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Vastuullisuus

Yrityksillä ei ole enää varaa olla osallistumatta yhteisten ongelmien 
ratkaisemiseen – sosiaalinen vastuullisuus on tullut jäädäkseen.  
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VIIME VUOSIEN aikana yritysten sosiaalinen vastuullisuus on ottanut suuria 
harppauksia, ja hyvä niin. Positiivinen kehitys on tapahtunut monestakin 
syystä: YK:n asettamat vastuullisuustavoitteet ovat suorassa yhtey-
dessä monimuotoisuuden, inklusiivisuuden ja yhdenvertaisuuden 
edistämisen kanssa. Toiseksi yritysten työntekijät pitävät  
monimuotoisuutta yhä tärkeämpänä arvona. Washington Postin 
vuonna 2021 tekemän Glassdoor Surveyn mukaan 76 prosenttia 
työnhakijoista pitää monimuotoista työyhteisöä merkittävänä 
tekijänä työpaikkojen arvioinnissa ja vertailussa.

M YÖ S  Y H T E I S K U N N A L L I N E N  keskustelu kiihdyttää  
yhdenvertaisuuden edistämistä. Hyviä globaalin tason esi-
merkkejä ovat Me too ja BLM-liikkeet, joiden leviämisessä 
mediassa käydyllä keskustelulla on ollut elintärkeä rooli. 
Lisäksi kuluttajat vaativat läpinäkyvyyttä ja vahvoja kan-
nanottoja. Kuten markkinointiviestintätoimisto Milttonin 
teettämästä kyselystä ilmenee, valtaosa suomalaisista on 
sitä mieltä, ettei yrityksillä ole enää varaa olla osallistumatta 
yhteiskunnalliseen keskusteluun tai ongelmien ratkaisuun.

MONI YRITYS onkin jo tunnistanut monimuotoisen työ- 
yhteisön merkityksen. Kuitenkin käsitys sen konkreettisesta 
toteuttamisesta jää usein turhan suppeaksi: monesti ajatellaan, 
että monimuotoisuuden takaa pelkästään eri kansallisuudet tai 
eri sukupuolta edustavat hakijat huomioon ottava rekrytointi. Epä-
selvyys ei johdu niinkään itse yrityksistä, vaan enemmänkin siitä, 
mihin yleinen keskustelu keskittyy ja minkä ympärille se rakennetaan: 
monimuotoisuus tuo taloudellisia hyötyjä.

TOKI TAL OUDELLISTA  kannattavuuttakaan ei voi kiistää. McKinsey & 
Companyn vuonna 2020 toteuttaman tutkimuksen perusteella voitiin 

todeta, että jos vähintään yksi tiimin jäsenistä edustaa tiettyä etnistä 
taustaa, ikää tai sukupuolta, nousee ymmärrys kohderyhmää koh-

taan 158 prosenttia. Jos vähintään 12 prosenttia johtajista tulee 
aliedustetuista ryhmistä, nousee kannattavuus 33 prosenttia.

YRITYKSEN DEMOGRAFIALLA  on siis vaikutusta tulok- 
siin. Puhumalla bisneshyödyistä usein vakuutetaan myös 
mahdollisesti skeptinen johto, jonka päätöksillä on mer-
kittävä vaikutus organisaation DEI:n (diversity, equity, 
inclusion) edistämiseen. Keskittymällä pelkästään  
taloudelliseen hyötyyn jää kuitenkin suuri riski diversi-
teettipesusta ja epäyhdenvertaisesta työympäristöstä. 

TÄLL ÖIN YRITYS toteuttaa lyhyen tähtäimen ratkai-
suja, kuten päälleliimattuja representaatioita markki-

noinnissa tai rekrytointeja, jotka eivät huomioi yhden-
vertaisia etenemismahdollisuuksia. Monimuotoisuus jää 

pinnalliseksi, ja pahimmassa tapauksessa heikommassa 
asemassa olevat jäävät vielä heikompaan asemaan. Aidosti 

monimuotoinen yritys ajattelee yhdenvertaisuus edellä, roh-
keasti kehittäen käytäntöjään tasavertaisiksi ja panostaen  

pitkän tähtäimen strategiseen työhön. Inklusiivinen yritys 
ymmärtää, että sosiaalinen vastuullisuus on tullut jäädäkseen.   

Sosiaalinen vastuullisuus ei ole valintakysymys

Sara Salmani | DEI-asiantuntija, puhuja 

P U H E E N V U O R O 

Faktian Tanja Paassillan mukaan yrityksen vastuullisuutta voi lähteä  
kehittämään pienin askelin, esimerkiksi sosiaalisen vastuullisuuden kautta.

V astuullisuus on yrityksel-
le selkeä kilpailuetu. Se 
tiedetään Forssan seudul-

la toimivassa, yrityksille koulutus- 
ja henkilöstöpalveluita tarjoavas-
sa Faktiassa, jonka asiakkaista iso 
osa on pk-yrityksiä, joissa vastuul-
lisen liiketoiminnan merkitystä ei 
ole välttämättä vielä tunnistettu. 

– Maailma muuttuu nopealla 
vauhdilla, eikä vanhoilla toiminta-
tavoilla enää välttämättä pärjää. Ne 
yritykset, jotka pyrkivät toimimaan 
vastuullisesti, tulevat luultavasti 
selviytymään myös tulevaisuuden 
haasteista. Uskon, että vastuulli-
sesti toimiminen voi olla jatkossa 
monelle yritykselle jopa toiminnan 
edellytys, kertoo Faktian toimitus-
johtaja Tanja Paassilta. 

Yhtenä Faktian tärkeimmistä teh-
tävistä onkin toimia kumppanina, 
joka edistää sen asiakkaiden ajatte-
lua vastuullisuuden suuntaan.

– Panostamme paljon esimerkik-
si johtajuusvalmennuksiin. Tutki-
musten mukaan työntekijä valitsee 
usein työpaikakseen mieluummin 

Vastuullisuuspuheista  
vastuullisuusteoiksi 

sellaisen yrityksen, jossa panoste-
taan vastuullisuuteen jollain taval-
la. Kun osaavasta työvoimasta kil-
paillaan, näihin asioihin täytyy pa-
nostaa aina johtoporrasta myöten.

 
Sosiaalinen vastuullisuus 
auttaa erottumaan joukosta
Yritysvastuusta puhutaan usein kol-
men eri tason, sosiaalisen vastuun, 
taloudellisen vastuun ja ympäristö-
vastuun, kautta. Paassillan mukaan 
vastuullisuutta voi lähteä kehittä-
mään pienin askelin, esimerkiksi 
sosiaalisen vastuullisuuden kautta.

– Toimimalla vastuullisesti yri-
tys voi nostaa kannattavuuttaan ja 
kilpailukykyään sekä lyhyellä et-
tä pitkällä aikavälillä. Sosiaalises-
ti vastuullinen yritys on houkutte-
leva työnantaja, jota myös asiak- 
kaat arvostavat. Jos sosiaalinen vas-
tuullisuus on retuperällä, siitä ker-
tyy muun ohella imagohaittaa, jo-
ka voi kestää pitkäänkin. 

Paassillan mukaan suomalaisyri-
tykset ovat panostaneet vastuulli-
suuteen vaihtelevasti. 

– Osa yrityksistä on todella pit-
källä, ja vastuullisuus on huomioitu 
sekä strategiassa että yrityksen toi-
minnassa. Osalla taas ei ole ollut ai-
kaa pohtia aihetta. Tällöin apua kan-
nattaa pyytää esimerkiksi meiltä.

Jotta vastuullisuusasioista voi 
puhua, on itsekin toimittava vas-
tuullisesti. Faktiassa vastuullisuus 
ja kestävän kehityksen huomioimi-
nen ovat yrityksen selkärangassa. 

– Yksi päätehtävistämme on tur-
vata elinkeinoelämän osaavan työ-
voiman saanti. Olemme aktiivises-
ti mukana kehittämässä elinkeino-
elämää osaamisellamme. Valmen-
namme työelämän tarpeisiin, eh-
käisemme syrjäytymistä, tunnem-
me sosiaalisen vastuun toiminnas-
samme ja toimimme kestävän ke-
hityksen periaatteiden mukaisesti.

Faktia tarjoaa paitsi räätälöityjä 
koulutus- ja valmennuspalveluita 
myös henkilöstövuokrauspalvelui-
ta. Lisäksi sille on on myönnetty Yh-
teiskunnallinen yritys -merkki.

– Osaamisen kehittäminen on 
toimintamme kärki. Ilman sitä yri-
tykset eivät pärjää. Vastuullisuut-
ta on sekin, että toimimme itsekin 
tuloksellisesti ja tarkoituksenmu-
kaisesti. Olemme myös sitoutu-
neet toimimaan henkilöstöpalve-
lualan vastuullisuusperiaatteiden 
mukaisesti.

Vastuullisesti toimiminen tuo yritykselle kilpailuetua 
ja kannattavuutta. Faktian räätälöidyt koulutukset ja 
valmennukset auttavat vastuullisen toiminnan tielle.
teksti pi mäkilä  kuva moona mäntyvaara

R edin kauppakeskuksessa 
Helsingin Kalasatamassa 
panostetaan kiertotalou-
teen. Kauppakeskuksen 

palvelutarjontaa halutaan tulevai-
suudessa laajentaa yhä enemmän 
kestävään suuntaan. 

– Kestävän kehityksen mukaisia 
palveluita pyydetään meiltä todel-
la paljon. Asiakkaat ja ympäristössä 
asuvat ihmiset ovat hyvin tietoisia 
kuluttajia, sanoo Redin kauppakes-
kusjohtaja Tanja Linsiö.

Kauppakeskuksessa toimii muun 
muassa kaupunkilaisten yhteisöti-
la Vapaakaupungin Olohuone, jos-
ta löytyy esimerkiksi ilmainen tuu-
nausnurkkaus ja kirjanvaihtopiste. 

Myös monet Redissä toimivista 
yrityksistä, kuten Kesko, Lindex,  
Reima, Synsam, Tokmanni ja syk-

syllä avaava S-market painottavat 
toiminnassaan kestävän kehityk-
sen periaatteita. 

Redissä noudatetaan kiertotalou-
den periaatteita myös liiketilamuu-
toksissa ja uusien tilojen rakentami-
sessa. Kauppakeskuksessa vuokra-
laiset vaihtuvat ja tilat muuttuvat, 
mutta kaikki materiaalit ja kalusteet 
pyritään käyttämään uudelleen.

Linsiö kertoo, että nykyään vas-
tuu kuluttajien ympäristöystäväl-
lisistä valinnoista on entistä enem-
män yrityksillä.

