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Arktiset alueet lämpenevät ilmastonmuutoksen myötä nopeiten.
Tavoitteellisella ja tuloksellisella ilmastotyöllä on kiire. 

Tämä verkkojulkaisu on suunnattu Itä-Lapin PK-yrittäjille tueksi
ilmastotyön käynnistämiseen ja ilmastonäkökulman huomioimiseen
omassa liiketoiminnassa. Tämä opas on laadittu Itä-Lapin
kuntayhtymän VähäC-hankkeessa. Hanke on saanut rahoituksen
Lapin liiton EAKR–ohjelmasta. 

Ilmasto on muuttunut ja
muuttuu edelleen. Yritykset
ovat tärkeässä roolissa ilmasto-
ongelmien ratkaisuissa ja niihin
sopeutumisessa.

Ilmastotyö osaksi
liiketoimintaa

Talous ei ole irrallaan luonnosta,
vaan on siitä riippuvainen. 

- Partha Dasgupta 
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Millaisen roolin yrityksesi valitsee suhteessa ilmastonmuutokseen? 
Millainen yrityksesi haluaa olla? 
Valitsisiko vastuullinen kuluttaja yrityksesi tuotteet ja palvelut?

Miten yrityksesi kohtaa
ilmastohaasteen?
Ilmasto muuttuu ja luonnon monimuotoisuus heikkenee. Ilmastonmuutosta on hillittävä ja siihen on
sopeuduttava. Koko yhteiskunta on murroksen edessä. 

Onko yrityksesi
osa ratkaisua?
osa ongelmaa?
sopeutuja?

Mahdollistaako yrityksesi
kestävän kuluttamisen ja onko se tehty kuluttajalle helpoksi?
hankinnan pienen hiilijalanjäljen?
inspiraation ja hyvän fiiliksen?

Lähde: Kestävä markkinointi, Petteri Lillberg, Riku Mattila

Mitä kuluttajat haluavat ja mistä he ovat valmiit maksamaan?
Miten ilmastonmuutos ja hiilineutraaliustavoitteet vaikuttavat yrityksesi brändiin; heikentääkö vai vahvistaako?
Mitä planeetta tarvitsee ja miten se vaikuttaa kulutusvalintoihin?
Mitä ilmastonmuutoksen haasteetta yrityksesi voi olla ratkaisemassa?
Mitä ilmastonmuutoksen hillintätoimea yrityksesi voi olla edistämässä?
Miten kestävyys näkyy yrityksesi markkinoinnissa ja viestinnässä?
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Recruit more doctors.
Our first key focus.

Jotta voit vähentää yritystoiminnan päästöjä,
päästölähteet on ensin tunnistettava.
Ymmärrys yritystoiminnan hiilijalanjälkeen vaikuttavista tekijöistä tekee näkyväksi yrityksen päästölähteitä ja
pontentiaalisia päästövähennyskohteita.

Voit laskea liiketoimintasi päästöt itse tai teettää hiilijalanjälkilaskelman niitä tuottavalta asiantuntijalta.
Laskentaan on tarjolla erilaisia maksullisia ohjelmia ja asiantuntemusta eri palveluntarjoajilta. Tarjolla on
myös jonkin verran ilmaisia laskentaohjelmia. Suomen ympäristökeskuksen (Syken) verkkosivuilta on
ladattavissa excel-taulukkolaskentapohja Y-hiilari, jolla päästötiedot voidaan laskea itse. Ulkopuolisen
konsultin vahvistama laskelma on virallisempi vaihtoehto, mutta itse tehty laskelma antaa hyvän pohjan
pienyrityksen päästöjen tunnistamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Miten yritys voi olla hiilineutraali?

Hiilineutraaliuden voi saavuttaa vähentämällä päästöjä ja
kompensoimalla sellaiset kasvihuonepäästöt, joita toiminnasta
väistämättä aiheutuu ja joita ei voida muilla keinoin vähentää.

Hiilijalanjäljen laskentaa varten tarvittavat tiedot:

Mikä on yrityksen vuotuinen sähkökulutus (MWh/a)? 
Miten sähkö on tuotettu (selvitä energiayhtiöltä); aurinkosähkön, tuulivoiman, vesivoiman, ydinvoiman
osuus sähköntuotannosta?

