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Vesi on yrityksille kasvava riski mutta myös mahdollisuus, kun vesivastuullisuus on 
integroitu osaksi kokonaisvastuullisuuden hallintaa. 

Veteen liittyvät globaalit haasteet muodostavat kasvavan riskin mutta myös mahdollisuuden 
suomalaisyritysten toiminnalle. Yritysten vesivastuullisuus on lähestymistapa, jonka tavoitteena on 
samanaikaisesti varmistaa sekä yritysten vesiriskien hallinta että veteen liittyvien ongelmien ratkaiseminen.  

Suomalaisyrityksille on asetettu tavoite tulla maailman vesivastuullisimmiksi vuoteen 2030 mennessä osana 
kansallista YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa. Vesivastuu2030-hanke selvitti ja kehitti 
keinoja tähän tavoitteeseen pääsemiseksi. 

Tässä koosteessa esitellään seuraavat hankkeen tuotokset ja toimenpidesuositukset:  

• Miksi yritysten vesivastuullisuudella on väliä? 
• Suomalaisyritysten vesivastuullisuuden nykytila, haasteet ja kehittämistarpeet 
• Vesivastuullisuuden toimintamallit ja parhaat käytänteet 
• Vesivastuullisuuden kehittämisen tulevien vuosien ajurit ja kannustimet 
• Yhteenveto: kuinka vuoden 2030 vesivastuutavoite voidaan saavuttaa? 
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Miksi yritysten vesivastuullisuudella on väliä?  
Kestävä vesien käyttö ja hallinta on nousemassa entistä polttavammaksi globaaliksi kysymykseksi 
ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden kadon, väestönkasvun sekä entistä vesi-intensiivisempien 
kulutustottumusten myötä. Vaikka valtioilla on ensisijainen vastuu vesivarojen hallinnasta ja politiikasta, 
yrityksillä on yhä merkittävämpi rooli globaalien vesihaasteiden ratkaisussa.  

Vesi on keskeinen tuotannontekijä monilla toimialoilla. Yritykset aina pienistä paikallisista toimijoista 
globaaleihin konserneihin tekevät merkittäviä veden ja vesivarojen saatavuuteen ja tilaan vaikuttavia 
päätöksiä sekä suoraan omassa toiminnassaan ja tuotannossaan että hankinta- ja arvoketjujensa hallinnan 
kautta. Siksi veteen liittyvien ongelmien kärjistyessä myös yritysten veteen liittyvät riskit kasvavat.  Vesiriskit 
voivat liittyä esimerkiksi veden saatavuuteen ja laatuun, yrityksen maineeseen tai lainsäädännön ja politiikan 
tilaan.1 Toisaalta veteen liittyvien ongelmien ratkaisu voi olla yrityksille myös merkittävä 
liiketoimintamahdollisuus.2  

Vesivastuullisuus (corporate water stewardship) on lähestymistapa ja jatkuvaan parantamiseen perustuva 
prosessi, jonka tavoitteena on varmistaa yritysten veteen liittyvien riskien hallinta, mahdollisuuksien 
tunnistaminen ja samalla yritysten laajempi osallistuminen kestävän veden käytön ja hallinnan kehittämiseen 
(ks. tietolaatikko 1).  

T IETOLAATIKKO 1.  VESIVASTUULLISUUDEN MÄÄRITELMÄ 

Yritysten vesivastuullisuudella tarkoitetaan yritysten veden käyttöä, joka on sosiaalisesti ja kulttuurisesti 
oikeudenmukaista, ympäristön kannalta kestävää ja taloudellisesti kannattavaa, ja jonka käytänteet kehitetään 
yhdessä sidosryhmien kanssa. Vesivastuullisuus kattaa niin yritysten omat toimipaikat kuin hankinta- ja 
arvoketjut.3 

Yritysten vesivastuullisuuden varmistamisessa sisäiset parannukset ovat tärkeitä, mutta ne eivät yksin riitä. 
Riskien taustalla vaikuttavat useimmiten laajemmat veteen liittyvät ongelmat, eikä esimerkiksi yksittäiselle 
toiminnanharjoittajalle myönnetyn luvan mukaisesti toimiminen ole vielä välttämättä tae vesiriskien riittävästä 
hallinnasta. Vesivastuullisuuden käytänteet kehitetään siksi aina yhteistyössä sidosryhmien kanssa, ottaen 
huomioon kansallinen ja kansainvälinen vesivarojen hallintaa koskeva politiikka ja toimintaympäristö.  

Samalla vesivastuullisuus voi tarjota yritykselle keinon kokonaisvaltaiseen riskien hallintaan tavalla, joka 
tukee toiminnan jatkuvuutta, tehostaa prosesseja, luo kustannussäästöjä sekä vahvistaa yrityksen strategista 
otetta ja ymmärrystä vastuullisuuskysymyksistä liiketoimintamahdollisuutena.  Strategisesta näkökulmasta 
vesivastuullisuus tarjoaa yritykselle myös luonnollisen tavan kontribuoida kansalliseen ja kansainväliseen 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoon. Se linkittää yrityksen vastuullisuustyön eri tavoin 
tavoitteeseen 6 (ks. tietolaatikko 2). Veden linkit myös muihin kestävän kehityksen tavoitteisiin kestävästä 
teollisuudesta ja innovaatioista kansainvälisiin kumppanuuksiin ovat ilmeiset.  

                                                      
1 CEO Water Mandate (2021) 
2 Morgan (2018) 
3 AWS (2019) 
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T IETOLAATIKKO 2.  TAVOITE 6,  PUHDAS VESI  JA SANITAATIO 

6.1 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä turvallisen ja edullisen juomaveden saatavuus kaikille. 

6.2 Taata vuoteen 2030 mennessä riittävä ja yhtäläinen sanitaatio ja hygienia kaikille ja lopettaa avokäymälät 
kiinnittäen erityistä huomiota naisten ja tyttöjen sekä huono-osaisten tarpeisiin. 

6.3 Parantaa vuoteen 2030 mennessä veden laatua vähentämällä saastumista, lopettamalla kaatopaikat ja 
minimoimalla vaarallisten kemikaalien ja materiaalien päästöt, puolittamalla käsittelemättömän jäteveden määrä ja 
lisäämällä merkittävästi maailmanlaajuista kierrätystä ja turvallista uudelleenkäyttöä. 

6.4 Lisätä vuoteen 2030 mennessä merkittävästi vedenkäytön tehokkuutta kaikilla sektoreilla, varmistaa kestävä 
vedenotto ja makean veden riittävyys vesipulan ehkäisemiseksi sekä vähentää merkittävästi vesipulasta kärsivien 
määrää. 

6.5 Toteuttaa vuoteen 2030 mennessä integroitu vesivarojen hallinta kaikilla tasoilla esimerkiksi valtioiden välisellä 
yhteistyöllä tarpeen mukaan. 