– Meidän palveluntuottajien – 
joita kauppakeskukset kuten Redi-
kin ovat – tehtävä on tuoda kestävät 
tuotteet ja palvelut kuluttajille hel-
posti saataviksi. Mitä enemmän ku-
luttajilla on mahdollisuuksia käyt-
tää kestäviä palveluita, sitä enem-

män se myös kannustaa yrityksiä 
tekemään ja tuottamaan niitä. Kes-
tävän kehityksen malli on väistä-
mätön, se on osa yritysvastuuta.

Näkyvyyttä pienemmille
Redin kolmanteen kerrokseen 
avautui kesäkuun alussa Second 
Hand Market Area, jossa yritykset 
tarjoavat kiertotalouden mukaisia 
tuotteita ja palveluja. Palvelukes-
kittymä on osa Kierrätyskeskuksen 
hallinnoimaa kiertotalouskauppa-
keskushanketta, ja Redin toimipis-
te toimii sen pilottina. 

– Kun Kierrätyskeskus otti mei-
hin hankkeen puitteissa yhteyttä, 
niin halusimme ilman muuta olla 
mukana, Linsiö sanoo.

Kesäkuussa Redin kiertotalous-
alueella toiminnan aloitti Kierrätys-

keskuksen myymälä ja lisää toimi-
joita on tulossa mukaan syksyllä. 

– Kierrätyskeskuksen taakse 
muodostuu alkusyksyllä pienten 
toimijoiden yhteisalue. Sinne tulee 
esimerkiksi second hand -vaatteita 
sekä erilaisia korjaus- ja lainauspal-
veluita, Linsiö kertoo. 

Redi haluaa tarjota pienille kier-
totalousalan toimijoille mahdolli-
suuden saada näkyvyyttä ja olla osa 
suurempaa kokonaisuutta. 

– Yhteistilassa toimivien yritys- 
ten ei tarvitse välttämättä itse vas-
tata tuotteidensa myynnistä tai 
henkilökunnasta, mikä osaltaan 
helpottaa pienten toimijoiden mu-
kaantuloa.

Tilat pyritään uudistamaan 
kierrätysmateriaalien avulla
Ensi vuonna Rediin ollaan avaamas-
sa uutta ravintolamaailmaa, jonka 
rakentamisessa hyödynnetään jo 
olemassa olevia pintoja ja muuta 
kauppakeskuksen sisältä valmiina 

löytyvää materiaalia.
– Kestäviä valintoja painotetaan 

jo rakennusvaiheessa. Tarkoitukse-
na on myös käyttää paljon kierrä-
tettyä materiaalia ja kalusteita. Jo 
syksyllä meillä aloittaa yksi Suomen 
suurimmista S-marketeista, jonka 
yleisvalaistus on toteutettu kaup-
pakeskuksesta puretuilla valoilla. 
Pyrimme aina löytämään kestävän 
kehityksen mukaisen vaihtoehdon, 
Linsiö kertoo.

Vuokralaisia kannustetaan 
kestäviin valintoihin
Redin viimeaikaisissa muutostöis-
sä esimerkiksi suuri osa seinäma-
teriaaleista sekä niiden tukiraken-
teista on käytetty uudelleen. Lisäk-
si tilojen wc-kalusteet ja lukitus-
järjestelmät sekä metalliset palo- 
ovet on pystytty kierrättämään lä-
hes 100-prosenttisesti. 

Myös Redin vuokralaiset hyö-
dyntävät kierrätysmateriaaleja: esi-
merkiksi vapaalentotunneli Fööni 
on rakentanut baarinsa sekä asia-
kas- ja neuvottelutilansa vanhois-
ta lentokoneen osista.

Kauppakeskuksessa kannuste-
taan sekä nykyisiä että uusia vuok-
ralaisia kestäviin valintoihin.

– Me itse otamme täällä vastuuta 
omilla valinnoillamme, ja kannus-
tan myös vuokralaisiamme kestä-
viin valintoihin – ne ovat välttämät-
tömiä meidän kaikkien tulevaisuu-
den kannalta, Linsiö sanoo. 

Kiertotalouden 
kauppakeskus

Redin kauppakeskusjohtaja Tanja Linsiö sanoo, että on palveluntuottajien tehtävä auttaa kuluttajia tekemään kestäviä valintoja. Kauppakeskuksen kolmanteen kerrokseen avattiin  
kesäkuun alussa Second Hand Market Area, joka on osa Kierrätyskeskuksen hallinnoimaa kiertotalouskauppakeskushanketta, minkä pilottina Redi toimii.

“
Haluamme tarjota 
kiertotalousalan 
pienille toimijoille 
näkyvyyttä osana  
kokonaisuutta.

Kauppakeskus Redissä kiertotalous on arkipäivää. Syksyllä kauppakeskukseen  
on avautumassa kokonainen kiertotalousyritysten keskittymä, jossa yritykset  
tarjoavat kiertotalouden periaatteiden mukaisia tuotteita ja palveluita. 
teksti vilma timonen  kuva joona raevuori
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P uhelimesi kilahtaa 
soimaan. Vastatessasi  
puhelimeen sinua ter-
vehtii ystävällisesti 
Veikkauksen asiakas-

palvelijaksi esittäytyvä ystävällinen 
ääni, joka kyselee kuulumisiasi ja 
ajatuksiasi pelaamisesta. Mistä oi-
kein on kyse?

Veikkauksen vastuullisuusjohta-
ja Susanna Saikkosen mukaan ky-
seessä on huolenpitosoitto, jolla py-
ritään ennaltaehkäisemään pelaa-
misesta syntyviä haittoja. Tällai-
sen soiton voi jatkossa Veikkauk-
selta saada, jos matemaattisen pe-
lihaittaennusteen pohjalta nousee 
esiin merkkejä mahdollisesta riski-
pelaamisesta. 

Huolenpitosoitot ovat osa Veik-
kauksen vastuullisuusohjelmaa, 
jonka tavoitteena on pitää asiak-
kaiden pelaaminen mukavan viih-
teen puolella.

– Haluamme olla vastuullisen pe-
laamisen suunnannäyttäjä ja tarjo-
ta asiakkaillemme turvallisen peli-
ympäristön. Pelaajan tunnistautu-
minen on tässä avainasemassa. Kun 
pelit ovat pelattavissa vain tunnis-
tautuneena, pelaaja pysyy kartalla 
pelaamisestaan sekä pystyy halu-
tessaan estämään itseltään pelaami-
sen kokonaan. Valtaosa peleistäm-
me vaatii jo nyt tunnistautumisen. 
Vuoden 2023 loppuun mennessä 
viimeisetkin pelimme, esimerkiksi 
raaputusarvat ja kuponkipelit ovat 
tunnistautumisvelvoitteen piirissä, 
Saikkonen sanoo.

Rajoja pelaamiselle
Tunnistautuminen tarkoittaa käy-
tännössä, että pelitapahtumat kir-
jautuvat asiakkaan henkilökohtai-
selle pelitilille. Asiakkaaksi rekiste-
röityminen ja pelitilin avaaminen 
on mahdollista vain täysi-ikäiselle. 
Pelitilin kautta asiakas pystyy pait-
si pelaamaan, myös näkemään peli-
historiansa ja asettamaan itselleen 

Soitto on osoitus 
huolenpidosta

pelaamiseen liittyviä rajoituksia se-
kä estoja. Verkkopalvelussa ja peli-
automaatilla pelaava saa myös aika-
muistutuksen tietyin väliajoin, mi-
kä helpottaa pelaamiseen käytetyn 
ajan hallintaa.

Pelitilin avatessaan asiakkaat 
määrittelevät itselleen sopivan 
vuorokausi- tai kuukausikohtaisen 
tappiorajan sekä ylärajat pelitilille 
tehtäviin rahansiirtoihin. Lisäk-

si pelaaja voi estää itseltään kaik-
kien tai joidenkin tiettyjen pelien 
pelaamisen.

Pelitestin tekemällä saa 
kuvan pelitottumuksista
Veikkauksen keräämät pelaamis-
tiedot osoittavat, että useimmat 
pelaajat haluavat ja pystyvät hal-
litsemaan omaa pelaamistaan. Pe-
laamisen hallinnan välineet onkin 
suunniteltu asiakkaan omatoimi-
seen käyttöön. Oman pelaamisen 
kohtuullisuutta pohtiva voi esimer-
kiksi tarkastella pelaamistottumuk-
siaan Pelitestillä. 

Veikkaus ei kuitenkaan jätä pe-
laamisen hallinnasta huolehtimista 
pelkästään pelaajien omatoimisuu-
den ja itsearvioinnin varaan. Nopea- 
rytmisiin peleihin, kuten nettiar-
poihin ja peliautomaatteihin, pitää 
pelaajan asettaa tappiorajat. Lisäksi 
yhtiö on kehittänyt pelaamisen hai-
tallisuuden todennäköisyyttä en-
nustavan matemaattisen mallin, 
joka analysoi pelaajan pelikäyttäy-

tymisessä tapahtuvia muutoksia ja 
laskee todennäköisyyksiä riskipe-
laamiselle.

Sosiaali- ja terveysministeriön 
yhteydessä toimiva haitta-arvioin-
tiryhmä on konsultoinut Veikkaus-
ta mallin kehittämisessä. 

– Algoritmi laskee pelaajan ris-
kikäyttäytymistä kuvaavan luvun. 
Se perustuu useisiin eri muuttujiin, 
esimerkiksi ajan ja rahan käyttöön 
tai voittojen jahtaamiseen viittaa-
vaan toimintaan, Saikkonen kertoo.

Jos mallin tuottama pelihaittaen-
nuste viittaa mahdolliseen riski-
pelaamiseen, asiasta välittyy tie-

Veikkaus haluaa varmistaa, että pelaaminen pysyy ilon puolella. Yritys ennaltaehkäisee pelaamisen  
ongelmia muun muassa tarjoamalla työkaluja pelaamisen hallintaan. Tänä keväänä Veikkaus otti  

käyttöön myös huolenpitosoitot kohonneen riskitason pelaajille.

teksti tuomas i. lehtonen  kuvat sanni hirvonen

Veikkauksen  
vastuullisuusjohtaja  
Susanna Saikkonen  

ja kouluttaja Noora Lassila 
kertovat, että huolenpito-

soittojen tarkoituksena  
on olla heräte pohtia omaa 

suhdettaan pelaamiseen.

to Veikkauksen asiakaspalveluun, 
jolloin asiakasta voidaan lähestyä 
huolenpitosoitolla.

–  Huomioitavaa on, että korkea 
riskiprofiili ei kerro suoraan peli-
ongelmasta vaan ainoastaan ris-
kikäyttäytymisestä. Asiakaspalve-
lumme ei myöskään näe asiakkaan 
riskiprofiilia, mikä on tärkeää asiak-
kaan yksityisyydensuojan kannal-
ta, Saikkonen valaisee.