Mikä on yrityksen vuotuinen lämmöntuotannon aiheuttama polttoaineiden kulutus?  
Millä lämpö on tuotettu; kaukolämpö, nestekaasu, kevyt polttoöljy, raskas polttoöljy, maakaasu, turve,
puuperäiset polttoaineet, kasvisperäiset polttoaineet, biokaasu? Itsetuotetun lämmön osuus?

Mitkä ovat yritystoiminnan kuljetusten synnyttämät vuotuiset päästöt? 
Laskennassa voidaan käyttää joko toteutuneita kilometrejä (tonni) tai litrakohtaista polttoainekulutusta.
Käytettävä kuljetuskalusto vaikuttaa syntyviin päästöihin, joten tonnikilometrit tai polttoaineiden kulutus
on jaettava kulkuneuvon ja kokoluokan mukaan; pakettiauto, jakelukuorma-auto,
puoliperävaunuyhdistelmä, perävaunullinen yhdistelmä. Tarvitaan myös käytetyn polttoaineen menekki;
uusiutuva diesel, E85, biokaasu, maakaasu, sähkö. Lisäksi mahdolliset meri-, rautatie- ja ilmarahdin
päästöt matkan ja rahdin mukaan; matka kilometreinä ja rahti tonneina.

Jos laskelma viedään vielä syvemmälle tasolle, on tunnistettava
ostettujen palveluiden, tuotteiden ja hankintojen päästöt, sekä jätemäärät, työntekijöiden työssäkäynti- ja
työmatkat sekä asiakkiden- ja tavaraoiden kuljetusten päästöt.
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Jokainen yritys on yksilöllinen ja vain yrityksen toiminnot
tunteva, voi tunnistaa päästölähteet, pontentiaalin päästöjen
vähentämiseen sekä yritykselle mahdolliset konkreettiset
keinot päästövähennyksien toteuttamiseen.

Miten päästöjä
vähennetään?

Tutustu VähäC- hankkeessa koostettuun
toimenpidelistaukseen. Siinä on esitettynä
konkreettisia toimenpiteitä päästöjen
vähentämiskesi. Toimenpidelistaus voidaa tulostaa
yritykselle toimenpidesuunnitelmaksi.

Vähennä kulutusta

Onko yrityksen toiminnan resurssitehokkuutta tutkittu?  Onko
jossakin kohtaa toimintaketjua tehostamisen varaa tai tarvetta
muutokselle?
Mitkä ovat yrityksen tuotannossa määrällisesti merkittävimmät
materiaalit tai raaka-aineet? Onko niitä mahdollista saada
vähäpäästöisempänä?
Mitkä ovat yrityksen tuotannossa taloudellisesti merkittävimmät
materiaalit tai raaka-aineet? Onko niitä mahdollista saada
vähäpäästöisempänä?
Syntyykö tuotannossa hävikkiä? Jos syntyy, mitä? Missä vaiheessa
tuotantoketjua hävikki syntyy? Mitä toimenpiteitä voidaan tehdä
hävikin minimoimiseksi? Voiko joku muu toimija hyödyntää hävikkiä?
Onko yrityksen kuljetuksia ja logistiikkaa mahdollista kehittää
vähäpäästöisemmäksi? 

Tehosta tuotantoa

Tarkastele yrityksen toimintoja
kiertotalous-näkökulmasta.
Kiertotalous on talousmalli, jossa
tuotteet ja materiaalit pyritään
hyödyntämään mahdollismman
pitkään. Voisko joku kiertotalous-
malleista olla sinun yrityksesi
kehityssuunta? Tutustu
kiertotalouteen seuraavalla
sivulla.

Kehitä tuotantotapaa

Eniten kasvihuonekaasupäästöjä syntyy fossiilisten polttoaineiden poltosta
energiaksi mm. tieliikenteessä ja lämmityksessä. Jotta ilmastotyö on vaikuttavaa,
sen tulisi keskittyä  merkittävien päästövähennystoimenpiteiden konkreettiseen
toteuttamiseen.