6.6 Suojella ja ennallistaa vuoteen 2020 mennessä vesistöihin liittyviä ekosysteemejä, kuten vuoria, metsiä, 
kosteikkoja, jokia, pohjavesiä ja järviä. 

6.a Laajentaa vuoteen 2030 mennessä kansainvälistä yhteistyötä ja valmiuksien kehittämiseen liittyvää tukea 
kehitysmaille veteen ja sanitaatioon liittyvissä toimenpiteissä ja ohjelmissa, jotka koskevat esimerkiksi veden 
talteenottoa, suolanpoistoa, vedenkulutuksen tehostamista, jätevesien käsittelyä sekä kierrätys- ja 
uudelleenkäyttöteknologioita. 

6.b Tukea ja vahvistaa paikallisyhteisöjen osallistumista vesistöjen ja sanitaation hallinnan kehittämiseen. 

 

Yritysten vesivastuullisuuden merkitykseen on herätty myös Suomessa 
Vaikka vesikysymykset jäävät suomalaisyritysten vastuullisuustyön painotuksissa vielä ilmastopäästöjen 
vähentämisen ja energiatehokkuustoimenpiteiden taakse4, vesivastuullisuuden merkitykseen on herätty 
myös meillä. Vesijalanjälkiarviot osoittavat, että jopa 50-80 prosenttia suomalaisten pinta- ja pohjavesien 
kokonaiskulutuksesta kohdistuu Suomen rajojen ulkopuolelle yritysten kansainvälisten hankinta- ja 
arvoketjujen kautta (kuva 1).5 Käytännössä tämä tarkoittaa tuontiraaka-aineiden tuottamiseen ja 
tuontituotteiden valmistamiseen käytettyä pinta- ja pohjavettä. Osa tuontituotteista käytetään Suomessa 
toimivien yritysten välituotteina ja osa kotitalouksissa ja julkisen sektorin loppukäytössä.   

Suomalaisyritysten kansainvälisillä hankinta- ja arvoketjuilla sekä niiden omilla ulkomaantoiminnoilla on tästä 
syystä huomattava merkitys vesivastuullisuuden arvioinnissa ja kehittämisessä. Erityistä huomiota tulee 
kiinnittää hankintoihin ja toimintoihin vakavista vesiin liittyvistä ongelmista kärsivillä alueilla, joilla kestämätön 
vedenkäyttö voi vaikuttaa vesivarojen laatuun ja määrään sekä paikallisyhteisöjen vettä koskevien 
ihmisoikeuksien toteutumiseen.  

                                                      
4 FIBS (2019) 
5 Salminen ym. (2017), Nikula (2012) 
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Kuva 1. Suomen kansantalouden sininen vesijalanjälki vuonna 2010 toimialoittain, kotimainen ja tuontituotteiden 
aiheuttama vesijalanjälki eriteltynä. Kotitalouksien vedenkäyttö kotimaassa ja ulkomailla (lasketaan tuonniksi) sisältyvät 
toimialaluokkaan 22 (asuntojen hallinta ja käyttö). Luvut sisältävät sekä suoran että välillisen eli elinkaarisen vedenkäytön. 
Toimialaluokkien numeroinnit viittaavat luokitukseen ENVIMAT-mallissa 

 



5 

 

 

Kuva 2. Pintavesien ekologinen tila (SYKE ym. 2019) (2a). Vedenkäytön määrä suhteessa uusiutuviin vesivaroihin 
kuivakauden pahimman kuukauden aikana (Ahopelto ym. 2019) (2b). 

Samaan aikaan hajakuormitus etenkin maa- ja metsätaloudesta ja haja-asutuksesta sekä pistemäinen 
kuormitus teollisilta ja kunnallisilta jätevedenpuhdistamoilta sekä jäte- ja muilta vastaavilta alueilta vesiin ovat 
osaltaan vaikuttaneet siihen, että vesien hyvän ekologisen tilan tavoitteita ei ole saavutettu merkittävässä 
osassa Suomen vesistöjä (kuva 2a)6. Ilmastonmuutos tulee voimistamaan niin tulva7- kuin kuivuusriskejä8 
Suomessa (kuva 2b) ja entisestään hankaloittamaan hajakuormituksen hallintaa.9 Se tulee myös 
voimistamaan ja nostamaan esiin uusia veteen liittyviä riskejä suomalaisten yritysten kansainvälisissä 
hankinta- ja arvoketjuissa. 

Tämän tietoisuuden myötä joukko suomalaisyrityksiä ja toimialaliittoja on sitoutunut kehittämään 
vesivastuullisuuttaan muun muassa suomalaisten tutkimuslaitosten, ministeriöiden ja WWF Suomen 
perustaman vesivastuusitoumuksen avulla.10 Suomen vesialan kansainvälinen strategia asettaa 
vesivastuullisen tuotannon ja kulutuksen yhdeksi Suomen toimien tavoitteeksi ja vesivastuusitoumukset ja 
kumppanuudet sen toimeenpanokeinoiksi, osana YK:n kestävän kehityksen Agenda2030:n toimeenpanoa.11  
Strategian toimeenpanon tueksi laadittiin vuosina 2018–2019 ministeriöiden ja tutkimuslaitosten johdolla 

                                                      
6 SYKE (2019) 
7 Parjanne ym. (2020) 
8 Ahopelto ym. (2019) 
9 Ks. esim. https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/maatalous-ja-maaseutu/maatalous-ja-ilmastonmuutos/  
10 Ks. Sitoumus2050.fi/vesivastuusitoumus 
11 UM ym. (2018) 

https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/maatalous-ja-maaseutu/maatalous-ja-ilmastonmuutos/
https://sitoumus2050.fi/toimenpidesitoumukset#//details/59254488D4DF3C0D1C6027FA
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tiekartta, jonka vision mukaan Suomi ja suomalaisyritykset ovat maailman vesivastuullisimpia vuoteen 2030 
mennessä.12 Tiekartan vision mukaisesti:  

”Vuonna 2030 suomalaisyritykset toimivat vesivastuullisuuden parhaiden kansainvälisten käytänteiden 
mukaisesti ja ovat myös aktiivisesti kehittäneet niitä yhdessä kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien 
kanssa. Huomiota on kiinnitetty erityisesti arvoketjujen hallintaan ja kestävien raaka-aineiden hankintaan, 
sekä Suomessa että kansainvälisesti. Vesivastuullisuus rakentuu tutkimusperustaisille paikkakohtaisille 
arvioinneille ja tavoitteidenasetteluille. Vesivastuullisuus on osa yritysten riskienhallintaa, mutta se tukee 
myös YK:n Agenda 2030:n toimeenpanoa. Vesivastuullisuudesta on tullut suomalaisyritysten kilpailuvaltti.” 