Ammattiapua ongelmiin
Veikkaus aloitti huolenpitosoitot 
asiakkailleen tämän vuoden al-
kupuolella, ja toistaiseksi niitä on 
tehty maltillinen määrä. Veikkaus 
koulutti huhtikuussa lisää soittajia 
ja tarkoituksena on, että soittoja ale-
taan toteuttaa lähikuukausina kas-
vavassa määrin. 

Veikkauksen asiakaspalvelijoille 
suunnatut koulutukset sekä asia-
kaspalvelun viestintämalli on ke-
hitetty yhteistyössä pelihaittatyö-
tä tekevien tahojen, työterveys-
huollon ja kokemusasiantuntijoi-
den kanssa. 

Veikkauksen kouluttajana työs-
kentelevän Noora Lassilan mukaan 
koulutuksissa on perehdytetty asia-
kaspalvelijoita muun muassa peli-
ongelmien puheeksi ottamiseen ja 
motivoivaan haastatteluun. Hen-
kilöstölle on tarjolla myös työnoh-
jausta ja työterveyspsykologin tu-
kea haastavien asiakastilanteiden 
kohtaamiseen sekä vaikeiden asia-
kastilanteiden purkamiseen. 

Lassila kertoo, että asiakkaita 
valmistetaan huolenpitosoittoon 
noin viikkoa aiemmin lähetettävällä 
sähköpostilla tai tekstiviestillä. It-
se puhelun aikana kysellään, mil-
laisia ajatuksia ja tunteita pelaami-
nen asiakkaassa synnyttää. Lisäk-
si esitellään pelaamisen hallinnan 
välineitä ja tarvittaessa kerrotaan 
myös mahdollisuuksista ammatti-
avun saamiseen.

– Asiakaspalvelijan empaattisuus 

ja asiakasta kunnioittava lähestymi-
nen ovat puheluissa tärkeässä roo-
lissa. Huolenpitosoiton tarkoitukse-
na on toimia ennen kaikkea puheek-
si ottona ja herätteenä. Tavoittee-
na on saada asiakas pysähtymään 
ja pohtimaan omaa pelaamistaan, 
Lassila sanoo. 

Positiivinen vastaanotto
Huolenpitosoiton aikana palvelu- 
asiantuntija Susanna Vesa keskit-
tyy kuuntelemaan asiakkaan aja-
tuksia. Asiakkaalle on tärkeää antaa 
mahdollisuus viedä keskustelua 
haluamaansa suuntaan. Jos asia- 
kas haluaa, Vesa tarjoaa neuvoja 
oman pelaamisen tarkasteluun ja 
kontrollointiin. Asiakkaan pelitie-
toja tai -historiaa hän ei kuitenkaan 
katso, ellei asiakas sitä varta vas-
ten ehdota.

Vesa on ilokseen saanut huoma-
ta, että huolenpitosoittoja saaneet 
asiakkaat ovat olleet alkuhämmäs-
tyksen jälkeen iloisia hänen yhtey-
denotostaan.

– Asiakkaat yleensä ilahtuvat soi-
tosta, kun kuulevat, millä asialla  
olemme. Oleellista on, että asiakas 
tulee kuulluksi. Me emme halua 
osoittaa ketään sormella tai syyllis-
tää. Jos oma pelaaminen on aiheut-
tanut huolta, niin asiakkaalle voi ol-
la helpotus päästä siitä keskustele-
maan. Terapeutteja emme kuiten-
kaan ole, joten opastamme asiak-
kaan tarvittaessa osaavien ammat-
tilaisten avun piiriin. Asiakkaasta 
riippuen oikeanlainen apu voi löy-
tyä esimerkiksi velkaneuvonnas-
ta, terveydenhuollosta tai Peluu-
rin vertaistukiryhmästä, Vesa avaa.

Veikkauksen pelitilin kautta asiakas pystyy pelaamaan, mutta myös nä-
kemään pelihistoriansa ja asettamaan pelaamiseen liittyviä rajoituksia.

“
Jos pelaaminen 
aiheuttaa huolta, 
voi olla helpotus 
päästä keskus- 
telemaan asiasta.  

Pelaaminen 
hallintaan
n Veikkauksen pelejä on 
mahdollista pelata ainoas-
taan täysi-ikäisenä sekä 
tunnistautuneena.

n  Omaa pelaamista voi  
sekä seurata että hallita  
Veikkauksen sivuilla.

n Nopearytmiselle pelaa-
miselle on pakko asettaa 
tappiorajat.

n Peleihin voi hävitä ai-
noastaan sääntöihin määri-
tellyn summan vuodessa.

n Itselle voi asettaa myös 
pelaamisen estoja.

n Tärkeintä on ymmärtää 
itse omaa pelikäyttäyty-
mistään.
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Plusprint lupaa, että se 
tuottaa perinteiset paino-
tuotteet ekologisemmin 
sekä vastuullisemmin. 
Perustajien mukaan  
se tapahtuu kokonais- 
valtaisella ymmärryksellä  
ja oikeilla valinnoilla.

K un Jari Kuivalainen pe-
rusti Plusprintin vuonna 
2012, oli alusta pitäen ta-
voitteena keskittyä digi-

taaliseen tuotantoon alan parhail-
la laitteilla. Kun energialähteeksi li-
säksi valittiin tuulivoima, painota-
losta alkoi kehkeytyä ekologinen, 
moderni ja dynaaminen toimija, 
jonka kasvu on ollut vauhdikasta 
etenkin viime vuosien ajan.

– Henkilökuntaa on tullut lisää, 
tilat ovat laajentuneet ja liikevaih-
to moninkertaistunut. Pandemia-

Plusprintin omistajat Jari Kuivalainen ja Tommi Laaksonen kertovat, että moderni laitekanta ja ympäristöasioiden kokonaisvaltainen huomioiminen ovat heille itsestäänselvyys.

rajoitusten poistuttua liikevaihdon 
vuosittainen kasvu lähentelee jo 80 
prosenttia, kertoo myyntijohtaja 
Tommi Laaksonen Plusprintistä.

Laaksonen tuli painotalon osak-
kaaksi vuonna 2017 ja on sen jälkeen 
nostanut ympäristöarvot yritykses-
sä esille yhä näkyvämmin. Laakso-
sen rooli vastuullisuusasioiden ke-
hittäjänä on ollut merkittävä, ja hän 
toivoo koko alalle tarkempaa sään-
telyä ympäristöasioissa.

– Alamme on jäljessä kehitykses-
tä vastuullisuusnäkökulmasta aja-
tellen. Pyrimme opastamaan asiak-
kaita tekemään parempia valintoja 
ja tuottamaan brändituotteensa ny-
kyaikaisemmin, kertoo Laaksonen.

Plusprint suosii kierrätysmate-
riaaleja, käyttää matalaenergialait-
teistoa ja uusiutuvaa energiaa sekä 
minimoi hukan ja kierrättää synty-
vän jätteen. Tästä osoituksena yri-
tyksellä on muun muassa Ekokom-
passi-sertifikaatti.

– Yritys ei kuitenkaan tarvitse ai-
nuttakaan kaupallista sertifikaat-
tia voidakseen toimia vastuullises-
ti. Kaikki alalla toimivat yritykset 
pitäisi sen sijaan sertifioida auto-

maattisesti toimiluvan saadakseen, 
ehdottaa Laaksonen.

Päästöt kompensoidaan
Plusprint kompensoi sen paino-
tuotteista syntyviä päästöjä auto-
maattisesti, ilman lisäkustannuksia 
asiakkaalle. Kompensointi tapah-
tuu tukemalla ilmastopainotteis-
ta metsänhoitoa yhteistyössä Hii-
linieluntuottajat-yrityksen ja suo-
malaisten metsänomistajien kans-
sa. Toiminta synnyttää aidosti uut-
ta hiilinielua, jolla ei ole kytkentää 
EU:n virallisiin ilmastotavoitteisiin.

Asiakastyytyväisyys syntyy 
laadusta ja ammattitaidosta
Moderni, digitaalinen laitekan-
ta on saanut Plusprintillä seurak-
seen älykkään tuotannonohjaus-
järjestelmän, joka säästää väriä ja 
materiaalia ja tukee näin ekologis-
ta kokonaisuutta. Tuotannon au-
tomatisointi on merkinnyt lisäksi 
ajansäästöä ja tarkkuutta. 

– Ei pidä unohtaa myöskään ko-
van luokan ammattilaisia, joista mo-
ni on ollut alalla vuosikymmeniä. 
Teemme työtä suurella sydämellä ja  

asiakaslähtöisesti, kertoo Plusprin-
tin toimistosihteeri Anette Sirén.

Sirén katsoo, että asiakas saa 
usein jopa paremman tuotteen kuin 
on tilannut, koska henkilöstö ha-
luaa tarjota vain parasta. Yrityksen 
asiakastyytyväisyys oli viimeisim-
mässä mittauksessa 4,8/5.

– Asiakkaat ovat entistä valveu-
tuneempia, ja he ovat kiinnostunei-
ta teknologian lisäksi myös ekologi-
sista arvoista, Sirén arvioi.

Pääosa Plusprintin asiakkaista on 
eri puolilla Suomea toimivia yrityk-
siä ja isoja brändejä. Parhaiten suuri 
yleisö pääsee ihastelemaan yrityk-
sen painojälkeä Pori Jazzeilla, jon-
ka kaikki painotuotteet yritys tekee.

Sopiva materiaali löytyy aina
Monipuolinen konekanta takaa  
asiakkaille kattavat palvelut kaik-
kiin tarpeisiin. Plusprint vastaa 
monen asiakkaansa kaikista brän-
dituotteista, kuten esitteistä, myy-
mälämarkkinoinnista ja toimisto-
jen brändäyksestä. Yrityksen varas-
tokanta on niin laaja, että asiakkaal-
le järjestyy kaikkiin tarpeisiin aina 
sopiva materiaali, oli se sitten pape-

ria, tarroja, kartonkia, foliota tai va-
neria. Visuaalisena apuna on mah-
dollisuus käyttää myös Plusprintin 
graafikkoja. 

Ympäristöystävällinen toimija 
painoalan suunnannäyttäjänä

teksti ritva-liisa sannemann 
kuva kujisphoto

Ekologinen 
painotalo
n Plusprint on vuonna 
2012 perustettu painotalo, 
jolla on yli 2 000 asiakasta 
ympäri Suomea.

n Yritykseltä löytyvät sekä 
Avainlippu-tunnus että 
Ekokompassi-sertifikaatti.

n  Plusprint haluaa olla 
Suomen vastuullisin ja eko-
logisin toimija alallaan. Yri-
tys minimoi hiilijalanjäljen 
kaikissa tuotantovaiheissa.

WWW.PLUSPRINT.FI

Ilmastonmuutoksen suuntaa voidaan vielä muuttaa, 
mikäli torjuntaa tehdään usealla sektorilla. Yritykset 
mahdollistavat innovaatioiden syntymisen kannusta-
malla työntekijöitään ilmastoviisaisiin tekoihin. 