Kriittisiä toimia fossiilisten polttoaineiden päästöjen vähentämiseksi ovat
energiankäytön pienentäminen ja tehostaminen, vähäpäästöisen energian
osuuden merkittävä kasvattaminen sekä lämmityksen, liikenteen ja
teollisuusprosessien puhdas sähköistäminen. Maankäyttösektorilla kriittisiä
päästövähennystoimia ovat etenkin turvemaapeltojen ja -metsien päästöjen
hallinta sekä metsäkadon estäminen.

Lähde: Suomen ympäristökeskus

Tulosta 
toimintasuunnitelma!
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Tutustu tarkemmin 
Sitran julkaisuun

LINEAARITALOUS

KIERTOTALOUS 

Kestävää kasvua kiertotalouden
liiketoimintamalleista

Käsikirja yrityksille (2022)

Kiertotalouden liiketoimintamallit
Kiertotalouden myötä neitseellisten raaka-aineiden käyttö vähenee ja materiaalit sekä tuotteet hyödynnetään
tehokkaasti. Kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen. Kiertotaloudessa ei tuoteta
jatkuvasti lisää tavaroita, vaan hyödynnetään käytössä olevien tuotteiden ja materiaalien arvoa mahdollisimman
pitkään.

1. Kiertävät raaka-aineet: 
Hyödynnä tuotannossa kierrätettyjä ja biopohjaisia materiaaleja sekä uusiutuvaa energiaa. Suunnittele kestäviä,
korjattavia ja kierrätettäviä tuotteita.

2. Jakamisalustat:
Digitaaliset alustat mahdollistavat tavaroiden ja resurssien käyttöasteiden kasvattamisen mm. vuokrauksen, yhteiskäytön
ja jakamisen kautta.

3. Tuote palveluna: 
Asiakas maksaa tietystä toiminnosta tai suorituskyvystä tuotteen omistamisen sijaan. Tuloja kertyy palvelu- tai
vuokrasopimuksista.

4. Elinkaaren pidentäminen: 
Tuotteita pidetään alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan mahdollisimman pitkään esim. korjauksen ja huollon,
päivittämisen, uudelleenmyynnin ja uudelleenvalmistuksen keinoin.

Lähde: Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista, Sitra.

Kestävää liiketoimintaa kehittäessään, yritys voi hyödyntää yhtä tai useampaa viidestä 
 kiertotalouden liiketoimintamallista:

Yhteistyö muiden yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa auttaa kehittämään yrityksesi kiertotalouden
liiketoimintamallia ja samalla se mahdollistaa myös muiden toimijoiden siirtymisen kohti kiertotaloutta.
Kiertotalousekosysteemeissä useat organisaatiot voivat tuottaa yhteistyössä lisäarvoa vähemmillä resursseilla ja
toisiaan hyödyttäen.
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"Talouden pyörien pysäyttäminen ei ole ratkaisu, vaan
pyörien pyöriminen eri tavalla"   

Ilmastotyöhön ryhtyminen vaatii päätöksen ryhtyä kehittämään
toimintaa, lähtötilanteen kartoituksen, seurantatietoa ja uutta tapaa
ajatella.
Oheiseen listaukseen on koottu  yrityksen ilmastotyön käynnistämiseen ja lähtotilanteen kartoittamiseen liittyviä
toimenpide-ehdotuksia.  

Otetaan ympäristönäkökulma huomioon päätösten teossa

Suunnitellaan materiaalivirtojen tehokkuus

Tilataan energiakatselmus/neuvontakäynti 

Teetetään hiilijalanjälkilaskelma asiantuntijalla

Lasketaan hiilijalanjälki itse (esim. Y-HIILARI)

Teetetään yritystoiminnan elinkaarianalyysi 

Seurataan rakennusten energiatehokkuutta ja energian

kulutusta

Selvitetään mahdolliset energiahukkakohteet toiminnassa

Kartoitetaan kohteet, joissa energiaa voidaan säästää

prosessin tai laitteistojen muutoksilla

Selvitetään tuotannon energiatase

Selvitetään tuotannon materiaalitase ja seurataan

materiaalivirtoja

Kompensoidaan tuotteen hiilijalanjälki

Kierrätetään pakkausmateriaalit tai käytetään

pakkauksessa  uusiomateriaaleja

Nimetään ympäristövastuuhenkilö 

Järjestetään säännöllinen ympäristökoulutus

henkilökunnalle

Viestitään ympäristökysymyksistä ja -tavoitteista aktiivisesti

asiakkaille

Ronald Reagan 6



Liikkumiseen ja kuljetuksiin liittyviä
toimenpiteitä PK-yrityksille

Suunnitellaan mahdollisimman tehokkaat kuljetusreitit

Pohditaan, onko muiden yritysten kanssa yhteiset kuljetukset mahdollisia?

