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Webinaarin ohjelma

09:00 – 09:15 Avaus

Jyrki Keinänen, SKOL  hallituksen puheenjohtaja & Helena Soimakallio, SKOL toimitusjohtaja

09:15 - 10:00 Keynote

Minna Halme, Vastuullisen liiketoiminnan professori Aalto-yliopisto

10.00 - 10:10 Case A-Insinöörit

Silja Sarkamo, Viestintäjohtaja

10:10 - 10:20 Case Sweco

Mia Andelin, Kestävän kehityksen johtaja

10:20 - 10:30 Case Arkkitehdit Davidsson Tarkela

Niklas Mahlberg, Toimitusjohtaja

10.30 Lopetus
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Google trends - ESG



Vastuullisuutta ei tarvita ainoastaan siksi, että sidosryhmät, 

asiakkaat, henkilöstö ja viranomaiset sitä odottavat –

vaan siksi, että se on oikein. 

Yritysten, erityisesti asiantuntijayritysten, kuuluu tuottaa positiivisia 

vaikutuksia paitsi asiakkailleen j aitselleen, myös ympäristölle ja 
yhteiskunnalle.

Jyrki Keinänen, CEO



Lähde: www.whyco.fi



Miten kestävän kehityksen 
suurista haasteista tehdään 

liiketoiminnan mahdollisuuksia?

Minna Halme

Professori, Aalto 

yliopiston

kauppakorkeakoulu
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Agenda

Kestävän kehityksen
suuret haasteet

Ratkaisuja haasteisiin
liiketoiminnan
muutoksista ja 
innovaatioista

Vastuullisuusviestintä
osana muutosta



Miksi innovaatioita? Maapallon 
elinkelpoisuus on uhattuna 

Lähde: World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice

BioScience. 2017;67(12):1026-1028. doi:10.1093/biosci/bix125
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15000 tieteentekijän

varoitus ihmiskunnalle
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Kestävän kehityksen tavoitteet



Yritykset voivat vastata kestävän 
kehityksen haasteisiin kahdella 
pääasiallisella lähestymistavalla



Millä tavoin toteuttaa vastuullista
liiketoimintaa?

1. Filantropia ja erityisprojektit: lahjoitukset, sponsorointi, liiketoiminnan ytimen

ulkopuoliset projektit

2. Integraatiotapa: Kestävä kehitys integroidaan olemassa olevaan

liiketoimintaan – do less harm

• Minimitapa: Riskien vähentäminen

• Laaja tapa: Olemassa oleva liiketoiminta on lähtökohta, mutta sitä kehitetään

kokonaisvaltaisesti

3. Innovaatiotapa: Innovoidaan uusia tuotteita, palveluita, liiketoimintamalleja

ratkaisemaan ympäristö- tai yhteiskuntavastuun ongelmia – do good

• Kestävän kehityksen ongelmat ovat uusien innovaatioiden lähde

Halme, M. and J. Laurila. 2009. Philanthropy, integration or responsibility. 

innovation? Exploring the financial and societal outcomes of different types 

of corporate responsibility. Journal of Business Ethics 84: 325-339. 
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Ekotehokkuuden palveluilla 
vähemmästä enemmän

ESCO-palvelut

Palveluntarjoaja hoitaa asiakkaan

kemikaalihallinnan.

Tavoitteena riskien ja kustannusten

vähentäminen

Liiketoimintamallit vaihtelevat

konsultoinnista voitonjaon (“split profit”) 

malleihin

Palvelutarjoaja investoi 

energiansäästöön asiakkaan tiloissa ja 

prosesseissa

Maksun perusta on energiansäästö 

sopimuskauden aikana

Monia liiketoimintamallivariaatioita eri 

toimijoineen

Kemikaalien hallinnan 
palvelut (CMS)

Tuote palveluna (PaaS)

Viisas valaistus palveluna esim. 