Donitsilta 
oppeja arjen 
valintoihin

I lmastonmuutos on yksi ai-
kamme suurimmista haas-
teista, johon tulisi tarttua 
jokaisella yhteiskunnan osa- 

alueella samanaikaisesti. Yrityksil-
lä on haasteena löytää arkeensa ne 
teot, joilla on konkreettista merki-
tystä ilmastonmuutoksen torjumi-
sen kannalta. Faktatietoa ilmaston-
muutokseen liittyen voi olla hanka-
laa löytää yhdestä paikasta, ja vir-
heellistä tietoa on liikkeellä run-
saasti. 

Konkreettisia ja kaikille yrityksil-
le mahdollisia keinoja ovat vaihta-
minen vihreään sähköön ja esimer-
kiksi energiatehokkuuslaskenta, eli 
se, miten paljon lämpöä ja sähköä 
yrityksessä käytetään ja miten kulu-
tusta voitaisiin vähentää. Jotta yri-
tykset pystyvät ottamaan seuraa-
vat askeleet hiilineutraaliutta kohti, 
tarvitaan myös ymmärrystä pääs-
töistä ja ilmastoteoista.

– Maailmassa vallitsee tilanne, 
jossa kaikkien tulisi nopeasti oppia 
ilmastonmuutoksen torjumisesta 
perusteet, ja organisaatioiden osaa-
minen tässä asiassa vaikuttaa suo-
raan kykyyn tehdä tulosta, toteaa 
Amanda Rejström, toinen Spark 
Sustainability Oy:n perustajista.  

Toimitusjohtaja Anna Eriksson  
ja Rejström ovat ilmastoasioiden 

asiantuntijoita, jotka ovat toimineet 
sekä tutkimuksen parissa että kon-
sultteina energia-alalla vähentääk-
seen alan päästöjä. Idea yritykseen 
tuli omasta uteliaisuudesta ja halus-
ta oppia, ja nyt he jakavat osaamis-
taan muille. Spark Sustainability on 
motivoinut konkreettisiin ilmasto-
tekoihin jo neljän vuoden ajan, ja 
jakanut tietoa ilmastoasioista esi-
merkiksi metsä-, konsultti-, raken-
nus- ja suunnittelualan yrityksille. 

Päästölaskenta ohjaa tekoja
Spark Sustainabilityn ytimessä on 
perustajien kehittämä Carbon Do-
nut -niminen sovellus, joka tekee 
päästölaskentaa ja kannustaa il-
mastotekoihin. 

– Meidän avullamme yritykset 
voivat kohdentaa toimia niihin koh-
tiin, missä on taloudellisinta teh-
dä muutoksia ja impakti on kuiten-
kin iso. Jaamme sovelluksen avulla 
tietoa kouluttamalla ja tapahtumil-
la. Lisäksi olemme myös yritysten 
apuna ilmastoasioiden viestinnäs-
sä, Eriksson kertoo. 

Carbon Donut -sovellus on tar-
koitettu sekä yksityishenkilöille et-
tä yritysten käyttöön. Carbon Donut 
kannustaa tekoihin positiivisella ta-
valla, ja kaikki ilmastotekoihin liit-
tyvä tieto on saatavilla yhdestä pai-

kasta. Sovelluksen avulla pääsee tu-
tustumaan, kuinka oman arjen va-
linnat vaikuttavat päästöihin, las-
kemaan omia päästöjä ja oppimaan 
niiden vähentämisestä. Sovelluk-
seen on jaoteltu erikseen henkilön 
omat ilmastoteot ja yleiset tietois-
kut. Yrityksen työntekijät voivat 
verrata omia tuloksiaan muiden tu-
loksiin tulostaulukon avulla, ja näin 
motivoida toisiaan ilmastotekoihin. 
Sovelluksesta löytyy helposti tieto 
siitä, mitä yritys tekee ympäristö-
asioiden hyväksi, ja millaisiin tekoi-
hin se on sitoutunut.

– Monessa yrityksessä tilanne voi 
olla se, että ilmastoasiat ovat hen-
kilökunnalle liian abstrakteja tai 
isoja; yrityksen ilmastoteoista on 
kuultu vaikkapa strategiapäivässä, 
mutta se ei ole jäänyt mieleen, kos-
ka ei ole saatavilla tietoa siitä, mi-
ten luvut vertautuvat muihin yri-
tyksiin, tai mitä se tarkoittaa mei-
dän satapäisen henkilökunnan koh-
dalla, Rejström kertoo. 

Konkretia herättää ideoita
Tukemalla työntekijöitään vähä-
päästöisten tapojen omaksumisessa 

yritykset mahdollistavat innovaati-
oiden syntymisen työympäristös-
sä. Kun yksilö ymmärtää ilmasto-
asioita konkretian kautta yhä enem-
män, hän synnyttää työtehtäviin ja 
vastuualueisiin uusia ideoita. Ide-
at voivat olla esimerkiksi keinoja, 
miten organisaatio voisi yhdistää 
ilmastolle ja myynnille positiivisia 
aihioita projekteiksi, tai miten voi-
daan luoda täysin uusia, ilmastoys-
tävällisempiä tapoja toimia.

Ilmastonmuutoksen vuoksi yri-
tysten on pitänyt muuttua entistä 
enemmän ilmastoystävällisemmik-
si, ja usein saattaa olla, että yrityk-
sessä on vain yksi ympäristövastaa-
va, jonka hartioille kaikki ilmasto-
asioihin liittyvät työt kasautuvat.

– Innovaatio ei näin pääse synty-
mään, sillä se tapahtuu projekteis-
sa ja arjen tiimellyksessä. Yritykset 
tarvitsevat tietoa ihan jokaiselle ta-
solle. Sitten kun kaikilla alkaa olla 
perusymmärrys, koulutus johtaa 
parhaimmillaan innovaatioon. Hy-
vänä sivutuotteena on myös työn- 
antajamielikuvan parantaminen. 
Erityisesti nuoret haluavat olla sel-
laisessa yrityksessä töissä, missä ai-

dosti tehdään jotain ilmaston hy-
väksi, Rejström summaa. 

Osa ilmastonmuutoksen ratkai-
sua onkin ymmärtää, että voimme 
jokainen olla osa ratkaisua, mutta 
kukaan meistä ei kuitenkaan yksin 
kanna vastuuta siitä.

– Pystymme ehdottomasti vie-
lä muuttamaan suuntaa. Se tosin 
vaatii sitä, että toimimme saman-
aikaisesti kaikilla rintamilla; yritys-
tasolla, poliittisella tasolla ja yksi-
lötasolla. Kaksikymmentä vuotta 
sitten olisimme vielä voineet vali-
ta yhden tahon joka tekee, mutta 
nyt meidän tulee tehdä tekoja yh-
dessä kaikilla rintamilla, Rejström 
ja Eriksson päättävät.

Spark Sustainabilityn perustajat Anna Eriksson ja Amanda Rejström ovat kokeneita ilmastoasioiden 
asiantuntijoita, jotka motivoivat asiakkaitaan konkreettisiin tekoihin ilmaston hyväksi.

“
Innovaatiot  
syntyvät kaikista 
parhaiten arjen 
tiimellyksessä ja 
projekteissa. 

Carbon Donut -sovellus tutustuttaa käyttäjän arjen valintojen aiheuttamiin 
päästöihin ja auttaa oppimaan, miten niitä voidaan vähentää.

teksti maria carvajal  kuvat anni hartikainen
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Kuppi vastuullista ja  
hyvää kahvia, kiitos!
Rakkaus kahviin johdatti kaksi yritystä tekemään yhteistyötä kestävän kehityksen hyväksi. Jotta laadukasta  
kahvia saadaan myös tulevaisuudessa, on sen eteen tehtävä vastuullisuustyötä monella rintamalla.

teksti marja hakola  kuvat joona raevuori ja arvid nordquist

Oikeat sertifikaatit  
takaavat sen, että 
kahvin matka 
pavusta kuppiin 
on toteutunut 
vastuullisesti.

JOBmealin toimitusjohtaja Perttu Laitsaari ja Arvid Nordquist Finlandin maajohtaja Cecilia Mérus tekevät työtä parempien kahvinautintojen  
puolesta. Kaksikko toteaakin, että toimivan yhteistyön ansiosta työpaikoille voidaan tarjota vastuullisempia kahvihetkiä.  

K ahvintuottaja Arvid 
Nordquistille sekä 
kahvipalveluja työ-
paikoille toimittavalle 
JOBmealille vastuulli-

suus on ainoa oikea tapa toimia tä-
män päivän maailmassa.

– On vaikea nähdä sellaista yri-
tystä, joka ei kokisi vastuullisuut-
ta tärkeäksi niin yrityksen työnteki-
jöiden kuin asiakkaiden suuntaan, 
toteaa JOBmeal Oy:n toimitusjoh-
taja Perttu Laitsaari.

Saman kahvipöydän ääressä Lait-
saaren kanssa istuu Cecilia Mérus, 
Arvid Nordquist Finlandin maajoh-
taja. Hän kertoo, että Arvid Nord-
quist oli ensimmäinen kahvitalo 
Ruotsissa, joka aloitti laajamittai-
sen vastuullisuustyön.

– Vuodesta 2011 lähtien olemme 
kompensoineet sataprosenttisesti 
ne kahvintuotannossa syntyvät hii-
lidioksidipäästöt, joita emme vielä 
pysty estämään. Vuodesta 2014 al-
kaen kaikki tuottamamme kahvi on 
ollut 100-prosenttisesti vastuulli-
sesti sertifioitua, Mérus selventää. 

Yhteistyötä vastuullisuuden pa-
rissa yritykset ovat tehneet jo yli 
kymmenen vuotta. Aloite lähti JOB-
mealin puolelta.

– Huomasimme, että markki-
noilla oli tilaus laadukkaalle ja vas-
tuullisesti tuotetulle kahville. Ar-
vid Nordquistilla oli oivallisia, tar-
peisiimme sopivia tummapaahtoi-
sia kahveja. Myös yrityksen arvot 
ja vastuullisuustyö istuivat meidän 
ajatteluumme, Laitsaari kertoo.

Yhteistyön ytimessä on viestin-
tä, jonka avulla JOBmealin nykyisil-
le ja potentiaalisille asiakkaille ker-
rotaan, miksi Arvid Nordquistin ja 
JOBmealin yhteinen kahviratkai-
su on vastuullinen ja hyvä valinta.

– Tärkein asia meille molemmil-
le on, että kahvi maistuu hyvältä. 
Vastuullisuus tuo kahvinautintoon 
lisäarvoa, Laitsaari toteaa.