Mitoitetaan ajoneuvot käyttötarpeesn mukaan

Seurataan ajoneuvojen polttoaineen kulutusta

Minimoidaan autojen ja perävaunujen omamassa

Tarjotaan taloudellisen ajon koulutus työntekijöille

Käytetään Leasing-autoja

Hankitaan työsuhdeautoiksi hybridi- ja sähköautoja

Otetaan huomioon renkaiden vaikutus polttoaineen kulutukseen (esim.

ilmanpaine, runko)

kuljetukset täyttävät viimeisimmän EURO-normin

kuljettajat ovat käyneet taloudellisen ajon koulutuksen

kuljetuspalveluja tarjoava yritys on sitoutunut energiansäästötoimintaan

polttoaineena käytetään ympäristöystävällistä vaihtoehtoa

Ostetuissa kuljetuspalveluita edellytetään, että

Suositaan työmatkaliikuntaa (pyöräilyä/lenkkeilyä/kävelyä)

Hankitaan henkilökunnan käyttöön yhteisiä polkupyöriä tai sähköpyöriä 

Järjestetään pyörille turvallinen ja suojattu säilytystila sekä riittävä määrä

pyörätelineitä

Hankitaan sähköpyörille latauspiste

Suositaan sähköisiä neuvotteluja ja sähköistä asiointia

Pyritään järjestämään etätyön mahdollisuus sitä haluaville
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Me emme voi lisätä
kestävää kulutusta, vaan
meidän on lisättävä
kulutuksen kestävyyttä
Janne Kotiaho

Toimenpiteitä
energianhankintaan ja
energiatehokkuuteen

Sähkönhankinta uusiutuvista energialähteistä (vihreä sähkö)

Sähkölämmityksen lisätukena ilmalämpöpumppu

Lämmönhankinta kokonaan uusiutuvista energialähteistä; maalämpö,

biomassa

Lämmönhankinta osittain uusiutuvista energialähteistä

Älykäs lämmityksen ohjaus

Aurinkopaneelit käyttösähkön tuotannossa

Kaikkien valaisimien korvaaminen LED-valaisimilla

Liiketunnistimien käyttäminen sisätiloissa

Ulkovalaistuksen ohjaaminen esim. aikaohjelman ja liiketunnistimien avulla

Käytettävän veden lämpötilan alentaminen

Käyttöveden kulutuksen vähentäminen

Vuotavien hanojen ja WC-istuimien tiivistäminen

Liiketunnistinhanat

Vakiovirtasuuttimien käyttöönottaminen / hanavirtaamien rajoittaminen

Energianhankinta

Valaistusratkaisut: 

Käyttövesi: 

Vuotoreittien, kuten ilmanvaihtokanavien, tarkistaminen

Läpivientien ja rakenteiden saumojen tiivistäminen

Ilman sisäänoton pienentäminen, automaattiset venttiilit

Energiatehokkaat lasiratkaisut

Tilojen eristyksen parantaminen

Ilmanjakotavan suunnitteleminen

Ilmanvaihtotarpeen määrittäminen eri aikoina ja eri tilanteissa

Koneellinen ilmanavaihto- ja lämmön talteenotto

Lämmöntalteenoton toiminnan tarkistaminen (tulo- ja

poistoilmavirtojen etäisyydet, poistoilman likaisuus, laitteen

hyötysuhde)

