
Miten jaamme ajatuksiamme Zoomissa?

Keskustele chatissa tilaisuuden aikana!Pidä mikrofoni äänettömällä,
video voi olla päällä.

Tervetuloa julkistustilaisuuteen: Mitä luonto ja 
luonnon monimuotoisuus tarkoittavat liiketoiminnalle?

Tilaisuus alkaa klo 10:00, ja on seurattavissa myös Youtubessa: 
https://youtu.be/73x6mut1URM

#LuontoJaLiiketoiminta



Ohjelma:
10:00 Tilaisuus alkaa

Avaussanat
Mari Pantsar, Johtaja, Sitra

Keynote-puheenvuoro
Akanksha Khatri, Head of Nature Action Agenda, WEF

Selvityksen esittely
Piia Pessala, Business Director, Gaia Consulting

Paneelikeskustelu
Anna-Rosa Asikainen, lakimies, MTK
Marja Rankila, asiantuntija, Energiateollisuus ry
Noora Ahola, toimitusjohtaja, Mawson Oy
Niina Niemelä, sustainability manager, Neste Oyj
moderaattori: Tatu Leinonen, asiantuntija, Sitra

Kysymyksiä ja vastauksia
Chatin kautta on mahdollisuus esittää kysymyksiä!

11:30 Tilaisuus päättyy



Piia Pessala
Liiketoimintajohtaja, 
Gaia Consulting Oy

26.4.2022

Mitä luonto 
merkitsee 
liiketoiminnalle?



Johdanto – mitä tässä työssä tehtiin?

• Tavoitteena tarjota suomalaiselle 
yrityskentälle: tietoa, hyviä käytäntöjä, 
esimerkkejä ja työkalu luonnon 
monimuotoisuuden työhön

• Mukana yli 40 yritystä ja 
organisaatiota

• Luonnon monimuotoisuus nousee 
keskustelun teemaksi yhä 
useammassa yrityksessä; Näkyy 
harvemmin strategisella tasolla ja 
systemaattisena työnä
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Sisältö

Luonnon monimuotoisuus – mistä puhutaan?

Yritysten riippuvuudet luonnon tarjoamista ekosysteemipalveluista

Yritysten vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen

Luontoa tukevista toimenpiteistä riskienhallintaa ja uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia

Miten huomioida luonnon monimuotoisuus liiketoiminnassa käytännössä?
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1. Luonnon monimuotoisuus ja 
luontokato ilmiönä



Miksi luonnon monimuotoisuuden 
huomioiminen on yritykselle tärkeää?
• Luontokadon tahti kiihtyy ja luonnon tila on hälyttävä 

• Luonnon tarjoamat, osin hinnoittelemattomat ekosysteemipalvelut 
tuottavat raaka-aineita, ruokaa, lääkkeitä, puhdasta vettä ja energiaa, 
hyvinvointia ja virkistystä

• Kaikki taloudellinen toiminta on jotain kautta riippuvaista luonnon 
ekosysteemipalveluista

• Kuten ilmastonmuutos, luontokato vaikuttaa yhä enenevässä määrin yrityksiin 
kasvavina riskeinä ja uusina mahdollisuuksina 



Toimintaympäristön muutos kannustaa 
yrityksiä luontokadon hillintään

1. Sääntely uudistuu, lisääntyviä velvoitteita yrityksille
2. Rahoitusmarkkinoiden asettamat odotukset kasvamaan päin
3. Asiakkaiden tietoisuus ja vaatimukset nousussa

Keskeisiä sääntelyn elementtejä



2. Riippuvuudet

Liiketoiminnan riippuvuus 
luonnon ekosysteemien toiminnasta



Riippuvuus luonnosta on riski yrityksille

• Yli puolet maapallon BKT:sta on kohtalaisesti tai vahvasti sidoksissa luonnon 
monimuotoisuuteen

• Kaikki toimialat ja yritykset hyödyntävät luontopääomaa ja ekosysteemipalveluja 
arvoketjuissaan

• Globaalien hankintaketjujen kautta yritystoiminta Suomessa on riippuvaista paitsi 
suomalaisesta luonnosta, myös muun maailman ekosysteemipalveluista

• WEF Global Risks 2022 –raportissa pitkän tähtäimen top 3 -riskit taloudelle: 
1) ilmastotoimien epäonnistuminen 
2) äärimmäiset sääolot 
3) luontokato