– Totta, kahvin laatu ja maku ovat 
kaiken lähtökohta. Eihän kukaan 
halua ostaa vastuullista kahvia, jo-
ka ei maistu hyvälle, Mérus jatkaa.

Vastuullisuustoimet yltävät  
aina pavusta kuppiin 
Arvid Nordquist on vuonna 1884 
Ruotsissa perustettu kahvintuottaja 
sekä maahantuonti- ja markkinoin-
tiyritys. Oma kahvipaahtimo käyn-
nistyi Solnassa vuonna 1961, ja seu-
raavana vuonna markkinoille lan-
seerattiin Classic-brändi. 

Tänä päivänä Arvid Nordquist 

on edelleen perheyritys, joka toi-
mii kaikissa Pohjoismaissa.  

– Suomeen Arvid Nordquist -kah-
vi lanseerattiin vuonna 2005. Meil-
tä löytyy kattava ja korkealaatuinen 
kahvivalikoima sekä päivittäistava-
rapuolelle että kahviautomaattei-
hin. Suosituin kahvilaatumme JOB-
mealin automaateissa on Fullroast 
Field, Mérus kertoo.

– Lisäksi kaikki kahvimme ovat 
sataprosenttisesti kestävän kehityk-
sen vaatimusten mukaisesti serti-
fioituja. Sertifikaatit takaavat, että 
niin viljelymenetelmät kuin työ-
olosuhteet ja työehdot kahvitiloil-
la, joilta ostamme raaka-aineemme, 
ovat kestävän kehityksen mukaisia.

Sertifiointiohjelmien avulla voi-
daan vaikuttaa kahvin koko tuotan-
toketjuun. Viljelijöitä neuvotaan 
muun muassa käyttämään mene-
telmiä, jotka vähentävät kasvihuo-
nekaasupäästöjä ja lisäävät kahvi-
viljelmien sitoman hiilen määrää. 

– Yhteistyökumppanien kanssa 
koulutamme kahvitilallisia viljele-
mään kestävämmin ja intensiivi-
semmin. Haluamme samalla ottaa 

sosiaalista vastuuta viljelijöistä, hei-
dän työntekijöistään ja perheistään 
ja varmistaa, että kahvinviljely on 
heille kannattavaa ja kiinnostavaa 
tulevaisuudessakin, Mérus sanoo.

Viljelyn lisäksi päästöjä syntyy 
kahvipapujen kuljetuksen, paah-
tamisen ja pakkaamisen yhteydes-
sä. Näitäkin tuotantoprosessin osia 
on Arvid Nordquistilla viety kestä-
vämpään suuntaan: kuljetukset py-
ritään hoitamaan meriteitse tai ju-
nilla, ja parhaillaan yritys testaa 
biopolttoaineita laivakuljetuksis-
saan. Ruotsissa sijaitseva paahti-
mo käyttää yksinomaan uusiutuvaa 
energiaa. Kahvipakkausten muo-
vissa fossiilipohjainen raaka-aine 
on korvattu 90-prosenttisesti kas-
viperäisellä mäntyöljyllä, jota saa-
daan metsäteollisuuden sivutuot-
teena Suomesta.

Hiilineutraalia liiketoimintaa
JOBmeal on osa maailman suurin-
ta, puhtaasti kahville omistautu-
nutta JDE Peet’s -konsernia. Suo-
messa JOBmeal on tuottanut kah-
viratkaisuja työpaikoille jo yli 60 
vuotta. Yrityksellä on kymmenen 
toimipistettä kautta maan, henki-
lökuntaa on noin 100.

– Meillä on ollut ISO 14001 -ym-
päristösertifikaatti jo vuodesta 2010. 
Vastuullisuus on tahtotilamme ja 
panostamme siihen. Palveluyrityk-
senä haluamme kannustaa ja tukea 
myös asiakkaitamme vastuullisem-
piin valintoihin, Laitsaari toteaa.

– Yhteistyö Arvid Nordquistin 
kanssa on hyvä esimerkki tästä: 
käyttämällä heidän kahviaan rat-
kaisuissamme, voimme tarjota työ-
paikoille vastuullisia kahvihetkiä.

Laitsaaren mukaan osa JOBmea-
lin asiakasyrityksistä on valmis 
maksamaan vastuullisesta kahvista 
hieman enemmän, mutta vastuul-
lisuus ei vielä ole pääosassa valin-
toja tehtäessä. 

– Hinta on hankinnoissa edelleen 

merkityksellisin tekijä, mikä on va-
litettavaa, sillä se ei ohjaa kestävään 
suuntaan, Laitsaari harmittelee.

Hän kuitenkin jatkaa, että tilanne 
on hitaasti muuttumassa.

Osana omaa vastuullisuustyö-
tään JOBmeal käyttää suomalaisia 
pahvipikareita, kierrättää automaa-
teista tulevaa kahvinpurua maan-
parannusaineeksi ja kunnostaa käy-
töstä poistettuja kahviautomaatteja.

– Olemme lanseeranneet Green 
Line -konseptin, joka perustuu pa-
lautuvien kahviautomaattien kier-
rättämiseen, jossa käytetylle auto-
maatille annetaan peruskunnostuk-
sen jälkeen uusi elämä vastuullisin 
tuottein, Laitsaari kertoo.

Lisäksi JOBmealilla panostetaan 
henkilöstön kouluttamiseen niin 
ympäristö- kuin taloudellisuusnä-
kökulmasta. 

– Koko henkilöstömme on saa-
nut taloudellisen ajotavan koulu-
tuksen. Panostamme reittisuunnit-
teluun, jotta aiheuttamamme kuor-
mitus olisi mahdollisimman pieni, 
ja tankkaamme palveluautomme 
jätteistä valmistetulla bio-dieselil-
lä. Keskeisillä alueilla palvelemme 
asiakkaitamme kävelypiirein, Lait-
saari valaisee.

JOBmealin valikoimasta löytyy 
myös Pohjoismaiden ensimmäinen 
ja Suomen ainoa Joutsenmerkitty 
kahvipalvelu, jossa koko tuotanto-
ketju on läpiluodattu, ja se kattaa 
Joutsenmerkin tiukat vaatimukset 
aina viljelmältä asiakkaan kuppiin, 
niin kahvilaitteiston, raaka-ainei-
den kuin palvelun näkökulmasta.

– Voimme ylpeänä todeta ole-
vamme hiilineutraali yritys. Olem-
me selvittäneet ja hyvittäneet se-
kä oman toimintamme että kaik-
ki automaattikahviemme päästöt 
pavusta kuppiin verifioitujen hiili-
nieluhankkeiden avulla. Kompen-
saatiota toteutetaan muun muassa 
istuttamalla puita kahvintuottaja-
maihin sekä kotimaisilla ISO-14064 

-standardoiduilla metsäpohjaisilla 
hiilinieluhankkeilla, Laitsaari sel-
vittää.

Vastuullinen toimintatapa 
on perheyhtiön elinehto
Vastuullisuustyön aloitettuaan sekä 
JOBmeal että Arvid Nordquist ovat 
kasvattaneet markkinaosuuksiaan.

– Vastuullisuus on myös kilpai-
luvaltti. Asiakkaamme osaavat sitä 
vaatia, ja uskon myös, että ainoa ta-
pa perheyritykselle säilyä ja menes-
tyä tulevaisuudessa, on toimia vas-
tuullisesti, Mérus painottaa.

Myös Arvid Nordquist -yhtiön vas-
tuullisuusjohtaja Erica Bertilsson  
pitää vastuullistyötä välttämättö-
mänä, jos 138-vuotias yhtiö haluaa 
toimia vielä seuraavat sata vuotta.

– Olemme luvanneet asiakkail-
lemme tehdä työtä kestävän kehi-
tyksen hyväksi, ja pidämme siitä 
kiinni. Lupaus on samalla kilpai-
luetumme pohjoismaisilla mark-
kinoilla, Bertilsson toteaa.

Ilmastonmuutos on Bertilsso-
nin mukaan kahvintuottajalle to-
dellinen riski, ja siksi työ sen tor-
jumiseksi on tärkeää. Keskeisimpiä 
tehtäviä on vähentää kahvinvilje-
lyn hiilidioksidipäästöjä sekä ohjata 
kuluttajia vastuullisiin valintoihin.

– Vastuullistyöstä ruoan parissa 
on tullut entistä tieteellisempää ja 
vaativampaa. Tarvitaan luotetta-
via tapoja mitata päästöjä, on ke-
hitettävä raportointia ja tehtävä in-
novaatioita. Kaikki tämä vaatii in-
vestointeja. Meidän on hyväksyt-
tävä se tosiasia, että elintarvikkei-
den vastuullinen tuottaminen tun-
tuu kuluttajan kukkarossa, Bertils-
son päättää.

Ilmastonmuutos vaikuttaa kahvintuotantoon. Etenkin maultaan lempeä 
arabica-lajike on herkkä ilmastonmuutoksen aiheuttamille ongelmille.
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Käytetty elektroniikka 
kiinnostaa kuluttajaa

Power Finlandin toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto kertoo, että RePOWER-palvelun kautta käytetyt tuotteet löytävät uuden omistajan.

O sa kuluttajista on tottu-
nut vaihtamaan tiheään 
tahtiin omia elektroniik-
kalaitteitaan, kuten pu-

helimia ja tietokoneita, vaikka 
usein laitteissa olisikin vielä hy-
vin käyttöaikaa jäljellä. Monet taas 
ovat kulutuksen suhteen hyvin-
kin valveutuneita ja haluaisivat 
niin hankkia kuin käyttää kunnos-
tettuja tuotteita, mutta eivät vält-
tämättä tiedä, mistä sellaisia voisi 
turvallisesti ostaa.

– Käytetyn laitteen ostaminen on 

usein edullisempi sekä kestävämpi 
vaihtoehto myös ympäristön kan-
nalta. Käytetyssä elektroniikkalait-
teessa voi olla vielä paljon käyttöai-
kaa jäljellä, vaikka sitä ei enää itse 
tarvitsisikaan. Lisäksi myös suurin 
osa elektronisten laitteiden kom-
ponenteista on kierrätettävissä ja 
hyödynnettävissä uudelleen, ker-
too Power Finland Oy:n toimitus-
johtaja Juha-Mikko Saviluoto.

Kodinkoneita ja viihde-elekt-
roniikkaa myyvä Power huolehtii 
osaltaan siitä, että kaikki sen asiak-

kaiden tuomat käytetyt laitteet kier-
rätetään ja hyödynnetään mahdol-
lisimman hyvin. 

– Puhelimet, tabletit sekä tieto-
koneet ovat eniten kiertoon pää-
tyviä tuotteita, joilla on myös hy-
vä jälleenmyyntiarvo. Myös tele-
visiot, viihde-elektroniikka, kuten 
pelikonsolit sekä kamerat, kellot ja 
kodinkoneet ovat sellaisia tuottei-
ta, joiden komponentit ovat hyvin 
hyödynnettävissä uudelleen. Esi-
merkiksi käytetystä jääkaapista voi-
daan hyödyntää ja kierrättää jopa 

yli 98 prosenttia materiaaleista,  
Saviluoto toteaa.

