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• Hiilijalanjälki

• Palvelun tai tuotteen vastuullisuusklinikka

• Yrityksen kestävän kehityksen kärkiteemat ja toimenpiteet 

Lahden kaupungin kestävän kasvun 
yrityspalveluseteli



Tarjoamamme palveluvalikoima luo pohjaa uusille innovaatioille ja ympäristöystävällisemmille 

tuotteille ja palveluille ja siten parantaa asiakasyritysten kilpailuetua. 

Palvelutarjottimelle valikoimme seuraavat teemat: 

1) Kovaa dataa raportointiin ja kehittämiseen- > Kiinnostaako yrityksesi hiilijalanjälki tai 

tuotteen tai palvelun hiilijalanjälki? Laskemme tämän ja ehdotamme vielä kaupan päälle 

toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi.  

2) Toimintatapojen kehittämiseen - > Palvelun tai tuotteen vastuullisuusklinikka Tämä  

soveltuu parhaiten palvelun tai tuotteen vastuullisuuden tarkistamiseen. Varmistamme 

onko palvelun/tuotteen markkinoinnille vastuullisena katetta. Jos on, niin esitämme, miten 

voitte hyötyä tästä entistä paremmin. Jos ei, niin esitämme parannusehdotukset. 

3) Yritysten johtamiseen -> Yrityksen kestävän kehityksen kärkiteemat ja 

toimenpiteet Jotta kestävää kehitystä voidaan edistää ja sen edistämisestä viestiä, on 

yrityksen tärkeää tunnistaa oman toimintansa kannalta keskeisimmät kestävän kehityksen 

tavoitteet 



YRITYS, PALVELU TAI TUOTE

KESTÄVÄN KASVUN TOIMENPIDE 1

Hiilijalanjälki



Ilmasto muuttuu nyt, ja se näkyy meillä ja muualla. Määritä 

hiilidioksidipäästöt ja ole mukana hiilineutraaliustavoitteiden 

saavuttamisessa!

Valitse laskennan kohteeksi yrityksesi toiminta, yksittäinen palvelu 

tai tuote – tuotamme datan päätöksenteon tueksi.

Pk-yrityksen hiilijalanjälki tai 

tuotteen LCA-klinikka - tausta

Yritys

• Ymmärrys 
toiminnan 
päästövaikutuksista

• Keskeisimmät 
kehityskohteet

Palvelu

• Perusarviointi 
yksittäiselle 
palvelulle

• Päästöjä 
vähentävien 
keinojen tunnistus

Tuote

• Perusarviointi 
yhdelle tuotteelle

• Päästövähennys-
mahdollisuuksien 
tunnistus



Pk-yrityksen hiilijalanjälki tai tuotteen 

jalanjälkiklinikka - palvelukuvas

Valmistautuminen

-Odotukset

Laskennan rajaukset ja tavoitteet

- Datan keruun ohjeistus

Laskenta/Klinikka (TEAMS) 

- Datan keruu ja prosessin 
mallinnus

-Hiilijalanjälki ja merkittävimmät 
päästölähteet

Toimenpide-ehdotukset

- Tulkitsemme tulokset ja 
nostamme keskeisimmät toimet 

päästöjen vähentämiseen

Koonti

- Laadimme tiiviin raportin 
laskennan tuloksista ja päätelmistä 

päätöksenteon tueksi  



Palvelun lopputuloksena yritys saa käyttöönsä kirjallisen raportin, joka 

esittelee hiilijalanjälkilaskennan tulokset, niiden tulkinnan sekä 

asiantuntijamme suosittamat keinot hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Materiaalia voidaan hyödyntää yrityksen toiminnan ja tuotteiden/palveluiden 

kehittämisen ja päätöksenteon tukena. Erilaisten raaka-aineiden tai 

prosessointivaihtoehtojen jalanjälkiä voidaan verrata, ja tietoa voidaan 

hyödyntää esimerkiksi ympäristöystävällisempien tuotteiden kehittämisessä.

Pk-yrityksen hiilijalanjälki tai 

tuotteen jalanjälkiklinikka -

lopputulos



YMPÄRISTÖMYÖTÄINEN JA VASTUULLINEN 

TUOTE/PALVELU

KESTÄVÄN KASVUN TOIMENPIDE 2

Palvelun tai tuotteen
vastuullisuusklinikka



Tänä päivänä yritys, joka ei huomioi ympäristöasioita, jää auttamatta kilpailijoistaan jälkeen. 