Tiekartassa tunnistettiin samalla tarve selvittää keinoja, joilla tavoite voidaan saavuttaa (ks. tietolaatikko 3).  

 

T IETOLAATIKKO 3.VESIVASTUU2030-HANKE SELVITTI  JA KEHITTI  KEINOJA SUOMALAISYRITYSTEN 
MAAILMAN VESIVASTUULL IS IMMIKSI  KIRITTÄMISEKSI  

Vesivastuullinen Suomi 2030 – parhaat käytänteet, ohjauskeinot ja toimintamallit (Vesivastuu2030) hankkeessa 
selvitettiin suomalaisyritysten vesivastuullisuuden nykytilaa, vahvuuksia ja kehittämistarpeita, tunnistettiin parhaita 
käytänteitä ja kehitettiin yrityksille toimintamalleja vesivastuutiekartan vuoden 2030 tavoitteeseen pääsemiseksi. 
Hankkeen menetelmät koostuivat kirjallisuuskatsauksesta, yrityksille suunnatusta kyselytutkimuksesta, 
suomalaisyritysten sijoittumisen arvioinnista kansainvälisissä vastuullisuusvertailuissa, oikeudellisesta analyysistä, 
kansallisista ja kansainvälisistä asiantuntijahaastatteluista sekä yrityksille ja muille sidosryhmille suunnatuista 
työpajoista ja -kuulemisista. 

 

Suomalaisyritysten vesivastuullisuuden nykytila, 
vahvuudet ja kehittämistarpeet 
Suomalaisyritysten vesivastuullisuuden nykytilan voi Vesivastuu2030-hankkeen tulosten perusteella tiivistää 
seuraavasti: yritykset ymmärtävät veden merkittävyyden ja kytkökset kokonaisvastuullisuuteensa entistä 
paremmin, mutta konkreettiset toimenpiteet ja niistä todennettavasti raportointi laahaavat valtaosalla jäljessä. 
Tämä löydös vastaa myös yritysten vesivastuuraportointien kansainvälisten vertailujen13 sekä 
kansainvälisten vesivastuuohjelmien arviointien yleisiä näkemyksiä.14 

Eri maiden yritysten vesivastuullisuudesta ei ole olemassa kattavasti vertailukelpoista dataa, mutta parhaan 
kuvan suomalaisyritysten sijoittumisesta suhteessa kansainväliseen kärkeen tarjoavat CDP Water 
Program:in vuosittaiset raportointivertailut. Suuret suomalaisyritykset pärjäävät Suomen markkinan ja 
yritysten kokoon nähden vertailuissa suhteellisen hyvin ja muutama yritys on jo useamman vuoden yltänyt 
vertailujen ylimmän arvosanan luokkaan (taulukko 1).   

                                                      
12 Sojamo ym. (2019) 
13 CDP Water Program (2021), (2020) 
14 Newborne & Dalton (2019)  
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Taulukko 1. Suomalaisyritysten sijoittuminen CDP Water Programin vesivastuullisuuden (water security) raportoinnin 
vertailuissa. A on ylin arvosana, F tarkoittaa, että yritys ei ole vastannut riittävällä tavalla raportointikyselyyn arvioinnin 
mahdollistamiseksi. 

Arvosana Yritysten lukumäärä Yritykset 

A/ A- 2 UPM Kymmene Oyj, Metsä Board Corporation 

B/ B- 4 Neste Oyj, Stora Enso Oyj, Nokian Tyres, Orion Oyj 

C/ C- 3 1 Metso 

D/ D- 0  

F 3 Fortum Oyj, Kone Oyj, Nokia Group 

 

Valtaosalla suomalaisista yrityksistä on kuitenkin vielä kirittävää. Hankkeen löydöksissä nousi myös esiin, 
että kaikki yritykset eivät koe vesivastuullisuuden raportointikyselyjä toimialalleen sopiviksi. Hankkeen 
kyselytutkimuksessa, haastatteluissa ja työpajoissa korostui erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten 
haasteet sisällyttää vesi osaksi vastuullisuustyötä rajallisten resurssien ja selkeiden ja sopivien 
toimintamallien puuttumisen vuoksi.  

Yleiseksi yritysten vesivastuullisuuden kehittämisen pullonkaulaksi tunnistettiin aiemmissakin selvityksissä 
esiin noussut kansainvälisten arvoketjujen hallinta.15 Vaikka 90 prosenttia kyselytutkimukseen vastanneista 
yrityksistä oli arvioinut yritykseensä kohdistuvat vesiriskit, vain vähän yli 60 prosenttia oli tunnistanut veden 
kannalta kriittiset arvoketjunsa (kuva 3).  

Alle puolet yrityksistä oli tehnyt toimenpiteitä arvoketjujensa vesivastuullisuuden kehittämiseksi. Lisäksi 
vesivastuullisuuden eri osa-alueiden kehittämisen onnistumisessa yritykset antoivat arvoketjujen hallinnan 
kehittämiselle keskimäärin alimman arvosanan. Täydentävien haastattelujen perusteella tämän taustalla 
vaikutti osaltaan yritysten toistaiseksi matala tietoisuus arvoketjujen merkityksestä, mutta myös yritysten 
vähäisiksi kokemat mahdollisuudet saada tietoa arvoketjujensa toimijoilta ja vaikuttaa niiden veteen liittyviin 
käytänteisiin.  

Noin puolet vastanneista yrityksistä kehittäisi vesivastuullisuuttaan sisäisesti prosessiensa, johtamisen tai 
selkeämmän yrityksen sisäisen vastuunjaon avulla. Erilaista osaamista kehitystyönsä tueksi kaipasi 45 
prosenttia vastanneista. Runsaat 60 prosenttia yrityksistä kaipasi konkreettisia työkaluja ja noin 20 prosenttia 
uusia ohjauskeinoja kuten parempaa lainsäädäntöä. Vesivastuu2030-hanke pyrki selvitystyössään osaltaan 
vastaamaan näihin tarpeisiin.  

 

 

 

                                                      
15 Huotari (2019), Huotari ym. (2019), Sojamo ym. (2012) 
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Kuva 3. Arvoketjujen vesivastuullisuuden arviointi suomalaisyrityksissä Vesivastuu2030-hankkeen kyselytutkimuksen 
mukaan. 

 

Vesivastuullisuuden toimintamallit ja parhaat käytänteet 
Yritysten vesivastuullisuuden kehittämiseen on saatavilla useita kansainvälisiä aloitteita, ohjeistuksia ja 
työkaluja, mutta suomalaisyritysten on ollut hankala hahmottaa niistä parhaiten omaan toimintaansa sopivia. 
Suomalainen vesivastuusitoumus perustettiin 2017 tähän tarpeeseen vastaamiseksi.16 Sitoumus on 
tarkoitettu kompassiksi ja ohjenuoraksi, joka auttaa navigoimaan vesivastuullisuuden eri kehittämisvaiheiden 
ja osa-alueiden välillä. Sen viisi askelta päivitettiin Vesivastuu2030-hankkeen yhteydessä ja kullekin 
askeleelle tunnistettiin parhaita käytäntöjä edustavia yritysesimerkkejä.  