Asiakas voi kierrättämällä 
kerryttää hyvityspisteitä
Power on kehittänyt käytetyn elekt-
roniikan myyntiin ja hyvitykseen 
oman RePOWER-palvelun, jonka 
avulla yritys haluaa helpottaa sekä 
käytettyjen tuotteiden myyntiä et-
tä ostamista.

– RePOWER-asiakas voi rekis-
teröidä myytävän tuotteensa luo-
malla kotisivuillamme oman MyPO-
WER-profiilin. Palvelun kautta saa 
laskurin avulla alustavan arvion 
myytävän tuotteen arvosta, joka tar- 
kennetaan myymälässämme tehtä-
vän tarkastuksen avulla. 

Huonokuntoisistakin laitteista 
saa aina kierrätyshyvityksen, jo-
ka on kodin elektroniikassa kolme 
euroa ja kodinkoneissa viisi euroa. 
Toisaalta esimerkiksi vähän käyte-
tystä tuotteesta voi saada jopa usei-
den satojen eurojen hyvityksen, 
kertoo Power Finlandin operatii-
vinen päällikkö Ville Nevalainen. 

Käytettyjä laitteita ostettaessa 
niiden takuuaika on usein jo um-
peutunut, eikä ostaja voi olla täysin 
varma siitä, toimiiko tuote todella. 
Netin myyntipalstoilla vaanii myös 
huijatuksi tulemisen mahdollisuus 
varsinkin, jos myyjätahosta ei ole 
täyttä varmuutta. 

– Kun asiakas ostaa käytetyn lait-
teen suoraan liikkeestä, saa hän 
myös rahoilleen vastinetta. Annam-
me kaikille RePOWER-laitteillem-
me vuoden takuun ja 30 päivän 
palautusoikeuden. Kaikki RePO-
WER-laitteet ovat aina huollettu-
ja sekä asiantuntijoiden tarkista-
mia. Laitteiden tarkastusprosessit 
on myös dokumentoitu ja asiakkai-
den nähtävissä, Nevalainen avaa.

Kun asiakas tuo käytetyn lait-
teensa Power-myymälään, tarkas-
taa yrityksen tekninen asiantunti-
ja aina tuotteen ja antaa arvion pe-
rusteella hyvityspisteitä asiakkaan 
omalle MyPOWER-tilille. 

– Huollamme tuotteen asianmu-
kaisesti jälleenmyyntiä varten. Mi-
käli laite ei ole myyntikelpoinen, se 
kierrätetään asiaan kuuluvalla ta-
valla ja tietoturvallisesti, jolloin 
myös arvokkaat raaka-aineet saa-
daan uusiokäyttöön. Tämän vuok-
si kannustamme ihmisiä tuomaan 
myös vanhat myyntikelvottomat 
elektroniikkalaitteensa meille kier-
rätettäväksi, jotta niiden materiaalit 
voidaan hyödyntää uudelleen tuo-
tannossa, Nevalainen sanoo.  

Vinkkejä vastuullisuuteen
RePOWER-kotisivuilta löytyy myös 
erilaisia vastuullisen arjen vinkke-
jä, sekä paljon tietoa elektroniikan 
kierrättämisestä, energiansäästös-
tä ja energiamerkeistä. 

– Nykyään monet valveutuneet 
kuluttajat haluavat, että tuotteis-
sa on käytetty kierrätettäviä mate-
riaaleja ja että ne ovat tarvittaessa 
myös korjattavissa. Muutos tämän 
suhteen on ollut viime vuosina suu-
ri ja trendi on ollut edelleen kas-
vussa. RePOWER-palvelun avulla 
edesautamme sitä, että käyttökel-
poiset tuotteet löytäisivät uuden 
omistajan, ja että tärkeät materi-
aalit päätyisivät asianmukaisesti 
kierrätykseen, Saviluoto kiteyttää 
uuden palvelun hyödyt.

Nurkkiin kertyy helposti 
vanhoja laitteita, joita ei 
viitsisi laittaa myyntiin 
tai heittää kaatopaikalle. 
Powerin uusi käytetyn 
elektroniikan palvelu  
tarjoaa mahdollisuuksia 
kestävään kaupantekoon.

teksti pekka säilä 
kuva patrik pesonen

Lindströmin ja Knowitin 
kumppanuus todistaa, 
miten teknologian avulla 
voidaan saavuttaa kestä-
vän kehityksen tavoitteet 
ja tuottaa samalla uutta 
arvoa asiakkaille.

K nowit on digitaalisten 
ratkaisujen konsultoin-
tiyritys, jonka toimin-
nan ytimessä on kestä-

vän kehityksen tavoitteiden edis-
täminen teknologian avustuksella. 
Knowitin asiakas, tekstiilipalvelu-
yritys Lindström, on tehnyt sen, 
mihin useimmilla yrityksillä on vie-
lä pitkä matka: se hyödyntää mitat-
tavasti yhteistyön tuloksena saatua 
dataa kestävän kehityksen tavoit-
teidensa saavuttamiseen.

24 maassa ja yli 237 000 asiakasta 
palvelevan Lindströmin liiketoimin-

Lindströmin Anna-Kaisa Huttunen, Knowitin Ville Hirvelä ja Janne Suomalainen tietävät, että dataa hyödyntämällä yritykset voivat vähentää ympäristön kuormitusta merkittävästi.

nasta syntyy päivittäin valtava mää-
rä tietoa. Jo yksin rfid-tunnisteilla 
varustetut yli viisitoista miljoonaa 
työvaatetta kerryttävät analysoita-
vaa datavarantoa melkoisesti.

Jalostettu data palvelee Lindströ-
min keskeisiä vastuullisuustavoit-
teita, joiden mukaan se tähtää täysin 
hiilineutraaleihin palveluihin vuon-
na 2035 ja sitoutuu Science Based 
Targetin mukaiseen ilmaston läm-
penemisen hillitsemiseen.

– Meidän on ymmärrettävä se-
kä oman toimintamme että alihan-
kintaketjumme päästöt. Kun tun-
nistamme, millä toimenpiteillä on 
suurin vaikuttavuus tavoitteisiim-
me kussakin ajan hetkessä, voim-
me kohdentaa investointimme ja 
kehityshankkeemme oikein, kertoo  
Lindströmin Ecosystems and Sus-
tainability -osaston Senior Vice Pre-
sident Anna-Kaisa Huttunen.

Poistotekstiilit kiertoon
Lindströmin strateginen tavoite on 
kierrättää vuonna 2025 kaikki pois-
totekstiilit sen kumppaneiden avul-
la esimerkiksi tekstiilikuiduksi. Näin 
aiempi jäte muuttuu arvokkaaksi 

raaka-aineeksi. Tavoitteen saavut-
tamisessa ollaan pitkällä, sillä Linds- 
trömiltä löytyy kierrätyskumppani 
jo 18 maasta ja sen kierrätysaste on 
yli 60 prosenttia.

– Analytiikan avulla voimme sel-
vittää koko konsernin tasolla tai yh-
den pesulan osalta, miten poisto-
tekstiilit päätyvät kierrätykseen. On 
tärkeää, että voimme viedä tiedon 
helpossa muodossa sinne, missä työ 
tehdään. Näin tiedolla voidaan ai-
dosti ohjata päivittäistä toimintaa, 
Lindströmin data- ja analytiikka-
kumppani Knowitin Senior Analy-
tics Consultant Ville Hirvelä sanoo.

Lindströmin pesulatoiminta saa 
Knowitin laatimien raporttien ja 
analytiikan avulla jatkuvaa, moni-

puolista ja ymmärrystä lisäävää da-
taa. Pesuloiden toiminnasta seura-
taan, miten tehokasta ja ympäris-
töystävällistä se on sekä miten pal-
jon siitä syntyy päästöjä ja jätettä. 

– Tekstiilijätteen valtava määrä 
on suuri globaali haaste. Haluam-
me olla toimialamme johtava kes-
tävän kehityksen toimija ylituotan-
non ja tekstiilijätteen vähentäjänä. 
Pääsemme tähän toimintaa tehosta-
malla sekä auttamalla asiakkaitam-
me toimimaan vastuullisemmin ja 
kestävämmin, Huttunen avaa. 

Veden ja energian säästöstä Lind-
strömillä on näyttöjä, niiden kulutus 
pestyä tekstiilikiloa kohden on puo-
littunut 30 vuodessa samalla, kun 
liiketoiminta on moninkertaistunut.

Data tuottaa asiakasarvoa
Ympäristövastuullisuuteen liittyvä 
data on osa Lindströmin tuottamaa 
asiakasarvoa.

– Pyrimme asiakkaidemme kans-
sa löytämään datapohjaisia keino-
ja, joilla vähennämme työvaattei-
den hävikkiä. Löysimme datan tuo-
mat asiakaskokemuksen hyödyt se-
kä näkymiä tuleviin datapohjaisiin 

lisäpalveluihin, Huttunen sanoo.
Ympäristövaikutusten raportoin-

nissa asiakkaalle Lindström on ol-
lut jatkuvasti proaktiivinen ja esi-
tellyt asiakkailleen, mitä dataa asia- 
kas voi heiltä saada. Edelläkävijät 
ovat jo siihen tarttuneet.

– Asiakkaamme, jotka tekevät it-
se vastuuraportointia ja ovat sitou-
tuneet hiilineutraalisuustavoittei-
siin, tulevat tarvitsemaan alihank-
kijoiltaan tarkat päästötiedot. Tämä 
tulee yhä useammin vastaan jo siinä 
vaiheessa, kun asiakkaamme valit-
see kumppaninsa, Huttunen kertoo.

Koska Lindströmin toimintaa on 
ohjattu jo pitkään datalähtöisesti, 
sekä dataa että datalähteitä piisaa.

– Datasta saadaan paras hyöty, 
kun yhdistämme eri datalähteitä. 
Näin voimme analysoida laajem-
min liiketoimintaa ja selvittää sel-
laisia ongelmia, joita ei yhden data-
lähteen avulla ole mahdollista rat-
kaista, Hirvelä valaisee. 

Tekstiilijätettä pystytään 
vähentämään dataohjatusti

teksti jukka nortio 
kuva joona raevuori

“
On tärkeää viedä 
tieto helpossa 
muodossa sinne, 
missä työ tehdään.