Ilmanavaihto- ja lämmöntalteenottoärjestelmän huolto ja

kunnossapito

Ajastettu ilmanvaihto toimitiloissa

Nosto-ovet automatisoidaan

Lastausovien tai muiden kulkuaukkojen kohdalla esim. muoviluiskat,

henkilöovet tai puhaltimet

Lämmöneristys ja ilmanvaihto: 
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Ilmastonmuutoksen riskit & mahdollisuudet
Arktinen alue lämpenee ilmastonmuutoksen myötä nopeimmalla tahdilla maailmassa. Lämpeneminen on voimakkainta Pohjois-Suomessa. Vaikka
ilmaston muutoksen hillintätoimia tehdään, pysyviä muutoksia on jo tapahtunut, ja vaikutukset tulevat jatkossa voimistumaan. 
Ilmaston muuttumiseen ja äärimmäisten sääilmiöiden riskeihin on varauduttava ja sopeuduttava.Tässä on listattuna ilmastonmuutokseen liittyvä
riskejä ja mahdollisuuksia itä-lappilaisiin elinkeinoihin liittyen 

Matkailuelinkeino ja luonnon virkistyskäyttö ovat
hyvin riippuvaisia ilmastosta ja luonnonolosuhteista
Lumivarmuus vähenee etenkin Etelä-Suomessa
Lumiolosuhteet vaihtelevat ja lumen tulo voi
viivästyä Pohjois-Suomessa
Leväkukintojen yleistyminen vesien lämpenemisen
takia haasteena kesämatkailussa

Kesämatkailukausi ja -virkistyskausi pitenevät
Vesistöjen lämpötila nousee
Pohjois-Suomen talvimatkailun vetovoiman kasvu,
kun lumitilanne Etelä-Suomessa ja Keski-
Euroopassa heikkenee

Riskit 

Mahdollisuudet

Matkailu

Happipitoisuus vesissä pienenee
Lohikalojen poikastuotanto kärsii
Lohikalojen merkitys saaliina vähenee
(riippuvainen istutusten määrästä)
Särkikalojen määrä kasvaa
Kalanviljelyssä lämpimät kesät voivat aiheuttaa
tuotantokatkoksia, kasvun hidastumista ja laadun
huononemista
Kalojen hoito viljelyssä vaikeutuu
Pilkkimisen ja jäänalta kalastamisen aika lyhenee
Tuulisuus ja myrkyt lisääntyvät ja kasvattavat
aallokkoja

Lämpimän veden lajit levittäytyvät pohjoiseen päin
Kalojen kasvu lisääntyy
Kalojen nuoruusvaiheet hyötyvät vesien
lämpenemisestä
Saaliit kasvavat
Vesien lämpeneminen lisää kalanviljelylaitosten
tuotantoa
Pidempi sulanvedenkausi lisää uistinkalastuksen
mahdollisuutta

Riskit 

Mahdollisuudet

Kalatalous

Pienpetokannat kasvavat lisäten petopainetta
sekä loisten ja taudinaiheuttajien esiintymistä
Lumisuuden väheneminen ja hankien
laadullinen heikentyminen huonontavat
metsäkanalintujen talvehtimismenestystä
Talven pituuden muutos altistaa talvivärin
omaavat riistaeläimet ylimääräiselle
petopaineelle

Pienriista- ja pikkunisäkäskannat vakaantuvat ja
runsaudenvaihtelut tasaantuvat
Petojen paine vaihtoehtoiseen ravintoon, kuten
riistalintuihin, vähenee
Talvehtivat vesilinnut hyötyvät leudoista talvista
Aikaisin saapuvat muuttolinnut hyötyvät maa-
ja vesialueiden aikaisemmasta vapautumisesta
lumen alta
Hirvieläimet hyötyvät vähenevästä
lumipeitteestä
Kasvu- ja lisääntymiskauden piteneminen
edistävät poikasten kehittymistä ja talviaikaista
elossa säilymistä parantuvan syyskunnon
myötä

Riskit 

Mahdollisuudet

Riistatalous

Lumiolosuhteet vaikeutuvat
Talven ajan jäätymis-sulamissykli tihentyy;
lumipeitteeseen muodostuu pakastumisen jälkeen kovia
kerroksia tai vesi voi läpäistä ohuehkon lumikerroksen ja
jäätyä maanpintaan, jolloin jäkälä ja muu kasvillisuus
jäävät jääkuoren alle tai kokonaan jään sisään. 
Laitumet heikentyvät
Porojen kilpailu ravinnosta kiihtyy
Porojen ravinnon laatu ja saatavuus heikkenee;
vasantuotanto alenee.
Alkutalven säävaihtelut ja talviset vesisateet lisäävät
riskiä homeen muodostumiseen kasvipeitteeseen
Lämpötilan nousu lisää hyönteisten määrää, joka
aiheuttaa poroille stressiä
Ilmaston lämpeneminen lisää loisten ja
taudinaiheuttajien esiintymistä
Metsäpaloriskit lisääntyvät ja suurpalojen
todennäköisyys kasvaa

