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AINO PELTO-HUIKKO

HIIL IJALANJÄLKILASKENTA APUNA YRITYKSEN ILMASTOTAVOITTEIDEN
SAAVUTTAMISESSA,  ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TYÖPAJA 3.6.2022

Hiilijalanjälkilaskennan
toteutus

Sisältö

• Hiilijalanjälki, hiilineutraalius, hiilivapaa

• Hiilijalanjälki ja elinkaariarviointi

• ISO-standardit ja GHG-protokolla (hyvin lyhyesti)

• Yhteenveto
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Hiilijalanjälki
• ”Vähäpäästöisen elämäntavan tueksi ihmiset tarvitsevat ymmärrettävää ja luotettavaa tietoa arjen valintojen vaikutuksista. Yksi 

tulevaisuuden apuvälinen voi olla tuotteen päästöt osoittava ilmastomerkki.” (VN tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta, 

tiivistelmä. 2009)

→ hiilijalanjälki on yksi tapa vertailla tuotteita ja siten tuoda kuluttajalle paremmat mahdollisuudet vaikuttaa

→ hiilijalanjälkeä voidaan käyttää myös tuotekehityksessä, organisaation kehittämisessä…

Keskustelu/pohdinta: Onko työpaikallasi laskettu hiilijalanjälkeä? Kuluttajana oletko nähnyt
hiilijalanjälkeä? Mitä ajatuksia hiilijalanjälki sinussa herättää?

Hiilineutraalius tai hiilivapaa

• Hiilineutraalius: päästöt ja kompensaatiot ovat tasan

• Miten hiilineutraaliksi?
1. Laske oman toiminnan aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt

2. Pyri vähentämään päästöjä siellä, missä voit

3. Kompensoi jäljelle jäävät päästöt olemassa olevien keinoin

• Hiilivapaa tai nollapäästöinen: kasvihuonekaasuja ei synny systemin 
ulkopuolelle

Keskustelu/pohdinta: Mitä perusteluja valita hiilineutraalius tai hiilivapaa?
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Organisaation vai tuotteen hiilijalanjälki?

Organisaatio

• Huomioidaan 
• yrityksen suorat päästöt ja 
• energiankulutuksen epäsuorat päästöt sekä 
• arvoketjun muut olennaiset päästölähteet

• Arvoketjun osalta käytetään osin arvioita 
ja hankintojen päästölaskennassa usein 
kustannusperusteisia kertoimia

• Tuloksia voidaan käyttää mm. 
tärkeimpien päästölähteiden 
tunnistamiseen ja toimenpiteiden 
kohdentamisen perusteluun, hiilitiekartan 
rakentamiseen sekä 
vastuullisuusraportointiin

Tuote tai palvelu

• Huomioidaan tuotteen tai palvelun 
elinkaaren aikaiset päästöt (raaka-
aineiden ja komponenttien osalta 
yrityksen portille saakka)

• Jyvitetään organisaation käyttämät 
resurssit tarkastelluille tuotteille ja 
palveluille

• Päästökertoimina käytetään 
elinkaarikertoimia (esim. tietopankeista)

• Tuloksia voidaan käyttää 
tuotekehityksessä ja tuotekohtaisessa 
viestinnässä

Keskustelu/pohdinta: Mitä perusteluja omassa yrityksessäsi löydät laskea
organisaatiolla hiilijalanjälki, entä tuotteelle? Tuoteryhmittäin vai
tuotekohtaisesti?

Lähde: Siirilä J. 2020. Arnon Oy:n hiilijalanjälki. Saatavilla https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020121829628
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Elinkaariarviointi

• Tuotteen vaiheiden kuvaus
raaka-aineesta elinkaaren
päätökseen

• Ympäristövaikutukset joka
vaiheessa

• Jalanjälkilaskelmat perustuvat
elinkaariarviointiin arvioitavana
ilmastovaikutus

Pohdinta: miltä oman
yrityksen/tuotteen
elinkaari näyttää

Hiilijalanjälkilaskenta

• Työkalu, jota yritys voi 
hyödyntää tuotekehityksessä, 
toiminnan kehittämisessä, 
vastuullisuusraportoinnissa

• Ennen laskentaa, mieti mitä 
tulosta tarvitset, mihin 
tarkoitukseen

• Tuotekohtainen tieto
• Organisaatiokohtainen 

tieto
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ISO-standardit

• SFS-EN ISO 14064 
kasvihuonekaasuja

• SFS-EN ISO 14067 tuotteiden 
hiilijalanjälki

GHG-
protokolla

• Yritysten ja organisaatioiden
kasvihuonekaasupäästöjen
kartoituksen laatimiseen

• Päästöt jaetaan kolmeen
soveltamisalaan

9

10



3.6.2022

6

Vaikutusalueet

Vaikutusalue 1 (scope 1) Suorat 
päästöt

Vaikutustusalue 2 (scope 2) 
Epäsuorat päästöt 

Vaikutusalue 3 (scope 3) 
Vapaaehtoinen kategoria, 
epäsuorat päästöt, jotka eivät ole 
scopessa 2

Yhteenveto

• Mitä ja mihin tarpeeseen

• Mitä aineistoa ja dataa on 
saatavilla, mistä

• Sopiiko olemassa oleva
laskuri, tarvitaanko
yrityskohtaista laskelmaa

• Muitakin kestävän kehityksen
näkökulmia on olemassa
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