KNOWIT.FI
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Pieni sininen merkki kertoo
kestävästä kalastuksesta

Y mpäristötietoista ostajaa 
kiinnostavat ruoan jälji-
tettävyys ja sen tuotan-
non vaikutukset ympä-

ristöön. Mistä tuote on peräisin, 
onko tuotanto ekologista ja miten 
tuotantoketjua valvotaan? Kalaa tai 
äyriäisiä mielivä kuluttaja saa vas- 
taukset helposti pienen, sinivalkoi-

sen merkinnän avulla. Jos tuottees-
sa on MSC:n kalamerkki, se on lä-
päissyt pitkällisen ja tarkan luon-
nonvaraista kalaa koskevan serti-
fiointiohjelman. Tuote on aina jälji-
tettävissä kestävään kalastusyrityk-
seen, joka pyytää mereneläviä me-
riluontoa kunnioittaen. MSC-merk-
ki maailman johtavana luonnon-

varaisten merenelävien kestävän 
pyynnin standardina kertoo, että 
toimitusketju tunnetaan ja toimin-
taa valvotaan huolellisesti.

Marine Stewardship Council eli 
MSC on voittoa tavoittelematon, 
kansainvälinen organisaatio, joka 
on edistänyt vastuullista kalastusta 
yli 20 vuotta kalastusyritysten, ka-
laa ja äyriäisiä tuottavien brändien 
ja tiedeyhteisöjen kanssa. Sen toi-
minta perustuu merien suojeluun 
ja liikakalastuksen lopettamiseen. 

– Kestävässä kalastamisessa me-
reen jätetään tarpeeksi kalaa kan-
nan ylläpitämiseksi. Merenelävien 

elinympäristöjä kunnioitetaan ja 
kalastuksesta riippuvaisten ihmis-
ten elinkeinon säilyminen varmis-
tetaan. Joitakin kalakantoja ei pyy-
detä kaikkina vuodenaikoina. Esi-
merkiksi tonnikalan pyynti Tyy-
nellämerellä katkaistaan määrä-
ajaksi, jotta kalakanta pääsee uu-
distumaan, kertoo MSC:n Suomen 
edustaja Johanna Vepsä.

MSC ei sertifioi yrityksiä itse, 
vaan siitä huolehtivat puolueetto-
mat sertifioinnin asiantuntijat. Ne 
arvioivat kalastusyrityksen vaiku-
tukset luonnonvaraisiin kalakan-
toihin. Jos MSC-merkin jo saanut 

Kun ostoslistalla on kalaa tai äyriäisiä, auttaa MSC- 
merkintä tekemään vastuullisen valinnan. Standardi 
on tae kalakantaa kunnioittavasta pyyntitavasta. 

teksti liisa joensuu  kuva anni hartikainen

yritys ei läpäise myöhempiä audi-
tointejaan tai tee sertifikaatin eh-
doksi asetettuja parannuksia sovi-
tussa aikataulussa, se menettää ser-
tifikaattinsa. 

Kestävästi sillistä seitiin
Meret peittävät yli 70 prosenttia pla-
neettamme pinnasta. Kun pidäm-
me huolta meristä, ne pitävät huolta 
meistä. Kalat ja äyriäiset ovat luon-
nollinen ruokaturva ja miljardien ih-
misten ensisijainen proteiininlähde.

Sertifioituja mereneläviä on help- 
po nauttia eri puolilla maailmaa. 
MSC-merkki löytyy kymmenistä-
tuhansista tuotteista, ja niitä myy-
dään yli 100 maassa. Kuluttajalla 
on valinnanvaraa sillistä seitiin ja 
katkaravuista kalmariin. Kirjain-
yhdistelmä ja kalalogo erottuu sel-
västi niin säilykkeissä, pakasteis-
sa kuin kaupan kalatiskin lasissa – 
mikäli kalatiski on sertifikaatin an-
sainnut. Ravintolassa valveutunut 
asiakas tiedustelee, ovatko meren-
elävät MSC-sertifioituja. Jos ravin-
tolalla on sertifikaatti, asiakas voi 
nauttia mereneläviä hyvillä mielin. 

– MSC-sertifioitu kala ja äyriäi-
set pidetään erillään sertifioimatto-
masta saaliista koko toimitusketjun 
ajan aina merestä lautaselle. Ne pi-
detään selkeästi merkittyinä, jotta 
ne voidaan tarvittaessa jäljittää. Yli 
5500 yrityksellä ympäri maailmaa 
on MSC:n toimitusketjusertifikaat-
ti. Tähän sisältyy yli 46 000 vähit-
täiskauppaa ja ravintolaa sekä nii-
den lisäksi kalatukkuja, kalankäsit-
telijöitä ja -jalostajia sekä varastoja.

Vesilintuja suojellen
Sertifioidut kalastusyritykset kehit-
tävät jatkuvasti toimintaansa. Ne 
ovat tuottaneet useita innovaatioita 
muidenkin lajien kuin kalakantojen 
säilyttämiseksi. Suuria tuloksia on 
saatu pienilläkin muutoksilla. Esi-
merkiksi värikkäät, tuulessa lepat-
tavat nauhat ovat pitäneet kalastus-
alusten vanavedessä seuraavat ve-
silinnut etäämmällä. Etelä-Afrikan 
vesillä tämä on vaikuttanut siten, 
ettei albatrosseja juuri enää taker-
ru verkkoihin sivusaaliina.

– Toinen toimiva innovaatio ovat 
olleet akustiset karkottimet. Pyö-
riäiset ovat jättäneet pyyntivälineet 
rauhaan. Pyöriäissivusaalis tippui 
Englannin vesillä jopa 92 prosenttia. 
Verkoissa käytettävät ledivalot puo-
lestaan pitävät poissa kuorekalojen 
lahkoon kuuluvat kynttiläkuoreet. 
Syytä tähän ei tiedetä, mutta mene-
telmä on yksinkertainen ja toimii.

MSC:n Suomen edustaja Johanna Vepsä kertoo, että sertifikaatin saavuttaakseen yritysten tulee todistaa, että pyynti on kestävällä tasolla. “
Kun pidämme 
huolta meristä, 
pitävät ne huolta 
myös meistä.

Kaikki tärkeä tieto liittyen työnteko-oikeuteen Suomessa
nyt koottuna yhteen pakettiin:

Työnteko-oikeuden 
varmentaminen 
-verkkokoulutus

Hei 
työnantaja ja 
päätoteuttaja! 

Tiedättekö miten 
ulkomaalaisen
työskentelyoikeus 
Suomessa
varmennetaan? 

 www.checkfin.fi

Asiantuntijat viranomaisvelvoitteissa

Lunasta koulutus verkkokaupastamme!  
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Merkityksellistä elämää  
hyvinvoivassa ympäristössä

Asukkaat olivat mukana Tuusulan Riihikallion palvelukorttelissa miettimässä, miten yhteisöllisyys toteutuu 
niin heidän omassa kuin naapurustonkin arjessa ja juhlissa.

Y leishyödyllinen Yrjö ja 
Hanna -säätiö perustet-
tiin neljännesvuosisata 
sitten kehittämään asu-

mispalveluja ikäihmisille ja eri-
tyisryhmille. Tuossa ajassa sille 
on kertynyt merkittävä määrä eri-
tyistä asiantuntemusta turvallises-
ta ja esteettömästä rakennuttami-
sesta. Ikääntyneiden tarpeet huo-
mioon ottava rakentaminen sekä 
toimivat tilat helpottavat kaiken- 

ikäisten elämää. Siksi suunnittelu- 
osaamista hyödynnetään myös yli-
sukupolvisen kaupunkiasumisen 
kehittämisessä. 

Yrjö ja Hanna Kodeissa asiakas-
lähtöiset palvelut ovat osana asu-
mista ja helpottamassa arkea. Pal-
veluja kehitetään koko ajan vastaa-
maan asukkaiden tarpeita.

– Olemme tuottaneet asukkail-
lemme heidän tarvitsemiaan pal-
veluita jo yli kaksikymmentä vuot-

ta. Eri alojen osaavien työntekijöi-
demme avulla luomme asukkail-
lemme parempaa huomista ja hy-
vinvointia, 14 vuotta Yrjö ja Han-
na Kodeissa työskennellyt palve-
lupäällikkö Teija Suojanen sanoo.

Vastuullinen säätiö
Säätiöllä on erittäin vahva vastuul-
lisuuden arvopohja.

– Kannamme yhteiskunnallis-
ta sosiaalista vastuuta suunnit-
telemalla kohtuuhintaisia vuok-
ra- ja asumisoikeusasuntoja asuk-
kaidemme tarpeisiin. Ihminen voi 
asua kodissaan turvallisesti koko 
elämänsä, vaikka hänelle tulisi 
toimintakyvyn rajoitteita tai jopa 
muistisairaus, säätiön toimitusjoh-
taja Petri Kokkonen kertoo.

Myös kiinteistöihin suunnitellut 
yhteiset tilat sisällä ja ulkona mah-
dollistavat asukkaiden luontevat 
kohtaamiset. 

– Esimerkiksi talon tai koko kort-
telin yhteiset tapahtumat tuovat 
arkeen turvallisuutta lisäävää yh-
teisöllisyyttä, jossa tukena toimii 
myös oma asukaskoordinaattorim-
me, Kokkonen lisää.

Ympäristövastuu huomioidaan 
rakennusten suunnittelussa, ra-
kentamisessa ja 
asuntojen käy-
tön aikana. Ta-
lot suunnitellaan 
pitkäikäisiksi 
samalla kun ra-
kentamisen ja 
asumisen aikai-
nen hiilijalan-
jälki suunnitel-
laan mahdolli-
simman pienek-
si. Tärkeää on 
myös energiate-
hokkuus sekä muuntojoustavuus eli 
se, että tiloja voidaan muokata tar-
peiden muuttuessa.

Yrjö ja Hanna -säätiö on kehittä-
nyt kumppaneidensa kanssa yhtei-
söllisen kiertotalouskorttelin, joka 
valmistuu Helsingin Jätkäsaareen 
vuoden 2024 loppupuolella. 

Kiertotalous on osa myös ylisu-
kupolvisen korttelin asumisen ar-
kea siten, että korttelissa ei tarvitse 
omistaa omaa autoa, vaan ajoneu-
vot ovat yhteiskäytössä. Korttelin 
monipuolisissa yhteistiloissa kier-
tävät vaatteet, huonekalut ja leikki-
kalut, joita voi myös tuunata kort-
telin verstastiloissa.

Hyvinvoivat työyhteisöt
Yrjö ja Hanna Kodeissa asukkaat 
saavat halutessaan tarpeidensa 
mukaista hoivaa ja asumista tuke-
via palveluja, joita tuottavat am-
mattitaitoiset ja motivoituneet hoi-
va-alan ammattilaiset sekä palve-
lukumppanit. 

Työntekijöiden hyvinvoinnin ja 
viihtyvyyden turvaamisella taa-
taan se, että asukkaat saavat aina 
parasta mahdollista hoivaa. Hy-

vinvoiva työyhteisö toimii hyvin 
ja tuottaa hyviä tuloksia.