Vesivastuullisuuden viisi askelta  
Vesivastuullisuuden askeleet (ks. alla ja kuva 4) kuvaavat yrityksen vesivastuullisuuden jatkuvan 
parantamisen prosessia. Askeleet on tarkoitettu yritysten tueksi vesivastuutyössä alkuun pääsemiseksi ja 
sen johdonmukaisesti edistämiseksi.  

Askelten järjestys ei ole välttämättä yhtenevä kaikkien sellaisten vesivastuullisuuden raportointikehysten tai 
standardien kanssa, jotka on tarkoitettu hyödynnettäviksi vesivastuutyön ulkoisessa viestinnässä. Askeleet 
kattavat kuitenkin kaikki raportoinnin keskeiset osa-alueet, ja keskeiset raportointikehykset ja standardit on 
tunnistettu niiden yhteydessä.  

                                                      
16 Sitoumus2050.fi/vesivastuusitoumus 

https://sitoumus2050.fi/toimenpidesitoumukset#//details/59254488D4DF3C0D1C6027FA
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Vesivastuullisuuden askelia seuraamalla yritys voi kehittää toimintaansa 2030 vesivastuutavoitteita 
vastaavaksi. 

Kaikki eri askeleiden yhteydessä tunnistetut ohjeistukset ja työkalut eivät välttämättä sovi kaikille yrityksille ja 
toimialoille. Viisi askelta rakentuvat kuitenkin yleisille periaatteille, joita pienet ja keskisuuretkin yritykset 
voivat noudattaa.  

Vesivastuullisuuden perustana on, että yritykset toimivat lainsäädännön ja lupaehtojen mukaisesti. Tämä 
koskee sekä yritysten omaa toimintaa että niiden arvoketjuja. Vesivastuutoimenpiteet on tarkoitettu 
lainsäädännön toimeenpanon tueksi ja joissain tapauksissa vastuullisuuden kehittämiseksi perusvaatimuksia 
pidemmälle.   

 

 

Kuva 4. Vesivastuullisuuden askeleet. 

 



10 

 

 

1. Askel: Vesiriskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen  

 

 

 

Tavoitteet: Vesivastuullisuuden ensimmäisen askeleen kartoitusten tuloksena syntyy käsitys siitä, onko vesi 
yritykselle suoraan tai välillisesti keskeinen vastuullisuuskysymys. Tätä varten askeleessa tunnistetaan 
yrityksen oleelliset vesiriskit ja -mahdollisuudet. Ne voivat kohdistua sekä yrityksen omaan toimintaan ja 
toimipaikkoihin että arvoketjun muihin toimijoihin. Riskit ja mahdollisuudet voivat liittyä esimerkiksi veden 
saatavuuteen, vesistöihin kohdistuviin päästöihin, työntekijöiden turvalliseen juomaveteen ja sanitaatioon, tai 
laajemmin vesivarojen hallinnan tilaan yrityksen tai sen arvoketjun toimijoiden toiminta-alueilla.  

Laajuus: Yrityksen omat toimipaikat ja arvoketjut alihankkijoineen Suomessa ja kansainvälisesti. 

Kytkökset yrityksen muuhun toimintaan: Yrityksen riskianalyysit sekä vastuullisuuspanostuksia 
priorisoivat olennaisuusanalyysit, arvo- ja toimitusketjujen ja hankintojen hallinta. 

Ohjeistukset ja työkalut: Vesivastuullisuudessa alkuun pääsemiseksi kattavia ohjeistuksia tarjoavat useat 
kansainväliset toimijat, ml. Alliance for Water Stewardship17, UN Global Compact CEO Water Mandate18 ja 
WWF19. WWF Water Risk Filter20 ja WRI Aqueduct21 ovat kattavia työkaluja vesiriskien ja -mahdollisuuksien 
tunnistamiseen ja kriittisimpien omien toimipaikkojen ja arvoketjujen kartoittamiseen, mutta niiden 
tarkasteluja kannattaa täydentää toimipaikkakohtaisilla ja paikallisilla tiedoilla. 

 

1 .  ASKEL PARHAAN KÄYTÄNNÖN ESIMERKKI 

Vuonna 2017 perustettuun vesivastuusitoumukseen on tähän mennessä liittynyt mukaan kuusi yritystä: Atria, 
Fazer, Finlayson, Sinebrychoff, Stora Enso ja UPM Kymmene. Kaikki sitoumuksen tehneet yritykset ovat 
tunnistaneet veden kriittiseksi raaka-aineeksi ja teemaksi omilla toimipaikoillaan ja arvoketjuissaan osana riski- ja 
olennaisuusanalyysejä sekä sitoutuneet tarkempiin vesiriskien arviointeihin. 

 

 

                                                      
17 https://a4ws.org/  
18 https://ceowatermandate.org/  
19 https://wwf.panda.org/discover/our_focus/freshwater_practice/water_management/  
20 https://waterriskfilter.panda.org/en/  
21 https://www.wri.org/aqueduct  

https://a4ws.org/
https://ceowatermandate.org/
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2. Askel: Veteen liittyvien riskien, mahdollisuuksien ja vaikutusten tarkempi arviointi 

 

Tavoitteet: Vesivastuullisuuden toimintamallin toinen askel keskittyy oleellisiksi tunnistettujen vesiriskien ja -
mahdollisuuksien arviointiin, pitäen sisällään niiden tarkemman kuvaamisen, analyysin ja arvottamisen. Mitä 
ovat ne konkreettiset veteen liittyvät taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät hyödyt tai haitat, joita 
oleellisiksi tunnistettuihin vesiriskeihin ja -mahdollisuuksiin liittyy? Tyypillisiä erimerkkejä tuotannon 
jatkuvuuden ohella ovat yrityksen maineriskit ja -edut. Arviointi konkretisoi veteen liittyvät kustannukset ja 
hyödyt yritykselle sekä mahdollistaa vaihtoehtoisten raaka-aineiden, prosessien ja tuotteiden vertailun.  

Laajuus: Tarkemmat arvioinnit kannattaa keskittää askeleessa 1. kriittisimmiksi tunnistettuihin 
toimipaikkoihin ja arvoketjuihin.  

Kytkökset: Arvioinnit kannattaa kytkeä osaksi yrityksen laajempaa riskien arviointia ja hallintaa, niiden 
menetelmiä ja prosesseja hyödyntäen. Olennaisiksi tunnistetut vesiriskit linkittyvät usein muiden 
vastuullisuuden osa-alueiden yhteydessä tehtävään työhön, ml. yrityksen ilmasto-, ihmisoikeus- ja 
biodiversiteettivaikutukset. Vesivastuullisuus kytkeytyy myös entistä tiiviimmin yrityksen investointi- ja 
rahoitusratkaisuihin kestävän rahoituksen kriteerien ja niiden sitovuuden kehittyessä kansainvälisesti. 

