


• Vastuullisuus liiketoiminnassa
• Kestävä kehitys ja kiertotalous
• Miksi vastuullista liiketoimintaa?
• Kiertotalouden liiketoimintamallit
• Yritysesimerkkejä
• Viherpesu
• Hyödyllisiä linkkejä



• Ympäristö-, sosiaalinen ja taloudellinen vastuu (ESG)

• Yritysvastuu tarkoittaa käytännössä yhteiskunta- ja 
ympäristövastuullisen toiminnan liittämistä yrityksen 
päivittäiseen liiketoimintaan

• Yritysvastuu ei tarkoita sitä, että yritys täyttää lakien ja 
määräysten vaatimukset



Taloudellinen vastuu
Yrityskulttuuri
Yhtiön käytännöt
Bisnesmalli

Vesi, ilma, energia
Kemikaalit
Jätteet
Biodiversiteetti

Työntekijät
Tavarantoimittajat
Asiakkaat
Yhteisöt

Innovaatiot
Muotoilun positiivinen vaikutus
Tuotekehitys
Elinkaariajattelu

Lähde: Hovi Creative



Lähde: https://kestavakehitys.fi/agenda-2030

https://kestavakehitys.fi/agenda-2030




Kiertotaloudessa materiaalit ja tuotteet 
hyödynnetään mahdollisimman pitkään
• lainaamalla
• vuokraamalla
• uudelleen käyttämällä
• korjaamalla/kunnostamalla ja
• kierrättämällä

Näin tuotteiden elinkaari pitenee

Kiertotalous on yksi osa vastuullista 
toimintaa









96% yrityksistä kokee saavansa 
liiketoiminnallista hyötyä 
kestävästä kehityksestä.

Eniten hyötyjä nähdään 
kilpailukyvyn parantamisessa ja 
liiketoiminnan varmistamisessa 
tulevaisuudessa.

Lähde: Business Finlandin kyselytutkimus 2021 



Lähde: Business Finlandin kyselytutkimus 2021 



Lähde: Sitra



Lähde: Sitra

• Tuotteita pidetään alkuperäisessä 
käyttötarkoituksessa 
mahdollisimman pitkään ja useita 
käyttökertoja

• Korjaaminen ja kunnostaminen
• Uusien tuotteiden ostamisen ja 

valmistamisen tarve vähenee



Lähde: Sitra

• Asiakkaan ei tarvitse omistaa 
tuotetta

• Asiakas maksaa tietystä 
toiminnosta tai suorituskyvystä

• Vuokraus, leasing, suorituskyky 
palveluna



Lähde: Sitra

• Digipohjaisilla alustoilla 
edistetään tavaroiden ja 
resurssien käyttöasteiden 
kasvattamista ja elinkaaren 
pidentämistä

• Sovelluksen hyödyntäminen, 
kehittäminen, optimointi, 
jäljitettävyys



Lähde: Sitra

• Tuotteissa ja suunnittelussa 
suositaan uusiutuvia, 
kierrätettäviä ja biohajoavia 
materiaaleja

• Ekosuunnittelun periaatteet
• Uusiutuvat energialähteet



Lähde: Sitra

• Resurssitehokkuuden kasvu ja 
kierrätyksen tehostuminen

• Sivuvirrat ja ylijäämä raaka-
aineina uusiotuotteisiin

• Jätteiden hyödyntäminen
• Uudelleenvalmistus





• Suomalaista designia ja työtä
• Ajaton ja kestävä muotoilu
• Laadukkaat ja ekologiset 

materiaalit
• Hakola on Wheels –

huoltopalvelu

Lähde: hakola-vastuullisuuskatsaus-1963-2021.pdf

https://hakola.fi/wp-content/uploads/2022/02/hakola-vastuullisuuskatsaus-1963-2021.pdf


