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Minä vastuullisen yritystoiminnan 
tekijänä

Vastuullisuus, kestävä kehitys ja 
Agenda 2030 

13:30-13:45 TAUKO

Vastuullisuus jatkuu

Biodiversiteetti nousee 
vastuullisuustyössä 
ilmastonmuutoksen rinnalle

Välitehtävän esittely





• Toteutusaika 1.1.2022-31.8.2023

• Tampereella, tamperelaisille
• yritysten tukeminen laajemmin
• koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistujia laajemmin

• Pääkohderyhmät:
• heikossa työmarkkina-asemassa olevat nuoret

• yhteensä 150 alle 30 v. nuorta
• tavoitteena, että väh. 50 % työllistyy, jatkaa koulutukseen 

tai yrittäjyyteen
• mikro- ja PK-yritykset
• 3. sektorin toimijat, päättäjät, kaupungin yksiköt

Hankkeen tavoitteena on

1. kehittää heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden 
työllistymisvalmiuksia, erityisesti työpaikalla tapahtuvan 
oppimisen avulla

2. tukea yritysten ja organisaatioiden kiertotalousliiketoiminnan 
kehittämistä uusien työpaikkojen luomiseksi

3. kasvattaa kiertotaloustietämystä, innostusta, yrittäjyyttä ja 
verkostoitumista 





Uusi kasvu syntyy 
verkostoissa -hanke
Miten voimme tukea työelämän murrosta nopeasti 
muuttuvassa maailmassa?



22.4.2022Uusi kasvu syntyy verkostoissa | Networks Behind New Growth

Hankkeesta ja sen tarjoamista 
palveluista

▪ Intressiryhmä koostuu henkilöistä, joita yhdistää sama 

kiinnostuksen kohde, teema, vaihe elämässä, kiinnostus kehittää 

ja toimia yhteistyössä muiden kanssa

▪ Uusi kasvu –hanke voi tarjota muodostuneelle intressiryhmälle 

palveluita heidän tarpeisiinsa → räätälöinti, ostopalvelu, 

ryhmämuotoisuus

▪ Palvelumuotoja ja ryhmätarpeita syntynyt eri tavoin: 

kiertotaloudesta kiinnostuneet, elämys- ja matkailutalous 

yhdistävänä teemana, pelialan yhteyteen syntyvät yhteisöt sekä 

nuoret opiskelijat, joilla on startup –mindset

▪ Lisää infoa ja yhteystiedot: www.uusikasvu.fi

http://www.uusikasvu.fi/


• Kestävän kehityksen asiantuntija ja kouluttaja

• Syklissä kouluttajana vuodesta 2018

• MSc Forest Science and Business, Helsingin yliopisto
BSc Environmental Science, University of York

• Kiinnostuksen kohteina kädenjälki-ajattelu, kestävä 
tulevaisuus, vaikuttamistaidot ja systeemiajattelu

Verkostoidutaan!
Twitter: @AuraPiha
Linkedin: Aura Piha



• Ammatillinen erityisoppilaitos, joka keskittyy 
ympäristöalan koulutuksen järjestämiseen 
valtakunnallisesti

• Perustettu vuonna 2002

• 40 000 opiskelijaa 20 vuoden aikana

• Toiminta:

• Ympäristöalan erikoisammattitutkinto ja 
ammattitutkinto

• Korttikoulutukset

• Konsultointipalvelut

• Kehittämishankkeet



• Isommissa ryhmissä pyydetään 
puheenvuorot kättä nostamalla

• Pidetään puheenvuorot asiassa ja sopivan 
mittaisina – kunnioitetaan muiden aikaa ja 
annetaan kaikille aika ja tila puheenvuoroille





Ennen: ympäristöasiantuntijat ja 
ympäristöinsinöörit ne ratkaisevat 

ne ympäristöongelmat.

Nykyään: viheliäisten ongelmien 
ratkaisemiseen tarvitaan erilaisia ihmisiä, 

ei ole erikseen ympäristöongelmia.



• Töissä / organisaatiossa

• Osana kotitaloutta kuluttajina

• Taloyhtiöissä

• Harrastuksissa

• Politiikassa

• Ammattiliitossa ja yhdistyksissä

• Vanhempina ja kasvattajina / lapsina ja 
lapsenlapsina



Vuorovaikuttaja

Keksijä

Keskustelija

Haahuilija

Kouluttaja

Nörtti

Tutkimusmatkailija

Aktivisti

Auditoija

Tutkija

Kirjoittaja

Suunnittelija

Insinööri

Pomo

Ammattilainen

Vaikuttaja

Kehittäjä

Taiteilija

Asiantuntija

Diplomaatti

Arkkitehti

Eetikko

Järjestelijä

Kartoittaja

Huoltaja

Muotoilija

Mallintaja

Koodari

Raportoija

Ekonomi

Tukija

Tienraivaaja

Suunnannäyttäjä

Innostaja

Tai keksi joku oma!