Varhainen kevääntulo helpottaa ravinnonsaantia ja
parantaa porojen kuntoa ja lisää tuottavuutta
Kesän kuivuusjaksot vähentävät hyönteisten määrää ja
siten niiden poroille aiheuttamaa stressiä
Luppo- ja jäkälälaidunten kunto paranee, ne uusiutuvat
nopeammin ja uusia laitumia tulee lisää
Kasvukauden piteneminen ja lämpeneminen lisäävät
kasvibiomassan tuotantoa (myös sienten), mikä johtaa
parempiin teuras- ja talvehtimiskuntoihin

Riskit 

Mahdollisuudet

Porotalous

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö,  Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia.

Vaikuutaako joku riskeistä liiketoimintaasi?

Voidaanko riskien toteutumista estää? 

Voidaanko niiden toteutumiseen varautua?
9

Millaisia sopeutumistoimia tarvitaan?

Onko joku riski liiketoiminnallesi mahdollisuus?

POHDI:



Ilmastonmuutoksen riskit & mahdollisuudet

Ravinteiden huuhtoutumisriski kasvaa
Tuulituhoriski kasvaa, ja puiden ankkuroituminen maahan heikkenee roudan
vähetessä
Ilmansaasteiden (otsoni) ja UV-säteilyn yhdysvaikutukset ekosysteemeihin
vahvistuvat ilmastomuutoksen myötä
Hyönteistuhot; tuhohyönteisten kannat kasvavat ja levinneisyysalue laajentuu
pohjoisemmaksi
Myrskyjen aiheuttamat metsätuhot
Mahdollinen vähentynyt routa vaikeuttaa puunkorjuuta
Kelirikkoajan piteneminen lisää konekapasiteetin ja puun varastoinnin tarvetta
Havupuun laatu voi kärsiä
Metsäpaloriskit lisääntyvät ja suurpalojen todennäköisyys kasvaa

Hiilidioksidin, lämpötilan ja sadannan kasvu lisää boreaalisen vyöhykkeen
tuottavuutta
Hakkuumahdollisuudet kasvavat
Kasvien käytössä on enemmän ravinteita
Puiden siemensadot paranevat, ja luontainen uudistuminen helpottuu
Pohjois-Suomessa ja karuhkoilla paikoilla.

Riskit 

Mahdollisuudet

Metsätalous

Sään ääri-ilmiöiden vaikutus satoon; liiallinen kuivuus, liiallinen märkyys
Eroosio ja ravinteiden huuhtoutumisriski kasvaa
Savimaiden tiivistyminen voi haitata viljelyä,mikäli routaantuminen vähenee
Ilmansaasteiden (otsoni) ja UV säteilyn yhteisvaikutukset ekosysteemeihin
vahvistuvat
Hyönteistuho- ja kasvitautiriski kasvaa
Kasvien talvehtiminen voi vaikeutua
Kasteluveden tarve voi kasvaa
Ääri-ilmiöiden lisääntymisen vaikutukset pelto- tuotannon sadon määrään ja
laatuun

Kasvien tuotantopotentiaali kasvaa
Kasvien viljelyrajat siirtyvät pohjoisemmaksi
Puutarhatuotanto hyötyy
Ulkolaidunnusta voidaan lisätä
Talvehtiminen helpottunee monivuotisilla kasveilla