• Kierrätettävät ja uusiutuvista 
raaka-aineista valmistetut 
tuotteet

• Ainut suomalainen 
suodatinpussien valmistaja

• Hukan minimointi
• Chefstein® digitaalinen palvelu 

ammattikeittiöihin, seuraa miten 
ja miksi ruokahävikkiä syntyy

Lähde: Fredman



• Keraamisesti 
pinnoitettujen pannujen 
huolto -pilotti

• Vintage-palvelu vanhojen 
astioiden ostoon ja 
myyntiin

• Vuokrauspalvelu

Lähde: 
https://www.iltalehti.fi/asumisartikkelit/a/89
e8400f-03d0-43ee-b425-96cef1799afb

https://www.iltalehti.fi/asumisartikkelit/a/89e8400f-03d0-43ee-b425-96cef1799afb


• Jopa 42 prosenttia yritysten esittämistä ympäristöväitteistä on liioiteltuja, 
paikkansapitämättömiä tai petollisia (Tuore EU-tutkimus)

• Viherpesu tarkoittaa pinnallista ympäristöystävällisyyttä, joka ei ulotu mainontaa 
syvemmälle

• Esimerkiksi 
• markkinoinnissa käytetään ilmaisuja ”vihreä” tai ”ympäristöystävällinen” ilman, 

että kerrotaan, millä tavalla tuote on ympäristöystävällinen tai vihreä
• yksittäisessä tuotteessa on käytetty ekologisempaa materiaalia, mutta yrityksen 

toimintamalli laajemmin ei ole kestävää ympäristön näkökulmasta
• vihreäksi mielletyn värimaailman käyttäminen Lähde: https://joutsenmerkki.fi/viherpesua-

vai-ymparistovastuuta/

https://joutsenmerkki.fi/viherpesua-vai-ymparistovastuuta/




Lähde: Hovi Creative



Hyödyllisiä linkkejä

• Ilmastokumppanuus https://ilmastokumppanuus.fi/

• KIERTO-kartoitus https://www.kiertotaloudestakasvua.fi/kierto-
kartoitus/

• Sertifikaatit https://www.kiertotaloudestakasvua.fi/yrityksen-
ymparistotyon-tueksi/

• Ekokompassi (tulossa webinaari 4.5.)

• Hiilijalanjälkilaskenta

• Rahoitus ja palvelut Pirkanmaalla 
https://www.kiertotaloudestakasvua.fi/rahoitusmahdollisuuksia-ja-
yrityspalveluita-pirkanmaalla/

• Sitran opas kiertotalouteen https://www.sitra.fi/julkaisut/kestavaa-
kasvua-kiertotalouden-liiketoimintamalleista/

https://ilmastokumppanuus.fi/
https://www.kiertotaloudestakasvua.fi/kierto-kartoitus/
https://www.kiertotaloudestakasvua.fi/yrityksen-ymparistotyon-tueksi/
https://www.kiertotaloudestakasvua.fi/rahoitusmahdollisuuksia-ja-yrityspalveluita-pirkanmaalla/
https://www.sitra.fi/julkaisut/kestavaa-kasvua-kiertotalouden-liiketoimintamalleista/


Kolmen työpajan sarja, Satakunnankatu 18 A,
klo 12-15

• Työpaja 1: to 21.4.2022 Vastuullinen 
liiketoiminta

• Työpaja 2: ti 26.4.2022 Vastuullinen 
liiketoiminta

• Työpaja 3: to 28.4.2022 Verkostotyö, 
verkostojohtaminen ja sen välineet

Kouluttajina Aura Piha ja Marja Kurkela (Sykli 
Oy) sekä Timo Järvensivu (Uotta Oy)

https://www.kiertotaloudestakasvua.fi/vastuullisen-liiketoiminnan-ja-verkostojen-kehittaja-valmennus/




Tehdään yhdessä

KIERTOTALOUDESTA 
TYÖELÄMÄTAITO JA

KILPAILUVALTTI