Esittele itsesi!
• Nimi
• Missä työskentelet/ 

haluaisit työskennellä
• 3 valitsemaasi roolia
• Max. 1 minuutti! 



https://www.oph.fi/fi/palvelut/ilo-ilmasto-osaaminen-0  → kartat löytyvät, kun skrollaa alaspäin



Henkilökohtainen tehtävä: 

1. Mitä osaamista ILO:n kartasta sinulla jo on? / Mitä 

osaamista yritykselläsi jo on? 

answergarden.ch/2428551

2. Mitä haluaisit oppia? / 

Mitä osaamista yrityksesi tarvitsee? 

answergarden.ch/2428557

Osaamiskartat: bit.ly/ilmasto-osaaminen (skrollaa ihan alas) 





https://youtu.be/pRY3miZAr40 



Vastuullisuus vs. vastuullinen 
liiketoiminta/yritysvastuu

Vastuullisuus vs. kestävyys 



• Universumin synty 
13,8 mrd vuotta sitten

• Maapallon synty 
4,5 mrd vuotta sitten

• Nykyihminen 
200 000 vuotta sitten







Kyseessä ei ole planeetan kriisi. 
Kyseessä on ihmiskunnan, työn ja 

talouden kriisi.



Kuva: Seppo Leinonen
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Planeetan 
rajat 
Rockström et al. 2009
Steffen et al. 2015



Kate Raworth: Doughnut economics
(2017)

Talouden 
donitsimalli





Toimintaympäristön muutokset (PESTE)

• Poliittisia: Lainsäädäntö, kansainväliset sopimukset, yhdentyminen tai etääntyminen 
esim. EU, tutkimus-, kehittämis-, alue-, matkailu-, yms. politiikka

• Ekonomisia: Maailman, Euroopan, alueen talouskehitys, talouskriisit ja lamat, 
kilpailurajoitukset, julkinen rahoitus ja tuet, ostovoima

• Sosiaalisia: Arvot, kulutuskäyttäytyminen, ikärakenne, muuttoliike, syntyvyys

• Teknologisia: informaatio- ja tietoliikenne, tekoäly, digitalisaatio, bio-, nano-, 
energiateknologiat, verkkokauppa, virtuaalimaailma

• Ekologisia: llmastonmuutos ja sen aiheuttamat muutokset (sään ääri-ilmiöt, 
sademäärät, kuumat kesät, kuivuus), monimuotoisuuden katoaminen, ympäristön 
pilaantuminen, luonnonvarojen riittävyys.



Kestävän kehityksen määritelmä

”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää 
nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta 
mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.”

Brundtlandin komissio 1987





Yritysvastuu / Yhteiskuntavastuu

Taloudellinen 
vastuu (Profit)

Sosiaalinen 
vastuu (People)

Ympäristövastuu 
(Planet)



Paikallinen
taso

Alueellinen
taso

Globaali
taso

Ylisukupolvisuus



Negatiivisten vaikutusten 
vähentäminen

Positiivisten vaikutusten 
lisääminen



Yrityksen 
arvot, sisäiset 
toimenpiteet, 

jalanjälki

Passiiviset teot: 
Esimerkkinä 
toimiminen

Aktiiviset teot:
Viestintä
Kannanotot
Kampanjat

Vaikuttamisteot
Vaikuttamistekojen 
mahdollistaminen
Verkostoyhteistyö

Hankintaketju
Lainsäädäntöön 
vaikuttaminen

Systeeminen 
muutos

Aura Piha







Kerro esimerkki omasta tai 
yrityksesi kädenjälki-teosta.



www.handprinter.org

Ajattelemme uudella tavalla.
Pyrimme uudistamaan koko toimialaa.
Kasvatamme kädenjälkeämme.
Korjaamme ja jälleenrakennamme



Upright Project: arvioi datan avulla, tuottaako 
yritys maailman enemmän hyvää (kädenjälki) vai 
huonoa (jalanjälki)

https://model.uprightproject.com/



Esimerkkiyritysten profiilit: toinen 
nettopositiivinen, toinen nettonegatiivinen 





• Järjestelmiä: 

• Ekokompassi

• ISO14001

• Sitoumuksia:

• YK Global Compact

• Sitoumus 2050

• Raportointia:

• ESG

• Sertifikaatteja:

• Joutsenmerkki

• Avainlippu

• Vihreä Lippu

• MSC / ASC

• FSC / (PEFC)



Mitä et mittaa, sitä et voi parantaa.

Sitä saat, mitä mittaat. 