Ohjeistukset ja työkalut: Ohjeistuksia ja työkaluja vesiriskien ja mahdollisuuksien tarkempaan arviointiin ja 
arvottamiseen kokoaa yhteen WWF:n Valuing Water Database22. Esimerkiksi WWF Water Risk Filter23 ja 
WRI Aqueduct24 auttavat vesiriskien tunnistamisen lisäksi niiden tarkemmassa arvioinnissa ja Ecolab Water 
Risk Monetizer25 niiden arvottamisessa. Arvioinnit kannattaa kytkeä osaksi ISO 14001- and EMAS-
ympäristöhallinnan järjestelmien käyttöä. ISO Water Footprint26 ja Water Footprint Network27 tarjoavat 
menetelmiä vesijalanjäljen laskentaan ja sen kestävyyden ja vaikutusten arviointiin.  

2 .  ASKEL PARHAAN KÄYTÄNNÖN ESIMERKKI 

Edeka on yksi Saksan suurimmista päivittäistavarakaupan toimijoista, joka on viime vuodet panostanut toimitus- ja 
arvoketjujensa vesiriskien arviointiin ja ollut mukana kehittämässä kansainvälisiä ohjeistuksia toimialalle mm. 
Alliance for Water Stewardshipin ja WWF:n kanssa. Edeka tukee omissa vesiriskien arvioinneissaan kriittiseksi 
tunnistettujen toimipaikkojen ja alihankkijoiden vesivastuullisuuden kehittämistä AWS:n standardin ja sertifioinnin 
kautta. 

                                                      
22 https://waterriskfilter.panda.org/en/Value/ValuationApproachFinder  
23 https://waterriskfilter.panda.org/en/  
24 https://www.wri.org/aqueduct  
25 https://tool.waterriskmonetizer.com/  
26 https://www.iso.org/standard/43263.html  
27 https://waterfootprint.org/en/water-footprint/  

https://waterriskfilter.panda.org/en/Value/ValuationApproachFinder
https://waterriskfilter.panda.org/en/
https://www.wri.org/aqueduct
https://tool.waterriskmonetizer.com/
https://tool.waterriskmonetizer.com/
https://www.iso.org/standard/43263.html
https://waterfootprint.org/en/water-footprint/
https://waterriskfilter.panda.org/en/Value/ValuationApproachFinder
https://waterriskfilter.panda.org/en/
https://www.wri.org/aqueduct
https://tool.waterriskmonetizer.com/
https://www.iso.org/standard/43263.html
https://waterfootprint.org/en/water-footprint/
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3. Askel: Vesi osaksi yrityksen strategiaa, tavoitteita ja toimintaa 

 

 

Tavoitteet: Vesiriskien hallinta, vesivastuullisuuden edistäminen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin 
tarttuminen onnistuvat parhaiten, kun ne on integroitu osaksi yrityksen strategiaa, johtamisjärjestelmiä sekä 
riskienhallintajärjestelmiä. Kun vesiriskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja arviointi on tehty (askel 2.), 
yritys pystyy määrittämään vesivastuutyölleen keskeisimmät painotukset, tavoitteet ja toimenpiteet.  

Painotukset ja tavoitteet voivat liittyä yrityksen kestävään vedenkäyttöön, vesien hyvään tilaan, työntekijöiden 
ja paikallisyhteisöjen turvalliseen juomaveteen ja sanitaatioon tai laajemmin hyvän vesivarojen hallinnan 
kehittämiseen. Vesivastuutoimenpiteet voivat pitää sisällään esim. teknologisia parannuksia, koulutusta, 
toimintatapojen muutoksia, kunnostus- ja kehityshankkeita tai vesivarojen hallinnan kehittämiseen 
osallistumista.  

Laajuus: Vesivastuullisuudelle asetetaan yrityksessä strategisen tason tavoite, johon yrityksen johto 
sitoutuu. Tämän strategian puitteissa asetetaan yritystason ja toimipaikkakohtaisia (omat ja alihankkijat) 
vesivastuutavoitteita, joita johdetaan ja joiden toteutumista seurataan. Toimenpiteet kannattaa keskittää 
erityisesti alueille ja/tai arvoketjun osiin, jotka nousevat esiin vesiriskien ja -mahdollisuuksien arvioinneissa. 
Vesivastuutoimenpiteet pitävät sisällään sisäisiä parannuksia, mutta tavoitteisiin pääseminen edellyttää 
useimmiten toimintaympäristön ja toimipaikkojen paikallisen kontekstin huomiointia ja sidosryhmäyhteistyötä 
(ks. askel 4.).  

Kytkökset: Vesivastuullisuuden tulisi olla erottamaton ja poikkileikkaava osa yrityksen strategiaa, johtamis- 
ja riskienhallintajärjestelmiä (esim. ISO 14001, EMAS). Tavoitteiden asettamisessa tulee huomioida yritysten 
omien sekä alihankkijoiden toimipaikkojen kriittiset tekijät. Lisäksi on tärkeä huomioida tavoitteiden 
yhteneväisyys toimipaikkojen julkisen sektorin ja muiden vedenkäyttäjien ja sidosryhmien tavoitteiden 
kanssa. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet asettavat yleiskehyksen vesivastuutavoitteille.  

Ohjeistukset ja työkalut: Vesivastuustrategian kehittämiselle ohjeistuksia tarjoavat mm. CEO Water 
Mandate28 ja World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)29. Vesivastuutavoitteiden 
asettamiselle ohjeistuksia ja työkaluja tarjoavat CEO Water Mandate30, World Resources Institute (WRI)31, 
WWF32 ja lähiaikoina Science Based Targets Network.  

 

                                                      
28 https://ceowatermandate.org/  
29 https://www.wbcsd.org/Programs/Food-and-Nature/Water/Resources  
30 https://ceowatermandate.org/site-targets-guide/  
31 https://www.wri.org/our-work/project/corporate-water-stewardship  
32 https://waterriskfilter.panda.org/en/Explore/WaterRiskReports  

https://ceowatermandate.org/
https://ceowatermandate.org/
https://www.wbcsd.org/Programs/Food-and-Nature/Water/Resources
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https://waterriskfilter.panda.org/en/Explore/WaterRiskReports
https://ceowatermandate.org/
https://www.wbcsd.org/Programs/Food-and-Nature/Water/Resources
https://ceowatermandate.org/site-targets-guide/
https://www.wri.org/our-work/project/corporate-water-stewardship
https://waterriskfilter.panda.org/en/Explore/WaterRiskReports
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3 .  ASKEL PARHAAN KÄYTÄNNÖN ESIMERKKI 

Vesivastuullisuuden eri osa-alueet ovat jo nyt useiden suomalaisyritysten strategioiden ytimessä, vaikka ne eivät 
viestinnässään käytä vesivastuullisuus-termiä. Esimerkiksi suomalaiset kasvisproteiini-innovaatiot tarjoavat 
kestävämpiä vaihtoehtoja eläinperäisille tuotteille veden kulutuksen ja vesistövaikutusten suhteen. Myös 
kierrätyskuituja- ja tekstiilejä raaka-aineinaan käyttävillä suomalaisyrityksillä on huomattavasti pienempi ja 
kestävämpi vesijalanjälki kuin neitseellisiä materiaaleja käyttävillä.  

