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Vuosi 2021 oli Motivan toiminnan kasvun ja vaikuttavuuden kehittymisen aikaa.

Motiva on tukenut valtion ministeriöitä ja virastoja energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanossa sekä 
direktiivien päivityksissä. Kehitimme entistä vaikuttavampia energiatehokkuusneuvonnan muotoja sekä 
yhteistyöprojekteja elinkeinoelämän kanssa muun muassa pilotoiden syväselvityksiä 
energiatehokkuuden parantamiseksi. Motiva tuki kansallisen kiertotalouden strategisen ohjelman 
valmistelua. Kokeilu- ja skaalauspalvelut auttoivat meitä laajentamaan omaa kädenjälkeämme uusille 
asiakkaille ja substanssialueille, kun tuemme muun muassa julkisen hallinnon strategiatyötä valtion ja 
kuntien yhteistyössä, Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmaa ja kuntien kokeilujen skaalausta.

Motivalle on rakentunut merkittävä koordinaatiorooli kestävien ja innovatiivisten hankintojen 
edistämisessä KEINO-osaamiskeskuksen kautta Suomessa. Toiminnan potentiaalinen vaikuttavuus on 
valtava, kun julkiset hankinnat ovat jopa 45 miljardia vuositasolla tai 20 % BKT:stämme. Määrittelimme 
KEINO-osaamiskeskukselle sekä julkisen puurakentamisen ohjelman tuelle ensimmäistä kertaa 
kädenjälkitavoitteet, ja saavutimme erinomaiset tulokset toiminnan vaikuttavuudessa. Motivan missio on 
kestävän kehityksen edistäminen, ja vaikuttavuus on keskeinen osa yritysvastuuraportointia, joten 
laajennamme kädenjälkitavoitteiden seurantaa vuonna 2022.

Vuosi 2021 oli meille Motivassa ja koko Suomessa "uuden normaalin" aikaa. Pidimme kaikki tapahtumat 
webinaareina ja sovimme uudesta hybridityön mallista, jossa työt tehdään sellaisessa paikassa ja ajassa 
kuin ne ovat tehokasta hoitaa. Toteutimme T-median mainetutkimuksen, ja tulosten perusteella suuri 
vahvuutemme on hallinnon läpinäkyvyys ja toiminnan vastuullisuus.

Kiitän Motivan asiakkaita, henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita onnistuneesta vuodesta 2021 kestävän 
kehityksen edistämisessä. Valtioneuvoston kanslian alla toimiva kestävän kehityksen toimikunta 
julkaisee kestävän kehityksen tiekartan ja strategian kevään aikana. Motiva ja Ympäristömerkintä Suomi 
osallistuivat aktiivisesti tiekartan valmisteluun ja tiekartalla meille tutut vaikuttamisen keinot näkyvät 
vahvasti.

Viimeaikaiset tapahtumat Ukrainassa ja sen seuraamukset osoittavat, että sosiaalisen, ekologisen ja 
talouden kestävyyden pitää kaikkien edetä rinnakkain. Kaikille näille on edellytyksenä yhteiskunnallinen 
vakaus ja turvallisuus, jotta pystymme huolehtimaan toisistamme ja ympäristöstä. Tulevan 
vuosikymmenen turvasana on yhtenäisyys. Yhtenäisyys turvaa meitä nopeilta geopoliittisilta kriiseiltä. 
Ja sama yhtenäisyys auttaa meitä hitaasti etenevien ympäristökriisien voittamisessa.

Vesa Silfver
toimitusjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN TERVEISET
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Toimitusjohtaja
Vesa Silfver

Toiminta alkoi vuonna 1993 
Energiansäästön

palvelukeskuksena

Osakeyhtiöksi 1.11.2000
Omistaja Suomen valtio (100 %)

MOTIVA 
SERVICES OY

MOTIVA OY YMPÄRISTÖ-
MERKINTÄ 
SUOMI OY

Toimitusjohtaja
Riikka Holopainen

Osakeyhtiöksi 30.6.2018

Omistaja Motiva Oy 
(100 %)

Osakeyhtiöksi 12.12.2008

Omistaja Motiva Oy 
(100 %)
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KASVUA KANNATTAVASTI 
JA VAIKUTTAVASTI

Toimintamme tarkoitus on nopeuttaa siirtymistä kestävään yhteiskuntaan 
ja elämäntapaan. Nykyinen strategiamme on laadittu vuonna 2020 
ja vuoden 2021 aikana päivitimme sen ajan henkeä vastaavaksi.

Vuonna 2021 vahvistimme Motivan roolia kestävän kehityksen yhtiönä,
joka tukee valtionhallintoa sekä alueita kestävyysmurrosten läpiviennissä.

Siirtyminen kestävään yhteiskuntaan edellyttää yhteiskehittämistä ja 
kokeiluja eri toimijoiden välillä sekä parhaiden ratkaisujen skaalaamista.

Vuoden 2022 kasvualueemme ovat:

• kokeilu- ja skaalauspalvelut

• kestävät ja innovatiiviset julkiset hankinnat

• korjausrakentamisen edistäminen ja one-stop-shop

• kiertotalouden ekosysteemit

Strategiamme ja kasvualueemme on esitelty sivuilla 6–8.
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STRATEGISET KASVUALUEET 2022

Tavoitteena on edistää kokeilevaa kehittämistä ja 
skaalautuvien ratkaisujen löytämistä erilaisiin kestävän 
kehityksen haasteisiin. Kokeileva kehittäminen on tapa 
selvittää toimenpiteiden vaikutukset ennen 
investointipäätöstä, pienentää kehittämiseen liittyvää 
riskiä ja säästää resursseja. Uskomme, että 
vaikuttavuus varmistetaan, kun jo kehittämisen 
alkuvaiheessa huomioidaan toiminnan jatkuminen ja 
kasvaminen eli skaalautuminen. Skaalautumiselle 
otollinen ympäristö syntyy sitoutuneista toimijoista ja 
luottamuksesta yhteisesti määriteltyihin tavoitteisiin. 
Palveluillamme edistämme skaalautuvien ratkaisujen 
syntymistä.