Asiakkaiden toimistoihin, 

ostoskeskuksiin, liikuntatiloihin

Kuukausimaksu valosta

Säästöjä tehokkuudesta

Viisas valaistus: automaattinen sopeutus

käyttöön & kestävämmät valaisimet

(arviolta 5x valaistuntimäärä verrattuna

tyypillisiin ratkaisuihin, 100.000 h vrt

20.000h)



Kun myydään palvelua ratkaisuna

• Ei laskuteta panoksesta vaan tuloksesta: laskutuksen perustana
säästetty energia tai kemikaalit tms.

• Tällöin onnistumisessa tärkeää on: 
- Impaktin mittaaminen, koska se on rahoitusmallin keskiössä

- Tiedon laatu ja määrä

- Tiedon jakaminen

- Sopimusosaaminen



Vastuullisten tuotteiden ja 
liiketoimintamallien 
yhteiskehittäminen 
sidosryhmien avulla



Miksi sidosryhmiä kehitystyöhön?

• Vastuullisiin innovaatioihin liittyy monitahoisia 

ekologisia, taloudellisia, ja yhteiskunnallisia 

kysymyksiä

• Innovoivalla yrityksellä ei läheskään aina ole näistä 

riittävää osaamista

• Sidosryhmiltä voidaan saada kilpailuedun kannalta 

merkittävää tietoa ja osaamista 

- Miten sidosryhmien tieto saadaan yhdistettyä yrityksen 
innovaatioprosessiin?



EU tutkimus
• 13 yritystä seitsemästä maasta. Skanska, Rockwool, 

Ikea, BMW, Fiskars, Unilever, Verbund, E.ON., A2A…

• 80 yritys- ja sidosryhmähaastattelua & 

dokumenttiaineistoa

• QCA menetelmä

27.4.2021
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Mitä sidosryhmät antavat
tuotekehitykselle?
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Arvoketjun ulkopuoliset sidosryhmät 
korostuvat 

27.4.2021
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Goodman, J., Korsunova, A. and Halme, M. 2017. Our collaborative future: Activities and 

roles of stakeholders in sustainability-oriented innovation. Business Strategy & Environment 

26(6): 731–753.

CSO = civil society organization, kansalaisjärjestö



BMWi esimerkki

Tavoite: Keksiä autolle uusi arkkitehtuuri arvoketjussa

1. Monialainen tiimi BMW:ltä tapasi kaupunkien päättäjiä, suunnittelijoita ja 

lainsäätäjiä Saksassa, Ranskassa, Englannissa, USAssa, Kiinassa ja 

Japanissa.

2. Sen jälkeen työstivät innovaatioita eteenpäin julkisen sektorin päättäjien, 

energiayhtiöiden ja tutkijoiden kanssa näissä 6 maassa.

3. Laajensivat kenttätutkimuksiin ja yhteiskehittämiseen käyttäjien kanssa

4. Tulos: Sähköauto, latauspisteet Saksassa, kotilatauspisteet sekä palvelut: 

BMW Add-on Mobility, BMW DriveNow and BMW ParkNow



Miten sidosryhmien 
integroinnilla saa aikaan 
systeemitason vaikuttavuutta?

27.4.2021
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Vaikuttava sidosryhmien integrointi

• Yrityksen johdon tai useiden henkilöiden osallistuminen yhteiskehittämiseen 

oli välttämätön ehto tuotteen korkean kestävyysvaikutuksen syntymiselle

• Sidosryhmien ottaminen mukaan jo ideointivaiheeseen oli keskeistä 

innovaation systeemitason vaikuttavuudelle

• Non-profit sidosryhmien integrointi innovaatioprosessiin edisti innovaation 

systeemitasoista vaikutusta (non-profit: kansalaisjärjestö tai julkisen sektorin organisaatio)

• Jos mukana oli sidosryhmä ”vaikuttavuuden kasvattajan” roolissa, innovaation 

systeemitason vaikutus mahdollistui ilman monia Non-profit sidosryhmiä 

27.4.2021
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Goodman, J. Juntunen, J. & Halme, M. 
2020. Sustainability-Oriented Innovation 
with Stakeholders: Achieving System Level 
Impacts. Academy of Management 
Conference.