 

 

4. Askel: Kestävän veden käytön ja hallinnan kehittäminen yhteistyössä 
sidosryhmien kanssa 

 

Tavoitteet: Vaikka yrityksen sisäiset parannukset ovat sen vesivastuullisuudessa keskeisessä roolissa, 
yrityksen vesiriskien hallinta vaatii useimmiten yhteistyötä sidosryhmien kanssa kestävän vedenkäytön ja 
hallinnan kehittämiseksi niin yrityksen omilla kuin alihankkijoiden toimipaikoilla. Myös veteen liittyvät 
mahdollisuudet konkretisoituvat lähes poikkeuksetta sidosryhmäyhteistyön kautta. Sidosryhmäyhteistyötä on 
oleellista tehdä erityisesti julkisen sektorin kanssa, jolla on ensisijainen mandaatti vesivarojen hallintaan niin 
Suomessa kuin muissa maissa. Lisäksi yhteistyötä on hyvä tehdä paikallisen toimintaympäristön hyvin 
tuntevien kumppaneiden, kuten kansalaisjärjestöjen ja tutkimuslaitosten kanssa. Paikallisyhteisöjen ja 
kansalaisyhteiskunnan huomioiminen ja osallistaminen läpinäkyvällä ja vastuulliselle tavalla 
vesivastuuhankkeiden alusta lähtien on tärkeää. 

Laajuus: Sidosryhmäyhteistyötä kannattaa tehdä erityisesti alueilla ja/tai arvoketjun osissa, jotka nousevat 
esiin yrityksen vesiriskien ja -mahdollisuuksien arvioinneissa. 

Kytkökset: Vesivastuullisuuteen liittyvä sidosryhmäyhteistyö voi kytkeytyä osaksi yrityksen muuta 
vastuullisuustyötä. Vesivastuullisuustyö voi olla oleellisessa roolissa yrityksen ns. sosiaalisen toimiluvan 
varmistamisessa. 

Ohjeistukset ja työkalut: CEO Water Mandate33 tarjoaa kattavia ohjeistuksia sidosryhmäyhteistyöhön 
vesivastuullisuuden kehittämiseksi. Alliance for Water Stewardship International Water Stewardship 
Standard34 listaa myös periaatteita ja työkaluja toimipaikkojen vesivastuullisuuden kehittämiseen 
yhteistyössä sidosryhmien kanssa.  

                                                      
33 https://ceowatermandate.org/  
34 https://a4ws.org/  

https://ceowatermandate.org/
https://a4ws.org/
https://a4ws.org/
https://ceowatermandate.org/
https://a4ws.org/
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4 .  ASKEL PARHAAN KÄYTÄNNÖN ESIMERKKI 

Courtauld Commitment 2025 Water Ambition on Iso-Britanniassa toimivien elintarvike- ja kaupan alan yritysten 
sitoumus kehittää omaa vedenkäyttöään ja osallistua yhteistyöhankkeisiin useille toimijoille yhteisillä ja kriittisiksi 
tunnistetuilla hankinta-alueilla. Yritykset ovat sitoumuksen yhteistyökumppaneiden, paikallisten sidosryhmien ja yli 
500 tuottajan kanssa käynnistäneet vesivastuuhankkeita Iso-Britanniassa, Etelä-Afrikassa ja Keniassa yli 1,5 
miljoonan punnan yhteisrahoituksella. Sitoumuksen logiikka on, että yksittäisten yritysten on vaikea yksin 
vaikuttaa hankinta- ja arvoketjuunsa, varsinkin jos yrityksen hankintavolyymit ja vesivastuullisuustyön resurssit 
ovat pieniä. Sen sijaan yhdessä kriittisiksi tunnistetuilla alueilla voimien yhdistäminen ja yhdessä toimiminen tuo 
jaettuja etuja kaikille osapuolille.35 

 

 

5. Askel: Vesivastuullisuuden seuranta, arviointi ja raportointi 

 

Tavoitteet: Vesivastuullisuuden kehittämisen tulee olla läpinäkyvää ja sen tavoitteiden seurannan ja 
tuloksista raportoinnin jatkuvaa. Vesivastuullisuuden käytänteiden jatkuva parantaminen tarkoittaa, että 
seurannan tuloksia arvioidaan riittävän usein ja toimintaa kehitetään niiden perusteella. Vesivastuullisuuden 
seurannassa ja siitä viestinnässä on tarkoituksenmukaista noudattaa kansainvälisiä standardeja, jotta 
tuloksia voidaan vertailla. 

Laajuus: Vesivastuullisuuden tilaa ja edistymistä tulisi seurata koko yrityksen sekä kriittiseksi tunnistettujen 
toimipaikkojen ja teemojen osalta askeleessa 3. määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.  

Kytkökset: Vesivastuullisuuden seuranta tulisi kytkeä osaksi yrityksen ja toimipaikkojen hallintajärjestelmiä 
ja vuosiraportointeja sekä alihankkijoiden auditointeja.  

Ohjeistukset ja työkalut: Vesivastuullisuuden seurannalle, arvioinnille ja raportoinnille tarjoaa ohjeistusta 
mm. CEO Water Mandate36 sekä vuoden 2021 aikana Climate Standards Disclosure Board (CSDB)37. 
Alliance for Water Stewardship International Water Stewardship Standard38 on kattava vesivastuustandardi ja 
sertifiointijärjestelmä toimipaikkojen vesivastuullisuuden kehittämiseksi ja todentamiseksi. Useat kestävyys ja 
vastuullisuusstandardit kuten UTZ, Global Gap, FSC, Reilu Kauppa ja Luomu pitävät sisällään kriteerejä 
vedelle, mutta yksikään niistä ei kata vettä kokonaisvaltaisesti. Niistä ISEAL-allianssin jäsenstandardit ovat 
kuitenkin yhteensopivia AWS:n standardin kanssa ja ne täydentävät toisiaan.  

