljenlaskenta -> kompensaatiot
• sertifikaatit

Ympäristövastuu



Henkilöstö/Yrittäjä
• Kiinnitä huomiota omaan ja muiden jaksamiseen 

sekä turvallisuuteen
• Päivitä osaamistasi säännöllisesti
• Huomioi ihmisoikeusasiat myös 

yhteistyökumppaneiden osalta
• Huomioi omissa tuotteissasi tai palveluissasi 

tuotevastuut ja kuluttajansuoja-asiat

Sosiaalinen vastuu



Kannattavuus ja kilpailukyky

• Tarkastele säännöllisesti yritystoiminnan 
kannattavuutta

• Tiedosta samalla kilpailukykysi markkinoilla
• Tähtää taloudelliseen vakauteen pitkällä 

aikavälillä

Taloudellinen vastuu



Kilpailukyky
• Vastuullisuusraportti
- Asiakastiedon palvelu, josta pystyy saamaan mistä 

yrityksestä vain vastuullisuusraportin. 
- Etupäässä Pk-yrityksille suunnattu

- Rahoittajat seuraavat ESG-tietoja
- ESG on lyhenne, joka tarkoittaa yritysten ympäristö- ja 

yhteiskuntavastuuta sekä hyvää hallintotapaa. 
- Rank a Brand on kansainvälinen yritysvastuullisuuden 

kriteeristö, jonka pohjalta vaatemerkit pisteytetään sen 
mukaan, mitä ja miten avoimesti ne kertovat toimistaan 
vastuullisen tuotannon varmistamiseksi. 

Taloudellinen vastuu

https://www.asiakastieto.fi/web/fi/palvelut-yrityksille/tarkista-ennen-kaupantekoa/vastuullisuusraportti.html
https://www.nordea.com/fi/what-is-esg
https://eetti.fi/toiminta/teemat/rankkaa_brandi/


Rahoitusmuotoja 
ympäristöystävällisemmän yrityksen kehittämiseen
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• Business Finland
• Bio and Circular Finland
• Developing markets platform
• Kansainväliset rahoituslaitokset
• Teollisuusalan yrityksille materiaalikatselmus hävikin vähentämiseksi
• Energiatuki
• Tuki innovatiivisille vihreille ideoille

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/ohjelmat/bio-and-circular-finland
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/ohjelmat/developing-markets-platform
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/kansainvaliset-rahoituslaitokset
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/materiaalikatselmus
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/haut/2021/kasvuyritysten-vihrea-siirtyma-innovaatiorahoitushaku


Esimerkki 
hiilijalanjälkilaskurista
Suurtalouskeittiön 
hiilijalanjälki
https://www.jamix.fi/co2-laskuri/
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Lähde: Jamix

https://www.jamix.fi/co2-laskuri/
https://www.jamix.fi/category/vastuullinen-keittio-ja-ruuan-hiilijalanjalki/


Esimerkkejä erilaisista 
vastuullisuusmerkeistä
Lisätietoa:

Joutsenmerkki

Sustainable Travel Finland

Kuluttajaliitto
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https://joutsenmerkki.fi/vastuullisethankinnat/vastuullisuusmerkit/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland
https://www.kuluttajaliitto.fi/materiaalit/ruoan-pakkausmerkinnat/


Novagon palveluita:
• Carbon Neutral Experience
- toteuttaa palveluita ja konkreettisia toimintamalleja, jotka 

auttavat matkailuyrityksiä pienentämään hiilijalanjälkeään 
sekä kompensoimaan loput päästöistään.
Janita Juvakka            janita.juvakka@novago.fi

• Kiertotalous CEGO
- tavoitteena on edistää Uudenmaan elinvoimaisuutta ja 

kilpailukykyä kestävällä tavalla nopeuttamalla kiertotalouden 
liiketoimintapotentiaalien toteutumista hankkeen toiminta-
alueella. 
Markku Nordström          markku.nordstrom@novago.fi



Lisätietoja:

Terja Patama
Novago Yrityskehitys Oy / Toivo@Tee
https://novago.fi/
terja.patama@novago.fi

https://novago.fi/