Juntunen, J., Halme, M., Korsunova, A. & Rajala, R. 2018. 
Strategies for Integrating Stakeholders into Sustainability 
Innovation: A Configurational Perspective. Journal of 
Product Innovation Management. DOI: 
10.1111/jpim.12481.



Vastuullisuusviestintää vai viherpesua?

• Yritysnäkökulma
– Vastuullinen yritys voi saada kilpailuetua markkinoilla. 

Mutta…

– …kestävyys ei itsestään näy tuotteessa. Siitä pitää 
aktiivisesti viestiä, jotta kilpailuetua realisoidaan 
myynnissä.

• Yhteiskunnallinen näkökulma
– Vastuullisuus on läpinäkyvyyttä

– Sidosryhmillä on oikeus tietää tuotteen ja yrityksen 
vastuullisuudesta mukaan lukien sitä koskeva tavoitteet

– Mahdollista vain, jos yritys viestii

LISÄTIETOA VASTUULLISUUSVIESTINNÄSTÄ

https://www.pesulapodcast.fi/jakso-1-yritykset-ovat-ahneita-viherpesijoita/

Keskustelukyvykkyys 

vastuullisuuskysymyksistä on 

yrityksille tärkeintä, sillä 

valmiiksi ei vastuullisuudessa 

tulla koskaan. Kestävä kehitys 

edellyttää jatkuvaa 

parantamista.



• Yritykset voivat vastata kestävän kehityksen haasteisiin 

pienentämällä haittaa ja/tai kehittämällä uusia tuotteita, 

palveluita tai liiketoimintamalleja ratkaisuksi ympäristö- ja 

yhteiskunnallisiin ongelmiin 

• Vastuullisia innovaatiota kehittäessä arvoketjun

ulkopuoliset kumppanit voivat olla tärkeitä kumppaneita, 

myös ideointivaiheessa. Kestävän kehityksen ratkaisut

edellyttävät usein ajattelua ja tietotaitoa, jota ei löydy

pelkästään yrityksistä

• Vastuullisuusviestintä on tärkeää sekä kilpailuedun että

läpinäkyvyyden vuoksi

27.4.2021
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Muista nämä

https://aaltoglobalimpact.org/cookbook-for-

sustainability-innovation-encourages-co-creation-

with-diverse-stakeholders/

http://sub.aalto.fi/wp-content/uploads/2017/04/Cooking.pdf


Lisätietoa

• Professori Minna Halme minna.halme@aalto.fi

• Sustainability in Business Research Group sub.aalto.fi

• Creative Sustainability Master Programme

http://acs.aalto.fi/

• Sustainable Textile Systems FINIX finix.aalto.fi

• About Minna 

https://people.aalto.fi/index.html?language=english#min

na_halme

https://www.aalto.fi/en/department-of-management-studies/sustainability-in-business-sub
http://acs.aalto.fi/
https://finix.aalto.fi/
https://people.aalto.fi/index.html?language=english#minna_halme


KESTÄVÄ 

TULEVAISUUS ON MEIDÄN 

KÄSISSÄMME

SKOL Konsulttipäivä 2021 -webinaari, Silja Sarkamo
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Rakennan kestävää 
elinympäristöä 
tavoitteellisesti ja 
mitattavasti yhdessä 
sidosryhmien kanssa.

• Suunnittelen ja 
rakennutan  
ympäristöystävällisesti

• Minimoin omat 
ympäristövaikutukseni

Työyhteisöni on innostava, 

mahdollistava sekä ihmisiä 

ja ympäristöä arvostava.

• Vaalin hyvinvointia

• Sitoudun vastuulliseen 

toimintaan

Kestävän kehityksen osaamiseni 

kasvaa ja näkyy konkreettisina, 

proaktiivisina tekoina.