                                                      
35 https://wrap.org.uk/taking-action/food-drink/initiatives/courtauld-commitment-2025/water-ambition  
36 https://ceowatermandate.org/  
37 https://www.cdsb.net/what-we-do/nature-related-financial-disclosures/water-related-disclosures  
38 https://a4ws.org/  
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GRI 303: Water and Effluents39 -raportointistandardi kattaa yrityksen vedenoton, kulutuksen ja päästöt 
vesistöihin sekä vaikutukset vesistressistä kärsivillä alueilla ja arvoketjuissa.  Se on suunnattu käytettäväksi 
yleiseen sidosryhmäviestintään. CDP Water Program40 tarjoaa laajan raportointikehyksen yrityksen 
vesivastuullisuudelle ja sen kansainväliselle vertailulle. Se syventyy myös yrityksen taloudelliseen 
toimintakykyyn ja kannattavuuteen kytkeytyviin vesikysymyksiin. Kehys on tarkoitettu käytettäväksi 
viestintään erityisesti rahoittajien, sijoittajien ja suurten hankkivien yritysten suuntaan.  

 

5 .  ASKEL PARHAAN KÄYTÄNNÖN ESIMERKKI 

UPM Kymmenen ja Metsä Board Corporationin raportointi veteen liittyen arvioitiin CDP Water Programin vuoden 
2020 vertailussa korkeimpaan A-luokkaan. Kumpikin yritys on arvioinut veteen liittyvät riskit ja mahdollisuudet 
kattavasti ja kehittänyt niihin vastaavia toimenpiteitä. Samaan aikaan metsäsektorin yritykset ovat hyvä esimerkki 
vastuullisuuden eri osa-alueiden yhteensovittamisen tärkeydestä niiden kokonaisvastuullisuutta arvioitaessa. UPM 
oli vuonna 2020 globaalisti yksi kuudesta yrityksestä, joka saavutti A-luokan veden lisäksi CDP:n ilmasto- ja 
metsäsektorin käytänteiden kestävyyden arvioinnissa. Biojalostuskapasiteetin kasvattaminen Suomessa luo 
jatkossa lisää kysyntää raakapuulle, jonka kasvatuksen ja korjuun toisiinsa kytkeytyviin vesi-, biodiversiteetti- ja 
ilmastovaikutuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

 

Veteen piirretty viiva – vesi osana yritysten kokonaisvastuullisuutta  
Vettä ei tulisi nähdä irrallisena, vaan keskeisenä osana yrityksen vastuullisuuden kehitystyössä. Vesi voi tar-
jota yrityksille tärkeän välineen kehittää kokonaisvastuullisuuttaan, koska sen avulla monien vastuullisuuden 
osa-alueiden ja niihin liittyvien riskien kytkennät nousevat esiin. Vesi tarjoaa myös selkeän foorumin aktiivi-
seen sidosryhmäyhteistyöhön. Veden merkitys ja vesivastuullisuuden kehittämistarpeet yritykselle kannattaa 
siksi selvittää huolella.  

Vesivastuullisuuden viiden askeleen toimintamalli tarjoaa systemaattisen lähestymistavan, periaatteita ja työ-
kaluja integroida vesivastuullisuus johdonmukaisella tavalla eri kokoisten yritysten toimintaan. Kyse on kei-
nosta lähestyä vastuullisuutta proaktiivisella tavalla, jossa riskitarkastelun rinnalle tuodaan vesivastuullisuu-
den positiivisten mahdollisuuksien analyysi ja tunnistetaan yrityksen moninaiset sidosryhmät ja veteen liitty-
vät usein pitkät arvoketjut. Kuten ilmastoriskien tapauksessa, myös vesiriskien osalta yritysten jo olemassa 
olevat riskinhallintaprosessit tarjoavat tärkeän keinon integroida vesivastuullisuus erottamattomaksi osaksi 
kokonaisvastuullisuuttaan.  

 

                                                      
39 https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-english-language/  
40 https://www.cdp.net/en/water  
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Vesivastuullisuuden tulevien vuosien ajurit ja 
kannustimet 
Tarve yritysten vesivastuullisuuden kehittämiselle tulee tulevina vuosina näkymään entistä enemmän 
kansallisessa ja kansainvälisessä lainsäädännössä ja muissa ohjauskeinoissa.  

Euroopan unionin vuodesta 2022 vaiheittain voimaan astuva kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä41 ja 
finanssiteollisuuden omat aloitteet viime vuosilta kuten Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 
TCFD42 ja niihin kytkeytyvät veteen liittyvät standardit ja ohjeistukset43 lisäävät erityisesti suurille yrityksille 
paineita huomioida vesi strategisena kysymyksenä. Kestävän rahoituksen aloitteiden kautta yritysten on 
jatkossa entistä systemaattisemmin otettava vesivastuullisuus huomioon yrityksen riskianalyyseissä, 
investoinneissa, sidosryhmäyhteistyössä ja viestinnässä. Samanaikaisesti hyvin toteutettu vesivastuullisuus 
voi myös tarjota yrityksille keinon tunnistaa itselleen soveltuvia työkaluja kontribuoida kahteen tämän 
vuosisadan muuhun megahaasteeseen - ilmastonmuutoksen riskien (esim. kuivuuksien, tulvien sään ääri-
ilmiöiden) hallintaan44 sekä luonnon monimuotoisuuden katoon – joilla kummallakin on usein erottamaton 
yhteys vesivarojen kestävään käyttöön ja hallintaan.45 

EU:ssa ja kansallisesti on käynnissä yritysvastuulainsäädännön valmistelu, jossa yritykset velvoitettaisiin 
raportoimaan toimintansa ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksista ja niiden hallinnasta sekä noudattamaan 
asianmukaista huolellisuutta ihmisoikeus- ja ympäristönäkökohdista sekä omassa toiminnassaan että 
konserniyhtiöidensä ja alihankintaketjujensa osalta. Ihmisoikeusvastuuseen sisältyy myös yritysten 
velvollisuudet olla selvillä toimintansa vaikutuksista työntekijöidensä ja paikallisyhteisöjen vettä koskevien 
ihmisoikeuksien toteutumiseen sekä estää toiminnastaan aiheutuvia oikeudenloukkauksia. Toimialakohtaiset 
ohjeistukset tulevat todennäköisesti olemaan keskeisessä roolissa yritysten vesivastuullisuuteen liittyvien 
velvoitteiden toteuttamisessa.  

