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 Scope 3 -päästöjä ovat esimerkiksi 

työmatkat, hankinnat, kotimatkat (kodin ja 

työpaikan väliset matkat), sijoitukset, 

vuokrattu omaisuus, myytyjen tuotteiden 

käyttö jne.

 Scope 3 päästöt voivat olla yhtiön 

arvoketjun alkupään (upstream) tai 

loppupään (downstream) päästöjä

 GHG Protocol Scope 3 -standardi 

ohjeistaa laskennassa ja raportoinnissa

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Corporate-Value-Chain-Accounting-Reporing-Standard_041613_2.pdf
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf


Hertwich & Wood, 2018

https://doi.org/10.1088/1748-9326/aae19a
https://doi.org/10.1088/1748-9326/aae19a


Elinkaariarviointi (LCA)

Panos-tuotos -analyysi 
(environmentally extended input-output 

analysis)

Päästökertoimet

Kulutusdata x päästökerroin kulutettua yksikköä kohden = Hiilijalanjälki (CO2e) 

Matkustuskilometrit, kg ruokaa, 
hankintojen määrä € jne.

t CO2e / km tai kg ruokaa tai € jne.



Kategoria Tarvittava tieto Päästökertoimia Laskentatyökaluja

Matkustaminen Matkustuskilometrit 
liikennevälineittäin

LIPASTO ; DEFRA ; WWF Y-HIILARI ; Hiilifiksu 
järjestö ; GHG Protocol ; 
Ilmastobisnes

Hankinnat Hankintojen määrä 
(kpl, € ym.) kululajeittain

Tuottaja ; WWF ; SYKE 
ENVIMAT ; Sustainability 
for JYU
(tutkimusvaiheessa!) ; 
LVM (ICT-laitteet) ; Latva-
Hakuni (ruoka) ; LCA-
tietokannat ; Muut 
tutkimukset

Hiilifiksu järjestö

Jätehuolto Jätteiden määrä Jätehuoltoyhtiöt ; WWF Y-HIILARI ; Hiilifiksu 
järjestö

Sijoitukset Sijoitetun varallisuuden 
määrä

Varainhoitajat ; MSCI ym. 
; ks. esim. Sitran julkaisu 
Helsingin pörssin 
hiilijalanjäljestä

-

http://lipasto.vtt.fi/
https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2021
https://www.ilmastolaskuri.fi/
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_ja_tuotanto/Laskurit/YHiilari
https://blogs.helsinki.fi/hiilifiksu/laskuri/
https://ghgprotocol.org/ghg-emissions-calculation-tool
https://www.ilmastobisnes.fi/paastolaskuri/
https://www.ilmastolaskuri.fi/
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/300737
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202104232476
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/11923966-e31b-450a-9688-87a827f8e6ba/a6f646f4-8746-4747-8cd3-7067dfa2c05d/LIITE_20201005103508.pdf
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202101141080
https://nexus.openlca.org/databases
https://blogs.helsinki.fi/hiilifiksu/laskuri/
https://www.ilmastolaskuri.fi/
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Kulutus_ja_tuotanto/Laskurit/YHiilari
https://blogs.helsinki.fi/hiilifiksu/laskuri/
https://media.sitra.fi/2017/02/23203156/Climate_impact_assessment_of_nasdaq_helsinki.pdf


 Elinkaariarviointi: Tuotteen (hyödyke tai palvelu) elinkaaren ympäristövaikutusten arviointi

 Neljä vaihetta

– Laskennan tavoite ja laajuus

– Inventaario-analyysi

– Ympäristövaikutusten arviointi

– Tulosten tulkinta

 Vaatii runsaasti tietoa ja aikaa, mutta mahdollistaa

yksityiskohtaisemman analyysin ja päätöksenteon

 Ottaa huomioon muutkin kuin ilmastovaikutukset

 Ilmainen työkalu elinkaariarviointiin: openLCA

– LCA-tietokantoja: openLCA Nexus

Laura Golsteijn, PRé Sustainability

https://www.openlca.org/
https://nexus.openlca.org/
https://pre-sustainability.com/articles/life-cycle-assessment-lca-basics/


 Mitä jos kerralla arvioitaisiin koko arvoketjun päästöt?

 Tämä on mahdollista tietokantojen avulla, jotka arvioivat 

globaalisti eri sektoreiden välistä kauppaa ja siihen 

kytkeytyneitä ympäristövaikutuksia

– Tietokantoja esimerkiksi EXIOBASE, EORA

 EEIO-tietokannoista saadaan irti esimerkiksi Suomessa 

kulutettujen IT-laitteiden päästökerroin euroa kohden

 LCA-pohjaisia päästökertoimia voidaan yhdistää EEIO-

päästökertoimien kanssa hiilijalanjäljen laskennassa 

(hybridi-LCA)

Ei hätää, ei tarvitse 
syvällisesti ymmärtää ☺

Kitzes, 2013

Perinteinen elinkaarianalyysi (LCA)

- Datan saatavuus
- Tuplalaskenta ja loopit

https://www.exiobase.eu/
https://worldmrio.com/
https://doi.org/10.3390/resources2040489
https://doi.org/10.3390/resources2040489


El Geneidy et al., 2021

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925521000950#f0005
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925521000950#f0005


 ” The world’s leading, high performance, open-source Life 

Cycle Assessment software“

– https://www.openlca.org/

– https://www.openlca.org/openlca/

– https://www.openlca.org/openlca/openlca-features/

 Oppaita:

– https://www.youtube.com/channel/UCGiahq1YZWK4pR

XDVXuIi6w

– https://www.openlca.org/learning/

 LCA-tietokantoja

– https://nexus.openlca.org/

https://www.openlca.org/
https://www.openlca.org/openlca/
https://www.openlca.org/openlca/openlca-features/
https://www.youtube.com/channel/UCGiahq1YZWK4pRXDVXuIi6w
https://www.openlca.org/learning/
https://nexus.openlca.org/


Martin et al., 2018

https://www.openlca.org/wp-content/uploads/2021/10/Report_Ceramic_cup_vs_Paper_cup.pdf
https://www.openlca.org/wp-content/uploads/2021/10/Report_Ceramic_cup_vs_Paper_cup.pdf


Jyväskylän yliopiston hankintojen hiilijalanjälki

El Geneidy et al., 2021

El Geneidy et al., 2020

Eurooppalaisen tieto-organisaation hiilijalanjälki (hybridi LCA)

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202104232476
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925521000950#f0005
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202104232476
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925521000950#f0005
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