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1. Hiiliviisas liiketoiminta

ti 15.12.2020 klo 9:00-11:00

• Alustus: Sanna Taskila, Macon & Outi 
Törmänen, R-taso

• Työpajatyöskentely: 
Hiilijalanjälkilaskennan käynnistäminen

2. Roadmap kohti hiiliviisasta
yritystoimintaa

ti 12.01.2021 klo 9:00-11:00

• Alustus: Antti Turunen, 
Keskuskauppakamari

• Työpajatyöskentely: Roadmap kohti 
hiiliviisasta yritystoimintaa

3. Hiilijalanjälki ja 
ympäristövastuullisuus 

ti 09.02.2021 klo 9:00-11:00

• Alustus: Juha-Matti Katajajuuri, LUKE

• Työpajatyöskentely: Jatketaan 
hiilijalanjäljen laskentaa

4. Hiilijalanjäljen
pienentäminen ja 

kompensointi

ti 02.03.2021 klo 9:00-11:00

• Alustus: Antti Ollikainen, Ecoup

• Työpajatyöskentely: 
Kompensaatiomenetelmät ja 
hiilijalanjäljen pienentäminen

• Jatketaan hiilijalanjäljen laskentaa

5. Hiiliviisaus osana yrityksen 
strategiaa 

ti 20.04.2021 klo 9:00-11:00

• Alustus: Janne Hietaniemi, Solved

• Työpajatyöskentely: Miten hiiliviisaus
saadaan yrityksemme strategiaan?

• Jatketaan hiilijalanjäljen laskentaa

6. Hiiliviisaudesta viestintä

ti 04.05.2021 klo 9:00-11:00

• Alustus: Kati Jurkko, Haukimedia

• Työpajatyöskentely: Miten yrityksemme 
voisi viestiä hiiliviisaudesta?

7. Hiiliviisauden brändäys   

ti 25.05.2021 klo 9:00-11:00

• Alustus: Kati Jurkko, Haukimedia

• Työpajatyöskentely: Hiiliviisauden 
brändäyksen suunnittelu

8. Yhteenveto ja kertaus, 
tulosten läpikäynti 

ti 15.06.2021 klo 9:00-11:00

• Sanna Taskila, Macon

• Käydään läpi klinikoiden tärkeimmät
sisällöt ja työpajatulokset

9. Jatkumo kohti hiiliviisautta 

08/2021

• Alustus: Macon/BusinessOulu

• Tulevaisuuden hiiliviisaus ja hankkeen 
jatkumo



Materiaalit kaikista webinaareista löytyvät netistä

Oulussa ei toimialarajaa

• https://www.businessoulu.com/fi/businessoulu/ohjelmat-ja-

hankkeet/carbonwise.html

Espoon alueella matkailuala

• https://www.visitespoo.fi/fi/carbon-wise-hanke/

https://www.businessoulu.com/fi/businessoulu/ohjelmat-ja-hankkeet/carbonwise.html
https://www.visitespoo.fi/fi/carbon-wise-hanke/


Mitä 
digitalisaatio 
on?

• Digitalisaatio on digitaalisten 
laitteiden ja palveluiden 
yleistymistä osana ihmisten 
arkea

• Arjen digitalisaatio koostuu 
jokapäiväisistä asioista, 
kuten puhelin, sähköpostit, 
tietokoneet, ajanvaraaminen 
netistä, etäyhteydet ja 
Teams-webinaarit



Yrityksen ensimmäiset valinnat kohti 
digitalisaatiota

Lue lisää: https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/digitalisaatio

Etulinjassa vai peesissä?

Skaalaus kohti suurta markkinaa vai  erikoistuminen kohti pientä sektoria 
markkinan sisällä?

Kohderyhmääni oikeasti kiinnostavan sisällön tuottaminen vai himmailu ja 
odottelu?

Tiedonkeruu potentiaalisista asiakkaista vai yksityisyys edellä? 

https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/digitalisaatio


Kestävän kehityksen mukainen digitalisaatio

• Kestävää kehitystä edistävien teknologioiden käytöstä on 

hyötyä ympäristölle, ihmisille ja yrityksille
• Kulutukseen perustuva latausinfrastruktuuri kuljetusalalle 

• Optimoidut energiajärjestelmät ja energian käytön ennustaminen

• Analytiikkaa ja automaatiota älykkääseen kaupunkisuunnitteluun

• “Hyperpaikallista” sääennustusta maanviljelyyn

• Valvontaa ja läpinäkyvyyttä toimitusketjujen hallintaan

• Digitaalisuus ei automaattisesti edistä kestävää kehitystä,
• Digitalisaatio lisää nopeasti kasvavaa kulutusta ja vauhdittaa ei-

kestäviä elämäntapoja 

Lue lisää: https://www.talouselama.fi/kumppanisisallot/sofigate/tiedatko-mita-on-kestavan-

kehityksen-mukainen-digitalisaatio-tallaisia-mahdollisuuksia-siina-on-kilpailukyvyn-

kasvattamiseen/

https://www.talouselama.fi/kumppanisisallot/sofigate/tiedatko-mita-on-kestavan-kehityksen-mukainen-digitalisaatio-tallaisia-mahdollisuuksia-siina-on-kilpailukyvyn-kasvattamiseen/


https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Ilmasto_ja_ilma/Digitalisaatio_mahdollistaa_merkittavia_(58194)