Riskit 

Mahdollisuudet

Maatalous

Sadanta lisääntyy; pohjaveden pinta nousee, maan lujuus alenee, eroosioriski lisääntyy ja ulkopintojen
kosteuskuorma kasvaa, kellaritilojen tulvat lisääntyvät
Lumikuorma kasvaa ja aiheuttaa rasitusta kattorakenteille
Kosteushaitat sekä huollon tarve lisääntyvät
Jäätymis-sulamissykli tihentyy eli lämpötila vaihtelee; korroosio lisääntyy
Pohjavedenpinnan nousu voi estää perustusten kuivatusrakenteiden toiminnan ja aiheuttaa
rakenteiden vaurioitumista
 Ääri-ilmiöiden vaikutukset, mm. tuulisuuden ja tuulen voimakkuuksien mahdollinen lisääntyminen
 Viistosade aiheuttaa lisärasitusta ulkoverhoilulle
Kuivina ja lämpiminä kesinä pohjavedenpinta voi myös merkittävästi alentua. Tällöin savipohjien
painuessa saattaa aiheutua perustus- ja seinävaurioita rakennuksille, jotka on perustettu
maanvaraisesti.
Sadevesien imeytyminen hidastuu

Riskit 

Rakennukset, rakentaminen & aluerakenteet

Rakennusten lämmitysenergiantarve voi alentua
Puurakentaminen lisääntyy puun toimiessa
pitkäaikaisena hiilinieluna; puutuote-
elinkeinotoiminnalla kasvumahdollisuuksia myös
Itä-Lapissa

Mahdollisuudet

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö,  Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia. 10



Recruit more doctors.
Our first key focus.

Onko yritykselläsi kestävä
brändi?

BRÄNDI = maine eli asiakkaiden kuva yrityksestä + yrityksen omakuva

Millainen on yrityksesi brändi, kun sitä peilaa ekologiseen kestävyyteen?

Brändi
Asiakaskokemus

Positio

Asiakkaiden kuva yrityksestä Yrityksen omakuva

Yrityksen tarkoitus
Yrityksen tarina

Arvot
Yrityskultturi

Visuaalinen ilme
Ihanne asiakas/

kohderyhmä

Mielikuvat
Asiakaskokemukset

Maine
Uskomukset

Asenteet
Trendit

 

Brändi
 

Kestävä kehitys ja hiilineutraaliustavoitteet näkyvät jo monen yrityksen markkinoinnissa
ja brändissä. Useat suuret yritykset ovat tehneet pitkäjänteistä kestävän brändin
rakentamistyötä.  Millainen on sinun yrityksesi brändi? 

Vaikka yritys ei itse tietoisesti loisikaan brändiään, niin sen luovat asiakkaat ja silloin
brändi ei välttämättä ole yrityksen toiveen mukainen. Brändi syntyy yrityksen
toimintojen ja asiakkaan kohtaamisen rajapinnassa. 

Oheisessa kaaviossa on esitetty brändin muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä.
Kaaviossa sininen ympyrä esittää asiakkaan näkökulmaa, jossa asiakas luo itse
mielikuvan yrityksestä ja sen maineesta asiakaskokemuksensa myötä. Vallitsevat
asenteet, trendit ja uskomukset vaikuttavat myös asiakkaan luomaan yrityskuvaan. 

mikä on yrityksesi toimintojen tarkoitus ja kuinka toimintaa toteutetaan kestävästi ja ilmastonmuutosta
hillitsevästi?
miten kestävät toimet muokkaavat yrityksesi tarinaa, ovatko ne osa yritystäsi vai voidaanko tarinassa kääntää
uusi sivu? 
muokkaako kestävyysajattelu yrityksesi arvoja tai miten olemassa olevat arvot toteutuvat kestävissä toimissa? 
näkyykö yrityksesi tekemä ilmastotyö markkinoinnissa ja päivittäisessä toiminnassa?
 onko yrityksesi markkinointi ja viestintä linjassa arkisten toimintojen kanssa?
mikä on yrityksesi kohderyhmä. Onko ekologinen kestävyys ja yritysvastuullisuus tärkeitä kohderyhmällesi nyt
tai tulevaisuudessa.