Monet toimijat edellyttävät alihankkijoiltaan vastuullista toimintaa, ja kuluttajat tai yritykset 

valitsevat mieluummin ympäristöystävällisen tuotteen tai palvelun. Palvelustamme hyötyy 

sekä yritys että ympäristö. Palvelun avulla tarkistamme palvelun tai tuotteen ympäristö- ja 

vastuullisuusnäkökohdat ja esitämme ehdotuksia siitä, miten hyviä asioita voisi tuoda esille 

markkinoinnissa. Jos korjattavaa löytyy, niin esitämme parannusehdotukset. 

Lähestymistapaa voidaan soveltaa myös yrityksen toimintatapaan. 

Ympäristömyötäisen toiminnan, palvelun 

tai tuotteen kehityksen sparraus

Valitse kehityskohteeksi yrityksen toimintatapa, palvelu tai tuote (tuoteperhe).

Yritys

• Ympäristömyötäiset 
toimintamallit johtamiseen

• Ympäristömyötäisen imagon 
rakennuspalikat

Palvelu

• Palvelun kehittäminen 
ympäristömyötäiseksi

• Ympäristömyötäisen 
palvelun brändäys, 
kehitysaskeleet

Tuote

• Ympäristöystävällinen tuote

•Kehitystoimenpiteiden 
tunnistaminen

Onko sinulla tuote tai 

palvelu,

jota haluaisit

markkinoida

ympäristöystävällisenä tai 

vastuullisena?

Palvelun avulla 

tsekkaamme, onko 

tällaiselle markkinoinnille  

katetta ja esitämme 

parannusehdotukset. 

.



Lähtötilanne (TEAMS)

- Tavoitteiden määrittely

- Lähtötiedot

Pureutuminen

- Analyysi kehitettävistä 
asioista 

Toimenpide-ehdotukset

- Vastuullisuustoimenpiteet

- Ideat brändäykseen ja 
markkinointiin

Koonti

- Laadimme tiiviin 
loppuraportin havainnoista, 

toimenpiteistä ja 
kehitysehdotuksista

Kehittämisen askeleet 



Palvelun lopputuloksena yritys saa käyttöönsä analyysin toiminnan/palvelun/tuotteen

vastuullisuus- ja ympäristönäkökohdista. Analyysin perustella annamme ehdotuksia siitä,

miten havaintoja voi hyödyntää markkinoinnissa ja brändäyksessä. Mikäli löytyy

kehitettävää, annamme kehitysehdotukset havaituista puutteista, epäkohdista ja

ongelmista.

Lopputulos

Vastuullinen yritys

•Ympäristömyönteinen 
visio, strategia, missio, 
arvot ja toimintamallit

•Ympäristömyönteisen  
imagon rakennuspalikat

Ympäristöystävällinen  
palvelu

•Palvelun 
ympäristövaikutukset 
analysoituna ja 
kehitysehdotukset, 
kuinka 
ympäristövaikutukset 
saadaan pienemmiksi

•Ympäristömyönteisen 
palvelun brändäys, 
kehitysaskeleet

Vähäpäästöinen ja 
vastuullinen tuote

•Tuotteen 
ympäristövaikutusten 
merkittävyys arvioituna 
(arvion tarkkuus ja 
selvitystapa riippuu 
tuotteen 
monimutkaisuudesta)

•Kehitystoimenpiteet 
tunnistettuna

•Alustavat 
markkinointiväittämät
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Yrityksen kestävän 
kehityksen kärkiteemat ja 
toimenpiteet



Kestävän kehityksen edistäminen on yksi aikamme megatrendeistä. 

Vastuullisesti toimivilla ja vastuullisuudestaan aktiivisesti viestivillä yrityksillä 

on huomattavasti kilpailijoitaan paremmat mahdollisuudet menestyä 

markkinoilla. 

Jotta kestävää kehitystä voidaan edistää ja sen edistämisestä viestiä, on 

yrityksen tärkeää tunnistaa oman toimintansa kannalta keskeisimmät 

kestävän kehityksen tavoitteet (sustainable development goal, SDG).