• Sitran ym. selvityksen mukaan digitaalinen 

teknologia voi auttaa vähentämään muiden 

sektorien hiilidioksidipäästöjä jopa 15 

prosenttia

• Päästövähennyksiä saavutettaisiin energia-

alalla, teollisuudessa, maataloudessa ja 

maankäytössä, rakennusalalla, kuljetuksissa 

ja liikenteessä sekä palveluissa

• Älykkäät teknologiat eri toimintojen, kuten 

kuljetusten, optimointiin ja automatisaatioon

• Älykäs ja tehokkaampi energiantuotanto

• Etäohjaus eri käyttökohteissa

• Etätyöskentely ja etäelämykset

• Jakamis- ja alustatalouden tarjoamat 

mahdollisuudet

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Ilmasto_ja_ilma/Digitalisaatio_mahdollistaa_merkittavia_(58194)


DIGITALISAATION
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2020:9. Saatavilla: 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162307/LVM_2020_9.pdf

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162307/LVM_2020_9.pdf


Digitaalinen hiilijalanjälki

”Datakeskukset saastuttavat enemmän kuin esimerkiksi 
Alankomaiden tai Argentiinan koko valtiot.”



ICT-ALAN ILMASTOVAIKUTUKSET

Elisa, viitattu 20.5.2021. Saatavilla: https://elisa.fi/ideat/vahennetaan-digitaalisten-palvelujen-sahkonkulutusta-yhdessa/

https://elisa.fi/ideat/vahennetaan-digitaalisten-palvelujen-sahkonkulutusta-yhdessa/


Case: YPS Oy, 
Opastettuna 
pysäköintiruutuun-
kokeilu

• Turun kaupungin keskusta-alueen 
parkkitilanteesta muodostetaan 
mahdollisimman todenmukainen 
digitaalinen tilannekuva

• Kuvaa käyttävä mobiilisivusto opastaa 
autoilijan kohteen lähellä olevaan 
vapaaseen parkkiruutuun kadun 
varteen, parkkihalliin tai muulle 
parkkialueelle

• Etsiparkki.fi –palvelu avautui kesällä 
2021



Case: Venuu.fi, 
Etäaktiviteetteja 
tiimeille



Case: ProComp, 
kodinhoitajien 
reittien älykäs 
suunnittelu 

• Jyväskylän kaupungin ikäihmisten 
palvelut päätti syksyllä ottaa 
takaisin omaan tuotantoon osan 
kotihoidon palveluista

• Kotihoidon reittien suunnittelu 
ohjelmistolla annettiin muutaman, 
pääosin asiakastyötä tekevän 
lähihoitajan tehtäväksi

• Palveluiden laatu on parantunut ja 
hoitajat ovat olleet tyytyväisiä 
muutokseen

• Samalla turha ajo vähenee ja siten 
myös päästöt vähenevät



Case: Palveluita 
digialustoilla tavaroiden 
sijaan

• Palvelullistaminen tarkoittaa palveluiden tarjoamista teollisten 
tuotteiden lisäksi

• Palveluilla tuodaan lisäarvoa

• Tuotteita valmistetaan vähemmän, mikä vähentää päästöjä

• Palvelua voidaan tarjota esim. tuotteen käyttöiän 
pidentämiseksi tai kierrätettävyyden parantamiseksi

• Esim. Michelinin renkaat palveluna

• Digitalisaation rooli on keskeinen esim. asiakasdatan 
hallinnassa tai asiakasrajapinnassa



Yhteenveto

• Digitalisaatio edistää kiertotaloutta ja 
vähähiilisyyttä mm. seuraavilla tavoilla

• Palvelullistaminen hyödyntäen digitaalista 
datankäsittelyä

• Jakotalous (sharing economy) digitaalisen alustan 
kautta

• Etäpalvelut ja etäohjaus

• Logistiikan optimointi tekoälyn avulla

• Uudet digitalisaation mahdollistamat 
liiketoimintamallit voivat tuoda täysin uusia 
markkinoita ja asiakassegmenttejä

• Digitalisaatio voi paitsi vähentää päästöjä myös 
pienentää kustannuksia

• On tärkeä muistaa, että digitalisaatio ei 
automaattisesti lisää kestävyyttä

• Myös digitalisaatio tuo päästöjä, joita voi kuitenkin 
minimoida toimimalla energiatehokkaasti ja 
käyttämällä uusiutuvaa energiaa
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business
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PALAUTE

1. Käy antamassa meille palautetta. Mene selaimella 
osoitteeseen www.menti.com, käytä koodia 
2711 7905 ja vastaa kahteen kysymykseen.

2. Halutessasi voit seuraavalla sivulla jättää myös
kysymyksiä, joihin vastaamme joko kootusti
sähköpostilla (kiireelliset asiat) tai seuraavan
webinaarin yhteydessä

KIITOS OSALLISTUMISESTASI JA                  
TERVETULOA MUKAAN VIIMEISELLE KLINIKALLE 

10.08.2021 KLO 9!

http://www.menti.com/