– Hoitajillemme on erittäin tär-
keää työn merkityksellisyys. Sii-
hen vaikuttavat muun muassa hy-
vä johtaminen ja työyhteisön ilma-
piiri, Kokkonen avaa.

Kun työntekijät ovat tyytyväi-
siä, tieto hyvästä työpaikasta kul-
kee usein alan ammattilaisten kes-
kuudessa.

– Kun pidämme huolta työnte-
kijöistämme, tieto siitä leviää ja 
se taas helpottaa rekrytointiam-
me, Suojanen jatkaa. 

Yhteisöllistä asumista 
kaupunkimiljöössä
Jyväskylässä Yrjö ja Hanna -sää-
tiö rakennuttaa Kuokkalan Kalon 
-puutalokorttelin, johon säätiölle 
tulee asumisoikeuskohde sekä se-
niorivuokra-asuntoja. Kortteliin 
tulee runsaat yhteistilat asukas-
lähtöiselle toiminnalle. Alueelle 
kehitetään jakamistaloutta, kuten 
yhteiskäyttöautoja, ja aurinkoener-
gian jakamiseen liittyvä innovatii-
vinen toimintamalli.

Toinen säätiön monista meneil-
lään olevista hankkeista on pian 
valmistuva Euran Helmiina, mis-

sä hoivakodin 
rinnalle valmis-
tuu yhteisölli-
nen senioritalo. 

Helmiinaan 
tulevat ruokai-
lutilat, saunat, 
kuntoilutila sekä 
viihtyisä oleske-
lupiha palvelevat 
molempien talo-
jen asukkaita.

– Euran koko-
naisuus on suun-

niteltu niin, että ikäihminen voi elää 
siellä rauhassa elämänsä loppuun 
asti riippumatta siitä, missä kun-
nossa hän on, Kokkonen valaisee.

Katoavatko hoivakodit?
Asumisen kehittäminen muuttaa 
koko vanhustenhoidon.

– Näemme tulevaisuuden niin, 
ettei perinteisiä hoivakoteja pian 
enää tarvita, koska ikäihmiset saa-
vat erityisen hyvin suunnitelluis-
sa asuintaloissa halutessaan kaikki 
ne palvelut, joita he tarvitsevat, ja 
asunnot mahdollistavat vastuulli-
sen asumisen yhteisöllisesti, Kok-
konen sanoo.

Säätiön toimintatapa on herättä-
nytkin runsaasti kiinnostusta.

– Saamme paljon yhteydenot-
toja, koska erotumme muista eri-
tyisesti siinä, miten kohtaamme 
asukkaat, miten heitä hoidamme 
ja miten huolehdimme työnteki-
jöistä sekä ympäristöstä nyt ja tu-
levaisuudessa. Tällaiselle palvelul-
le on valtavasti kysyntää kaikkialla 
Suomessa. Olemme vahva yhteis-
kunnallisen asumisen kehittäjä, 
Suojanen summaa.

Yrjö ja Hanna Kodeissa 
yhteisöllisyys ja asumisen 
helppous ilahduttavat 
asukkaita. Säätiö kehittää 
ylisukupolvista, kestävän 
tulevaisuuden mukaista 
kaupunkiasumista.
teksti yrjö ja hanna kodit 
kuva joona raevuori

“
Tulevaisuuden 
näemme niin, 
ettei perinteisiä 
hoivakoteja pian 
enää tarvita. 

vokkaat materiaalit pääsevät takai-
sin kiertoon jatkamaan elämäänsä. 
Näin vähennetään jätettä, tuetaan 
luonnon monimuotoisuuden säilyt-
tämistä ja pienennetään vaatteiden 
hiilijalanjälkeä.

Kierrättäminen vaikuttaa 
merkittävästi ympäristöön
Väli-Klemelä kertoo, että kiertota-
loustoimilla on merkittävä ympä-
ristövaikutus. Tekstiilialan päästöjä 
voidaan vähentää jopa 46 prosent-
tia pidentämällä vaatteen käyttö- 
ikää tuplasti.

Tulevat sukupolvet huomioi-
vasta ekoteosta vaatteen kierrät-
täjä saa Luhdalta kiitokseksi alen-
nuskupongin, jonka voi käyttää 
uuden, vastuullisesti valmistetun 
tuotteen hankintaan. Edun voi hyö-
dyntää missä tahansa Luhta aClass 
-ohjelmaan kuuluvassa myymäläs-
sä tai Luhta.com-verkkokaupassa. 
Tarjolla on runsaat valikoimat va-
paa-aikaan, ulkoiluun ja juhlaan so-
veltuvia laatuvaatteita, jotka kestä-
vät aikaa, käyttöä ja kierrätystä – ja 
joista osa on jo valmistettu kierrä-
tetyistä materiaaleista.

Luhta luo tulevaisuuden 
tietä kestävällä kiertota-
lousmallilla aloittamalla 
käytettyjen tuotteiden 
vastaanottamisen myy-
mälöissään ja hoitamalla 
ne kierrätykseen.

Vaatevalmistaja ottaa vastuun  
tuotteidensa koko elinkaaresta

K un vaate suunnitellaan 
kestämään kovaa käyt-
töä monenlaisissa olo-
suhteissa ja tuotannos-

sa käytetään laadukkaita materi-
aaleja, on vaatteelle luvassa pitkä 
elinkaari. Joskus jopa niin pitkä, et-
tä vaatteen alkuperäinen ostaja ha-
luaa luopua vaatteesta ennen kuin 
se on kulutettu ”loppuun”. 

Ajattoman designin vaatteelle 
onkin erittäin järkevää etsiä uusi 
elämä – sekä ympäristön että ku-
luttajan kannalta.

Tässä tiivistettynä syy sille, mik-

si Luhta-myymälät ympäri Suomea 
alkavat näinä päivinä vastaanot-
taa käytettyjä vaatteita. Kierrätyk-
seen ohjattavat tuotteet saavat uu-
den elämän Luhta ReUse -konseptin 
kautta. Kierrättää voi Luhta Sport-
swear Companyn kaikkien tuote-
merkkien vaatteita. Näitä ovat Luh-
dan lisäksi muun muassa Icepeak, 
Rukka, Torstai, Ril’s ja Your FACE.

– Otamme näin vastuun kokonai-
suudesta todellisella elinkaariajat-
telulla. Olemme yksi ensimmäisiä 
suomalaisia vaatevalmistajia, joka 
aloittaa laajamittaisen myymiensä 
vaatteiden takaisinoton ja huoleh-
tii niiden vastuullisesta uudelleen 
sijoittamisesta. Huolehdimme vaat-
teiden asianmukaisesta sijoittami-
sesta joko kierrättämällä tai tarjoa- 
malla ne edelleen uudelle omista-
jalle second hand -tuotteina, kertoo 
ReUse-liiketoiminnasta vastaava  
divisioonajohtaja Niki Luhtanen.

ReUse-ohjelma kannustaa 
kestävään kulutukseen
Vaatteiden keräys Luhta-myymä-
löissä on juuri alkanut. Kierrätyk-
seen tuotava vaate otetaan vas-

taan myymälän kassalla, jossa ar-
vioidaan, päätyykö tuote myyntiin 
vai onko se jo vaatteena tullut tiensä 
päähän. Syksyllä Luhta.com-verk-
kokaupassa avautuu osasto, josta 
voi löytää aikaisempien sesonkien 
aarteita second hand -tuotteina.

Jos vaate ei ole myyntikelpoinen, 
sitä ei suinkaan käännytetä asiak-
kaan kassissa takaisin, vaan vaate 
otetaan vastaan ja huolehditaan sii-
tä, että sen materiaalit kierrätetään 
oikeaoppisesti.

– ”Loppuun rakastetuista” vaat-
teista saadaan jatkojalostuksessa 
luotua uutta materiaalia erilaisiin 
tarpeisiin, kiitos osaavien kierrä-
tyskumppanien. Palautetuista tuot-
teista osa päätyy kierrätyskuidun 
materiaaliksi, eli sitä kautta lopul-
ta esimerkiksi uudelleen vaatteeksi, 
kertoo Luhdan vastuullisuusjohtaja 
Annamaria Väli-Klemelä. 

Alkuvaiheessa kierrätyksen ulko-
puolelle jäävät tuotteet, joita ei Luh-
ta-myymälöissä myydä tai joille ei 
ole vielä löytynyt riittävän vastuul-
lista kierrätystapaa. Tällaisia ovat 
muun muassa vauvojen vaatteet, 
hatut ja kengät. On tärkeää, että ar-

Luhdan Annamaria Väli-Klemelä ja Niki Luhtanen kannustavat käyttämään yrityksen ReUse-palvelua, jonka kautta vanhat vaatteet päätyvät edelleen myytäviksi tai kierrätettäviksi.

teksti terhi kangas   
kuva lasse simpanen

Näin Luhta 
ReUse toimii
n Luhdan myymälöihin voi 
jatkossa palauttaa kaikkien 
siellä myytävien tuote-
merkkien vaatteita.

n Vaatteiden tulee olla 
puhtaita, jotta ne voidaan 
kierrättää ja ottaa vastaan.

n Edelleen myytäväksi  
hyväksyttyjen tuotteiden 
tulee olla myös ehjiä, ja 
niistä täytyy löytyä pesu- 
sekä kokomerkinnät.

n Kanta-asiakkaat saavat 
palautuksesta 10–20 pro-
sentin ostoedun seuraaviin 
hankintoihin.

n Myyntiin kelpaamatto-
mat vaatteet toimitetaan 
edelleen asianmukaiseen 
kierrätykseen. 
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Välineet vastuulliseen siivoukseen
Vileda Professionalilla vastuullisuus ei ole kampanja, vaan arvovalintojen kautta osa päivittäistä tekemistä.  
Meille vastuullisuus on pitkän aikavälin tavoitteita, ja periaatteiden noudattamista vaikeinakin aikoina.  
Vastuullinen siivous on maailman kestävimmät välineet. Vastuullinen siivous on tehokkuutta ja innovaatioita. 
Vastuullinen siivous on eettinen ja ympäristöystävällinen valmistus. Vastuullinen siivous on Vileda Professional. 

Skannaa koodi, tai mene osoitteeseen www.vileda-professional.fi/r-sarja, ja tutustu  
uuteen r-tuotesarjaan. Uudet r-sarjan tuotteet valmistetaan kierrätysmateriaalista,  
eli kuluttajakäytöstä peräisin olevasta muovijätteestä. 

Vileda Professional kehittää ja valmistaa siivousvälineitä ammattikäyttöön.  
Alalla meidät tunnetaan vastuullisen ja laatutietoisen ammattilaisen ykkös- 
valintana. Tuotteemme ovat saatavilla siivousalan tukkuliikkeistä kautta maan. 

SAVES NATURAL
RESOURCES