Yrityksen kestävän kehityksen 

kärkiteemat - tausta



Haastattelemme yrityksenne 
avainhenkilöitä

Laadimme yrityksenne 
toiminnasta SDG-
olennaisuusarvion

Tunnistamme 
avainhenkilöidenne kanssa 

keskeisimmät toimet kestävän 
kehityksen tavoitteiden 

edistämiseksi

Laadimme graafisen 
esitysmateriaalin yrityksenne 

kestävän kehityksen 
kärkiteemoista ja 

–tavoitteista

Yrityksen kestävän kehityksen 

kärkiteemat - palvelukuvas



Palvelun lopputuotteena yritys saa käyttöönsä

räätälöidyn graafisen aineiston, joka kuvaa

yrityksen toiminnan suhdetta kestävän kehityksen

tavoitteisiin sekä yrityksen tärkeimpiä kestävän

kehityksen edistämiseen liittyviä tavoitteita.

Materiaalia voidaan hyödyntää oman toiminnan

kehittämisen tukena, viestinnässä, sidos-

ryhmäsuhteiden ylläpidossa sekä markkinoinnissa.

Yrityksen kestävän kehityksen 

kärkiteemat - lopputulos



Vastuullisuusraportti



https://www.sitowise.com/fi/referenssit/ymparistomyonteisten-

palveluiden-kehitys

https://www.sitowise.com/fi/referenssit/turun-

ylioppilaskylasaation-hiilineutraaliustiekartta

https://www.sitowise.com/fi/referenssit/espoon-voluntary-

local-review-prosessi

Referenssejämme

https://www.sitowise.com/fi/referenssit/ymparistomyonteisten-palveluiden-kehitys
https://www.sitowise.com/fi/referenssit/turun-ylioppilaskylasaation-hiilineutraaliustiekartta
https://www.sitowise.com/fi/referenssit/espoon-voluntary-local-review-prosessi


Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo, 

joka tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluja kaiken kokoisiin 

hankkeisiin vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja 

sujuvamman liikkumisen mahdollistamiseksi.

Sitowisen palveluksessa on suunnittelijoiden ja digiosaajien lisäksi myös 

180 ympäristö- ja kestävän kehityksen asiantuntijaa. Vastuullisuus ja 

kestävä kehitys on kokonaisuus, johon tarvitaan monipuolista 

asiantuntemusta.

Autamme vastuullisuuden kehittämisessä, toteuttamisessa ja johtamisessa 

kaikilla tasoilla pienistä yrityksistä ja infrahankkeista pörssiyrityksiin ja 

laajoihin aluekehityshankkeisiin.  Palvelemme yrityksiä myös Lahden 

konttorillamme.

The Smart City Company



Sitowisen toimintajärjestelmällä on voimassa olevat ISO 9001 ja ISO 14001 –sertifikaatit. 

Toimintajärjestelmä edellyttää keskittymistä asiakkaan vaatimuksiin ja 

liiketoimintaprosessien tehokkuuteen ja siinä korostuvat johtaminen, lisäarvon 

tuottaminen, prosessien toiminnan ja tehokkuuden parantaminen sekä tosiasioihin 

perustuva päätöksenteko.

Sitowisen visio on olla vastuullisin kumppani. Käytämme projektityön tukena Voima-

projektinhallintaportaalin vastuullisuustyökalua, jonka avulla tunnistamme olennaisimmat 

vastuullisuusnäkökohdat ja seuraamme toimenpiteitä niiden edistämiseksi. 

Ilmoitamme, että olemme tarjousta laatiessamme ottaneet huomioon verotusta, 

ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja ja työehtoja koskevat velvoitteet.

Sitowisen toimintajärjestelmä ja 

vastuullisuus



SITOWISE.COM – THE SMART CITY COMPANY

Sanna Vaalgamaa, p. 040-6324360

sanna.vaalgamaa@sitowise.com

Suvi Monni, p. 040 543 1476

suvi.monni@sitowise.com

Ota yhteyttä, niin 
kerromme lisää!

https://www.sitowise.com/fi
mailto:sanna.vaalgamaa@sitowise.com
mailto:suvi.monni@sitowise.com