M

Materiaali-
tehokkuus ja 

uusiutuvat 
materiaalit

Melu

Logistiikka ja 
liikkuminen

Maankäyttö

Jätteet: vältä, 
vähennä, 
kierrätä

Energia-
tehokkuus ja 
uusiutuva 
energia

Kemikaalit ja 
vaaralliset 
kemikaalit

Päästöt 
ilmaan ja 

veteen (CO2, 
N, P, myrkyt)

Ekologinen
kestävyys ja 
vastuullisuus

Minimi: lain 
vaatimukset

Vastuullisuus: 
aktiivisesti tekee 
enemmän

Tuote- ja 
palvelusuunnittelu

Hankinnat ja 
alihankinnat



M

Työntekijän 
velvollisuudet 

ja oikeudet

Työhyvinvointi

Koulutus ja 
osaaminen

Oikeudenmukainen 
palkka ja 
muut edut

Asiakas-
palvelu

Tasa-arvo ja 
erityis-
tarpeiden 
huomiointi

Työn 
turvallisuus ja 

terveellisyys

Osallisuus 
ja oikeus 
järjestäytymiseen

Sosio-
kulttuurinen
kestävyys ja 
vastuullisuus

Minimi: lain 
vaatimukset

Vastuullisuus: 
aktiivisesti tekee 
enemmän

Tuote- ja 
palvelusuunnittelu

Hankinnat ja 
alihankinnat



M

Pitkäjänteinen 
suunnittelu

Vastuulliset 
rahoituskanavat

Vastuullinen 
tilinpito ja 

raportointi

Verojen 
maksaminen

Alusta- ja 
jakamistalous

Välineistä
huolehtimin
en

Velat 
tasapainossa

Kestävä kasvu

Taloudellinen
kestävyys ja 
vastuullisuus

Minimi: lain 
vaatimukset

Vastuullisuus: 
aktiivisesti tekee 
enemmän

Tuote- ja 
palvelusuunnittelu

Hankinnat ja 
alihankinnat



• Ihmisoikeudet

• Yritysten tulee kunnioittaa ja tukea 

yleismaailmallisia ihmisoikeuksia.

• Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole 

osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

• Työvoima

• Yritysten tulee kunnioittaa ja tukea työläisten 

oikeuksia vapaaseen järjestäytymiseen sekä 

yhteisesti sovittuihin työehtoihin.

• Yritysten tulee estää kaikenlainen pakkotyön 

käyttö.

• Yritysten tulee kokonaan luopua lapsityövoiman 

käytöstä.

• Yritysten tulee estää työvoiman syrjiminen.

• Ympäristö

• Yritysten tulee noudattaa varovaisuusperiaatetta 

ympäristöön vaikuttavien toimenpiteiden kohdalla.

• Yritysten tulee tukea aloitteita, jotka edistävät 

suurempaa vastuullisuutta luonnonvaroja 

käytettäessä.

• Yritysten tulee edistää ympäristöystävällisten 

teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa.

• Korruptio

• Yritysten tulee työskennellä kaikkia korruption eri 

muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja

lahjonta.





YK:n AGENDA 2030 kestävän 
kehityksen tavoitteet



Päävastuu Agendan 
toteutumisesta on valtioilla.

Mutta toteutuakseen se tarvitsee 
meitä kaikkia.



https://sdgimpactassessmenttool.org/en-gb

https://sdgimpactassessmenttool.org/en-gb








Lue itseksesi Agenda 2030 

-tavoite 13, 14 tai 15. 

Miten valitsemasi tavoite näkyy tai voisi näkyä työssäsi tai organisaatiossasi? 

Kirjoita ylös. Halutessasi keskustele vieruskaverin kanssa. 

kestavakehitys.fi/web/kestava-kehitys/agenda2030 









• Biodiversiteetti eli elollisen 
luonnon monimuotoisuus 
mukaan lukien lajien, 
eliöyhteisöjen, 
ekosysteemien ja eliölajien 
perinnöllinen 
monimuotoisuus. 
(http://tieteentermipankki.fi/) 



1. Ruuan tuotanto

2. Taistelu tauteja vastaan

3. Yritystoiminta ja monien 
toimeentulo perustuvat terveille 
ekosysteemeille

4. Ekosysteemipalvelut: maaperän ja 
veden puhdistaminen, maaperän 
ylläpito

5. Luonnonkirjo suojelee meitä

6. Hyvinvointi: luonnossa liikkuminen 
ja turismi



• Elinympäristöjen häviäminen ja 
heikentyminen

• Maatalous

• Metsätalous

• Rakentaminen

• Saastumien

• Ympäristömyrkyt

• Ilmastonmuutos

• Vieraslajit

• Metsästys, kalastus, keräily



Työkaluja monimuotoisuusvaikutusten 
mittaamiseen



• Maankäyttö

• Typpipäästöt

• Kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1, 2, 3)

• Myrkyllisten aineiden päästöt

• Mittayksikkö: MSA*km2

• MSA = mean species abundance (kuvaa 



• Yritysvastuun merkitys ja tärkeys
• Yritysvastuun strateginen asema
• Yritysvastuun resursointi ja integrointi

Työkalu koostuu kyselystä, joka kattaa kattaa viisi osa-aluetta:

• Yritysvastuutoimenpiteet
• Seuranta, tulokset ja vaikutukset