• Kehitän osaamistani

• Pidän huolta yhteisestä hyvästä

• Turvaan luottamuksellisuuden

KAIKKI LÄHTEE MAHDOLLISTAVASTA 

TYÖYHTEISÖSTÄ
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Vastuullisuusnäkökohdat esiin sidosryhmiä kuunnellen 

Focus-

ryhmässä 20 

työntekijää

Toukokuu 

2020

Elokuu 

2020 Lokakuu 

2020

Joulukuu 

2020 

Helmikuu 

2021 

Yritysvastuu-

työryhmän 

kick off

Ulkoinen 

konsultti 

sparraajaksi

Kysely 

henkilöstölle 

(300 vastaajaa)  

Asiakas- ja 

sidosryhmä-

haastattelut
2 workshopia 

johtoryhmän 

kanssa

Vastuullisuus-

ohjelman viimeistely 

ja hyväksyntä

Vastuullisuus-

ryhmä

Olennaisuus-

analyysi valmis

Vastuullisuus-

peli

Syyskuu 

2021 
Julkistus!
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Mitä tavoittelemme?

Työyhteisömme luo yhdenvertaisen, 

yksilöä arvostavan, osallistavan ja 

hyvinvointia vaalivan 

työntekijäkokemuksen.

Missä menemme nyt?

Tavoitteen toteutumista mitataan 

henkilöstön kokemuksella 

(PeoplePower-indeksi). 

PeoplePower-indeksi 2020 = 76,8 (AA)

Mitä seuraavaksi?

Tähtäämme erinomaiseen 

henkilöstökokemukseen vuoteen 2025 

mennessä.

PeoplePower-indeksi > 78 (AA+)

Vire-ka. vähintään 8,5

VAALIN 

TYÖHYVINVOINTIA
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Mitä tavoittelemme?

Tunnemme toimintamme 

ympäristövaikutukset ja keinot, joilla 

parantaa vaikutusta.

Missä menemme?

Sertifioimme oppimistavoitteitamme 

tukevat ympäristöjärjestelmämme kaikilla 

kolmella toimialallamme 31.12.2021 

mennessä.

Liitämme ympäristöosaamisen osaksi 

kaikkia jatkuvia koulutusohjelmiamme ja 

järjestämme lukuisia AI-Akatemian 

tietoiskuja.

Mitä seuraavaksi?

Arvioimme osaamisen kehittymistä ja 

asetamme seuraavan vuoden 

oppimistavoitteet.

KEHITÄN 

OSAAMISTANI
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Mitä tavoittelemme?

Kiritämme asiakkaan 

ympäristötavoitteita ja otamme 

vastuun hiilipäästövähennysten, 

kiertotalouden ja luonnon 

monimuotoisuustoimien 

toteuttamisesta.

Missä menemme?

Sertifioimme hankkeiden 

ympäristötavoitteita tukevan ympäristö-

järjestelmämme 31.12.2021 mennessä.

Täydennämme projektipäälliköiden 

itsearviointia ympäristövastuuta koskevalla 

osuudella.

Mitä seuraavaksi?

Määrittelemme ja asetamme 

tavoitteet palvelujemme 

hiilikädenjäljelle vuoden 2021 aikana.

Ryhdymme kysymään asiakkailta 

palautetta ympäristövastuumme  

toteutumisesta (NPS-kysely). 

SUUNNITTELEN JA 

RAKENNUTAN YMPÄRISTÖ-

YSTÄVÄLLISESTI
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KESTÄVÄ 

TULEVAISUUS ON MEIDÄN 

KÄSISSÄMME
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KAUPUNKIKEHITYSTÄ KORJAAMALLA

SKOL Konsulttipäivä 2021, Yritysvastuullisuus – webinaari Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy / Niklas Mahlberg 



• Perustettu 1985 Helsingissä

• Pääkonttori Berliinissä vuosina 1991-1995. 

• Toteutettuja kohteita Suomessa, Berliinissä, Moskovassa ja Pietarissa

• Julkisia ja yksityisiä toimeksiantoja

• Työmme painottuu haastaviin, keskeisillä paikoilla sijaitseviin julkisiin uudisrakennuskohteisiin ja 
historiallisesti arvokkaiden rakennusten peruskorjauksiin.

• Osana Solwers verkostoa fokusalueena digitalisaatio ja kiertotalous tukemaan hiilineutraalin yhteiskunnan
tavoitteita. 





WUORION TALO – PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS









KUOPION MUSEO ”KANTTI”– PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS







ITÄ-PASILAN KIERTOTALOUSKORTTELI