Kaaviossa keltainen ympyrä kuvaa niitä asioita, jotka ovat yrityksen omissa käsissä. Ilmastotyön ja
ekologisen kestävyyden näkökulmasta yrityksesi brändiin vaikutta mm;

Kaavion keskellä, pallojen leikkauspisteessä kiteytyy yrityksen ympäristöbrändi ja asiakaskokemus
sekä yrityksesi positio eli se, kuinka yrityksesi tuote tai palvelu nähdään suhteessa kilpailijoihon.

millaisia kokemuksia asiakkaalla on yrityksestäsi aikaisemmin?
kuinka tärkeänä hän pitää yritysten vastuullista toimintaa?
kuinka tärkeänä hän pitää tuotteiden ja palveluiden hiilijalanjälkeä?
millä tavalla kilpailevien tai vaihtoehtoisten tuote- tai palvelutarjoajien tekemä vastuullisuus- tai ilmastotyö näkyy yrityksen
tuotteissa ja markkinoinnissa?
millä tavalla kuluttamiseen liittyviä vastuullisuuskysymyksiä ja ilmastotyön tärkeyttä tuodaan esille esimerkiksi mediassa
tai asiakkaalle tärkeiden mielipidevaikuttajien toimesta?
miten yrityksesi kestävyystoimet ja viestintä näkyvät asiakkaille verrattuna muihin yrityksiin?

Ilmastotyön ja ekologisen kestävyyden näkökulmasta asiakkaan luomaan yrityskuvaan vaikuttaa mm;

Pohdi: 
Jos lähes kaikissa päivittäistavarakaupan maitohyllyn tuotteissa on merkintä, joka kertoo niitä tuottavan yrityksen tavoittelevan
hiilineutraaliutta: 

Millä tavalla joukosta erottuu se tuote ja yritys, jolla tällaista merkintää ei ole? Millaisen maineen yritys saa kilpailijoittensa rinnalla?
Entä jos yritys tekee samanlaista hiilineutraaliustyötä, kuin kilpailijansakin, mutta ei tuo sitä esille?

YRITYKSEN ARVOT
Kun yritys kehittää yritystoimintaansa kestävämmäksi ja vastuullisemmaksi on yrityksen arvot peilattava kestävyystoimiin ja arvoja on
kenties kirkastettava. Myös kestävä liiketoiminta voi olla itsessään arvo. Kestävät arvot ja kestävä brändäys perustuu aidoille
toimenpiteille, niille jotka ovat aito osa ilmasto-ongelman hillintää ja ratkaisua. 11



Miten ilmastonmuutos ja luonnon-
monimuotoisuuden heikkeneminen
vaikuttavat liiketoimintaasi, raaka-aineiden
saatavuuteen tai hiilijalanjälkeen?

Millaiset vaikutukset mm. työvoima-
lainsäädännöllä, kilpailulainsäädännöllä ,
uusien lakien ja asetusten toimeenpanolla,
on liiketoimintaasi?

Miten maailmanlaajuiset poliittiset päätökset
ja kansalliset päätökset ja hallinnolliset
tekijät vaikuttavat liiketoimintaan,
lainsäädäntöön, verotukseen tai rajoitteisiin?

P poliittinen ympäristö

Millaiset vaikutukset on digiloikalla,
teknologian kehityksellä ja uusien
innovaatioiden käyttöönotolla? 

T teknologinen
ympäristö

Tilanne mm. suhdanne- ja rahoitusmarkki-
noiden ja korkotason osalta?

E ekonominen
ympäristö

Tilanne ja näkymät  kulutuskäyttäytymisen,
kuluttajatrendien, elämäntyylin osalta ja
esimerkiksi työhön liittyvien asenteiden ja
ajankäytön suhteen?

S sosiokulttuurinen
ympäristö

E ekologinen ympäristö L lainsäädännöllinen
ympäristö

Pohdi ja kirjoita:

PESTEL-analyysin avulla voit tutkia, miten yhteiskunnan eri
osa-alueilla ja ympäristössä tapahtuvat muutokset
vaikuttavat tulevaisuudessa yrityksesi toimintaan. Analyysi
voi tuoda esille sellaisia tekijöitä ja muuttujia, jotka voivat
yrityksen arkea pyörittäessä jäädä muutoin huomaamatta. 

Yrityksesi toimintaan
vaikuttavat ulkoiset tekijät

Mihin osa-alueista voidaan vaikuttaa?
Antaako jokin kilpailuetua? 
Vai vaikeuttaako toimintaa?
Miten vaikuttaviin osa-alueisiin voidaan varautua?

Mikä on liiketoiminnan kannalta tärkeää? 
Mikä on melko tärkeää?
Millä ei ole vaikutusta liiketoimintaan nyt, 
eikä tulevaisuudessa?

Pohdi :
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