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Ilmastomyönteisyys on edelläkävijöille 
mahdollisuus



284 000
yritystä

84 800 
pk-yritystä

600
Isoa

yritystä

3300
cleantech
yritystä

Lähde: Tilastokeskus, EK (2017)
Bisnes ja ilmastonmuutos -yrityskysely

Suomessa on noin…



Kolmannes pk-yrityksistä on 
ilmasto-orientoituneita
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Miten ilmastonmuutos 
vaikuttaa yritykseesi?
• Ilmastonmuutos tulee koskettamaan joka 

ikistä suomalaista yritystä ja sen 
hillitsemisestä löytyy myös rajattomia 
mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle.

• Voiko ilmastonmuutos:
– Lisätä tai vähentää yrityksesi 

tuotteiden tai palvelujen kysyntää
– Vaikeuttaa raaka-aineiden saatavuutta 

tai nostaa niiden hintaa
– Vaikuttaa tuotteiden 

houkuttelevuuteen markkinoilla
– Edellyttää yrityksesi strategian tai 

toimintatapojen päivittämistä



Apua yrityksille:
www.ilmastobisnes.fi

• EK:n ja Clonetin tarjoama palvelu

• Matalan kynnyksen polkuja ja tärppejä 
ilmastobisnekseen

• Tarjolla käytännön työkaluja
– Päästölaskuri
– Päästömittari

• Eri toimialojen pk-yritykset
kertovat kokemuksistaan
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Lähde mukaan ilmastobisnekseen –
hyödynnä mahdollisuudet ja minimoi riskit!
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Suunnittele, miten 
lähdet liikkeelle

• Kartoita lähtötilanne:

– Lähtötilanteen päästöt

– Omat arvot ja strategia

– Globaalit megatrendit

– Lainsäädännön vaatimukset

– Sidosryhmien vaatimukset

• Aseta päästövähennystavoitteet.

• Suunnittele, miten seuraat päästökehitystä.
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Määritä toimintasi 
hiilijalanjälki
• Mittaamalla päästösi pääset liikkeelle:

➢ Ilmainen päästölaskuri

• Oman toiminnan merkittävimpien 
päästölähteiden tunnistaminen auttaa 
hahmottamaan yrityksen lähtötilannetta.

• Kun päästölähteet tiedetään, antaa se 
hyvän pohjan ilmastotoimien suunnittelulle 
ja tavoitteiden asettamiselle.

• Päästökehitystä seuraamalla voidaan 
tarkastella toteutettujen päästövähennys-
toimien vaikuttavuutta sekä tehdä jatkuvia 
parannuksia. 

8 8.3.2018

https://www.ilmastobisnes.fi/paastolaskuri/


Vähennä päästöjäsi

• Energiatehokkuuden parantaminen 
vähentää sekä päästöjä että kustannuksia

• Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen 
uusiutuvalla energialla

• Liikennevirtojen optimointi ja puhtaat 
käyttövoimat

• Siirtyminen vihreän sähkön ja 
kaukolämmön käyttöön

• Vähäpäästöisten raaka-aineiden, 
tuotteiden ja palveluiden suosiminen ja 
jätteen minimointi (kiertotalous)

9 8.3.2018



Kehitä uutta bisnestä
• Haluatko:

– Siivun kasvavista globaaleista 
cleantech-markkinoista

– Uudistaa liiketoimintaa ja rakentaa 
uusia tukijalkoja

– Kääntää kiristyvät ympäristö-
vaatimukset lisäarvoksi asiakkaille ja 
vahvistaa positiivista hiilikädenjälkeäsi

• Apua löytyy:

– Tukea kehitysyhtiöiltä

– Rahoitusta Business Finlandilta tai ELY-
keskuksilta

– Energiansäästövinkkejä Motivalta
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https://www.sekes.fi/jasenet/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/lyhyesti/
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus#.WpPJlExuKuW
https://www.motiva.fi/


Viesti ja brändää
• Ilmastobisneksessä teot ratkaisevat, mutta 

lähes yhtä tärkeää on viestiä niistä 
asiakkaille ja muille sidosryhmille.

• Konkretisoi päästöjen ja 
päästövähennysten suuruusluokkaa

➢ Päästömittari

• Kerro, jos olet:

– Liittynyt 
Energiatehokkuussopimukseen

– Tehnyt Kestävän kehityksen 
Yhteiskuntasitoumuksen

– FIBSin tai Climate Leadership 
Coalitionin (CLC) jäsen
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https://www.ilmastobisnes.fi/paastomittari/
http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/energiatehokkuussopimukset/#energiatehokkuussopimukset-2017-2025
https://sitoumus2050.fi/
http://www.fibsry.fi/fi/
http://clc.fi/
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PK-yritysten joukosta löytyy monia edelläkävijöitä, 
jotka ovat jo tarttuneet tilaisuuteen

Katso: Innostavia esimerkkejä case-yrityksiltä
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https://www.ilmastobisnes.fi/kotimaisia-yritysesimerkkeja/
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Jatkuvasti 
parantamalla 

eteenpäin!
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sari.siitonen@clonet.fi

KIITOS!