3. Vaikutukset 

Liiketoiminnan ja arvoketjujen vaikutukset 
luonnon monimuotoisuuteen



Yritykset vaikuttavat luontoon omissa 
toiminnoissaan ja arvoketjunsa kautta

• Globaalisti 90 % ihmisen 
aiheuttamasta paineesta
luontoon liittyy ruoka-, energia, 
infrastruktuuri- ja 
muotisektoreihin
(BCG 2021)

• Muut toimialat osallisia 
vaikutuksiin välillisesti 
arvoketjun ja 
investointipäätösten kautta

• Negatiivisia ja positiivisia 
vaikutuksia

• Lieventämishierarkia: haittojen 
välttäminen ensisijaista



4. Mahdollisuudet

Luontoa vahvistavista toimista hyötyjä liiketoiminnalle



Luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta 
voi syntyä hyötyjä ja uutta liiketoimintaa

• Globaali siirtymä 
luontopositiivisuuteen voi 
kanavoitua liiketaloudellisina 
hyötyinä

• Riskienhallinnalla mahdollista 
saavuttaa liiketoimintaetua

• Aineelliset ja aineettomat 
hyödyt

• Luontoa vahvistaviin 
toimintamalleihin voi liittyä 
uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia



Luonnon monimuotoisuus liiketoiminnassa:
start-upeista pörssiyrityksiin

• Uusia raaka-aineita, tuotteita ja brändihyötyä
– Merilevistä raaka-aineita elintarvike-, kosmetiikka- ja pakkausteollisuuteen
– ”Roskakalojen” hyödyntäminen elintarvikkeena

• Kiertotalousratkaisuja ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi
– Leikkuujätteistä valmistettuja kiertotalouslankoja, -kankaita ja -vaatteita 
– Betonin kierron ja sivuvirtojen hyödyntämisen edistäminen

• Pörssiyritysten nettopositiivisuustavoitteet
– Arvoketjun luontovaikutusten systemaattinen selvittäminen, mittaaminen ja 

hallitseminen



5. Miten huomioida luonnon 
monimuotoisuus liiketoiminnassa 

käytännössä?



”12 luontoaskelta yritykselle – vahvista 
bisnestä luontotoimilla”

• Konkreettinen työkalu yrityksen 
luonnon monimuotoisuusaskelten tueksi

• Miten lähestyä? Vertaa ilmastotyöhön

• Yrityksen kestävyystyön ja arvoketjun 
kokonaisvaltainen tarkasteleminen

• Ei tarvitse olla biologi onnistuakseen –
yhteistyötä tarvitaan

• Tartu toimeen nyt eikä huomenna!



Yhteenveto 1/2

Samalla kun yritysten on pakko ratkoa akuutteja ongelmia, on hyödyllistä 
pitää mielessä myös pidemmän tähtäimen haasteet, kuten luontokato ja 
ilmastonmuutos.

Luonnon monimuotoisuus on hyvinvoinnin ja talouden perusta 
pitkällä aikavälillä. Maailmassa luonto kuitenkin köyhtyy ja se vaikuttaa 
kaikkiin yrityksiin myös Suomessa – joko suoraan tai mutkan kautta.

Yrityksille toimet voivat lisäksi tuoda kustannussäästöjä, hyvää 
mainetta ja joissakin tapauksissa myös edullisempaa rahoitusta.
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Yhteenveto 2/2

Asiakkaat, rahoittajat ja lainsäätäjät kiinnittävät yhä enemmän huomioita 
luonnon monimuotoisuuteen. Odotuksiin kannattaa vastata 
ennakoiden.

Maailman talousfoorumin mukaan luontoratkaisuihin liittyy globaalisti 
10 000 miljardin euron hyödyt liiketoiminnalle. Suomalaisyrityksillä 
on paljon tietotaitoa, joka tarjoaa mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan ja 
vientiin.

12 luontoaskelta yritykselle -työkalu antaa tukea työhön 
lähtötilanteesta riippumatta.
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sitra.fi

@sitrafund

https://www.instagram.com/sitrafund/
https://www.linkedin.com/company/sitra
https://www.youtube.com/user/sitrafund
http://www.slideshare.net/SitraFund


Paneelikeskustelu

Anna-Rosa Asikainen, lakimies, MTK
Marja Rankila, asiantuntija, Energiateollisuus ry
Noora Ahola, toimitusjohtaja, Mawson Oy
Niina Niemelä, sustainability manager, Neste Oyj

moderaattori: Tatu Leinonen, asiantuntija, Sitra
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