Vesivastuullisuuden kriteerejä on mahdollista sisällyttää tulevina vuosina niin julkisiin hankintoihin, 
omistajaohjaukseen kuin valtion tuki-instrumentteihin.46  

Kansallisella tasolla vesivastuullisuuden toimintamalleja voidaan mahdollisesti tulevina vuosina hyödyntää 
myös osana vesienhoitoa. Yritysten sitoutuminen vesivastuullisuuden viiden askeleen toimeenpanoon voi 
toimia vesien hyvän tilan tavoitteiden saavuttamisen tukena, osana alueellista vesienhoitotyötä ja 
vesistövisiohankkeita  

 

                                                      
41 Vesi- ja merivarojen suojeleminen on yksi kuudesta ympäristötavoitteesta, jota taksonomia tulee 
ohjaamaan. Kokonaisuutena vesi linkittyy kaikkiin kuuteen tavoitteeseen, joista ilmastotavoitteiden osalta 
ollaan edetty pisimmälle vuoden 2021 alussa. Ks. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-
and-finance/sustainable-finance_fi  
42 Ks. https://www.fsb-tcfd.org/  
43 Ks. esim. https://www.cdsb.net/what-we-do/nature-related-financial-disclosures/water-related-disclosures  
44 Euroopan komissio (2021), UNEP ym. (2020)  
45 Dasgupta (2021) 
46 Ks. tarkemmin Vesivastuu2030-hankkeen policy brief ja loppuraportti.  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_fi
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Yhteenveto: kuinka vuoden 2030 vesivastuutavoite 
voidaan saavuttaa? 
Suomalaisyritysten nostamiseksi maailman vesivastuullisimmiksi vuoteen 2030 mennessä suositamme 
yrityksille seuraavia toimenpiteitä.  

Yritykset sitoutuvat vesivastuullisuuteen  

Vesivastuu2030- hankkeessa päivitetty kansallisen vesivastuusitoumuksen viiden askeleen toimintamalli 
soveltuu eri alojen ja eri kokoluokan yritysten vesivastuullisuuden kompassiksi ja ohjenuoraksi. 
Vesivastuusitoumukseen47 sitoutuminen osana kansallista Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta tai 
vesivastuullisuuden kansainvälisiin sitoumuksiin, kuten UN Global Compact CEO Water Mandateen48 
liittyminen, on vahva viesti yrityksen halusta kehittää vesivastuullisuuttaan todennettavasti ja läpinäkyvästi, 
yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Yritykset voivat osallistua vesivastuullisuuden toimintamallien edelleen 
kehittämiseen toimialakohtaisia tarpeitaan paremmin tukeviksi ministeriöiden ja toimialaliittojen yhteisten 
sitoumusaloitteiden, kuten materiaalitehokkuussitoumusten parhaillaan käynnissä olevan kehitystyön 
kautta.49   

Vesivastuullisuuteen sitoutuminen osana kansallista ja alueellista vesienhoitoa ja vesistövisiotyötä voi taas 
sopia erityisesi yrityksille, joilla on toimipaikkoja sellaisilla alueilla Suomessa, jossa vesien hyvän tilan 
tavoitteita ei ole vielä saavutettu.   

Yritykset osallistuvat vesivastuutavoitteiden asettamisen menetelmien pilotointiin  

Mielekkäiden, merkityksellisten, toteutettavien ja todennettavien vesivastuutavoitteiden asettamisen tarve on 
ilmeinen. Vesivastuutavoitteiden asettamiselle on viime vuosina kehitetty toimipaikka-, yritystason sekä 
tiedeperustaisia menetelmiä. Menetelmien soveltuvuuden suomalaisyritysten ja Suomen kontekstiin 
varmistamiseksi yritysten osallistuminen niiden pilotointiin ja jatkokehitykseen yhdessä tutkimuslaitosten ja 
kansainvälisten kehittäjäorganisaatioiden kanssa olisi tärkeää (ks. vesivastuullisuuden askel 3.).  

Yritykset kytkevät veden osaksi kokonaisvastuullisuuttaan ja arvoketjujen hallintaa 

Vesi voi tarjota yrityksille tärkeän välineen kehittää kokonaisvastuullisuuttaan. Veteen liittyvät riskit ja 
mahdollisuudet kytkeytyvät läheisesti niin ihmisoikeus-, ilmasto- kuin luonnon monimuotoisuuden 
kysymyksiin. Strategisesta näkökulmasta vesivastuullisuus tarjoaa yritykselle myös luonnollisen tavan 
kontribuoida kansalliseen ja kansainväliseen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoon.  

Vesi on esimerkki vastuullisuusteemasta, joka kytkee läheisesti ja konkreettisesti yhteen ihmisoikeus- ja 
ympäristökysymykset myös arvoketjuissa. Arvoketjujen vastuullisuutta kehitettäessä sidosryhmäyhteistyö niin 
oman toimialan, samoilta alueilta hankkivien muiden yritysten kuin erityisesti paikallisten toimijoiden kanssa 
on keskeisessä roolissa (ks. vesivastuullisuuden askel 4.).   

                                                      
47 Sitoumus2050.fi/vesivastuusitoumus 
48 https://ceowatermandate.org/  
49 Ks. https://www.motiva.fi/ratkaisut/materiaalitehokkuus/materiaalitehokkuuden_sitoumukset  

https://sitoumus2050.fi/toimenpidesitoumukset#//details/59254488D4DF3C0D1C6027FA
https://ceowatermandate.org/
https://www.motiva.fi/ratkaisut/materiaalitehokkuus/materiaalitehokkuuden_sitoumukset
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Yritykset kehittävät toimipaikkojensa vesivastuullisuutta kansainvälisten vesivastuustandardien 
avulla ja todentavat sen sertifikaatein 

Suomalaisyritysten vesivastuullisuuden todentamiseksi kansainvälisten, kolmansien osapuolien verifioiminen 
vesivastuustandardien ja -sertifikaattien kuten Alliance for Water Stewardshipin International Water 
Stewardhip Standardin käyttö olisi suositeltavaa. Standardit ja sertifikaatit ovat erityisen hyödyllisiä yrityksen 
omilla tai arvoketjujen toimipaikoilla, joiden toimintaan kohdistuu merkittäviä vesiriskejä (ks. 
vesivastuullisuuden askel 5.).  

Yritykset raportoivat vesivastuutyöstään kolmansien osapuolien kansainvälisten 
raportointijärjestelmien kautta 

Global Reporting Initiative ja CDP Water Program tarjoavat vedelle kattavia, vesivastuullisuuden 
viimeisimmät parhaat käytänteet huomioivia raportointistandardeja, jotka ovat keskeisten sidosryhmien kuten 
sijoittajien suuntaan vakiintuneet tunnistetuiksi ja odotetuiksi viestinnän muodoiksi (ks. vesivastuullisuuden 
askel 5.).  

Maailman vesivastuullisimpia yrityksiä niiden raportoinnin laadun perusteella esiin nostavalla CDP Water 
Programin A-listalla on viime vuosina ollut kaksi suomalaisyritystä, Metsä Board ja UPM. A-listalle yltäneiden 
suomalaisyritysten osuutta tulisi kasvattaa niin, että alallaan kansainvälisesti merkittävien yritysten tulisi 
vähintään näkyä parhaiten menestyneiden joukossa.  
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