1. Kokeilu ja skaalauspalvelut

Julkisilla hankinnoilla on merkittävä rooli olla 
toteuttamassa vihreää digisiirtymää. Kestävät ja 
innovatiiviset julkiset hankinnat vaativat toteutuakseen 
vahvaa hankintojen strategista johtamista ja 
kehittämistä sekä integroimista julkisen organisaation 
johtamisjärjestelmiin ja taloussuunnittelun 
prosesseihin. Tavoitteena on kehittää johtamisen 
mallia ilmasto-, talous- ja hankintajohtamisen 
integroimiseksi. Tulevalla palvelulla haluamme auttaa 
toimeenpanemaan julkisten organisaatioiden 
ilmastotavoitteita kustannustehokkaasti ja keskittyen 
vähäpäästöisyyspotentiaalin kannalta merkittävimpiin 
hankintoihin ja toimenpiteisiin.

2. Kestävät ja innovatiiviset julkiset 
hankinnat
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Energiatehokkuuden parantaminen 
asuinrakennuksissa on tärkeässä roolissa 
rakennusten aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisessä. Tavoitteena on, että kuluttajia 
pystyttäisiin jatkossa neuvomaan entistä 
tehokkaammin korjausrakentamisessa ja siinä 
erityisesti korjaushankkeiden yhteydessä tehtäviin 
energiatehokkuusparannuksiin liittyen. Tavoitteena 
on edistää myös pitkän aikavälin 
peruskorjausrakentamisen strategiassa esitetyn niin 
sanotulla One-stop-shop -periaatteella toimivan 
korjausrakentamisen energiatehokkuuteen 
neuvontapalvelun perustamista. Tämä palvelu 
edellyttää myös sitä, että erilaiset palveluntarjoajat 
on saatu jollain tavalla mukaan toimintaan.

3. Korjausrakentamisen edistäminen ja 
one-stop-shop Kiertotalous vaatii kehittyäkseen ja toteutuakseen 

monitahoista ja poikkitieteellistä yhteistyötä sekä 
verkostoja. Vauhditamme kestävää kehitystä ja luomme 
yhteiskunnallista arvoa vahvistamalla rooliamme 
kiertotalouden alueellisten ja toimialarajat ylittävien 
ekosysteemien kehittäjänä. Kiertotalouden 
ekosysteemit -kasvualueella hyödynnämme 
vahvuuksiamme verkostojen ja yhteistyön rakentajana 
ja koordinoijana sekä asiantuntijuuttamme 
kiertotaloudesta. Tavoitteenamme on vauhdittaa 
kiertotalouden osa-alueita kehittävien ja toteuttavien 
ekosysteemien syntymistä yhdistämällä erilaista 
osaamista, teknologiaa ja rahoitusta. Osallistumme 
aktiivisesti ekosysteemien toimintaan sekä 
kiertotalouden toiminta- ja liiketoimintamallien 
kehittämiseen.

4. Kiertotalouden ekosysteemit
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2. TALOUDELLINEN VASTUU
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Ympäristömerkintä Suomi Oy:n liikevaihto pysyi edellisvuoden 
tasolla, ollen 1,4 miljoonaa euroa, koronapandemian 
vaikuttaessa toista vuotta peräkkäin yhtiön liiketoiminnan 
volyymiin. Yhtiön kannattavuus sen sijaan on kohentunut 
edellisvuoden lievästä tappiosta 115 tuhannen euron 
liikevoitoksi. Edellistilikaudella toteutetut sopeutustoimet ja 
kauden toiminnan sopeuttaminen edelleen matalammalla 
tasolla olevaan liiketoiminnan volyymin mahdollistivat 
tulosparannuksen.

Konsernin taseen loppusumma oli 5 109 740 euroa, josta 
oman pääoman osuus oli 2 842 869 euroa.

Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat pysyneet 
hyvinä.

TALOUDELLINEN ASEMA JA TULOS

Motiva-konsernin liikevaihto oli toimintavuotena 7 757 211 
euroa ja tulos ennen veroja 727 816 euroa. 
Konsernin liikevaihto kasvoi 9 prosenttia edellisvuodesta ja 
tulos ennen veroja 52 prosenttia.

Emoyhtiön liikevaihto kasvoi kestävän kehityksen palveluiden 
lisääntyneen kysynnän myötä noin 8 prosenttia 5,6 
miljoonaan euroon ja liikevoitto noin 4 prosenttia, ollen 549 
tuhatta euroa. Motiva Services Oy:n liikevaihto kasvoi noin 38 
prosenttia, 0,8 miljoonaan euroon ja edellistilikauden 
liiketappio kääntyi voitolliseksi liiketulokseksi, ollen 72
tuhatta euroa. Edellisellä tilikaudella tytäryhtiön tulosta 
painoivat tilikauden aikana toteutetut tavanomaista 
suuremmat panostukset uusien liiketoimintamahdollisuuksien 
kehittämiseen.
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LIIKETOIMINTA SEKÄ 
TALOUDELLINEN ASEMA JA TULOS
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Konserni 2019 2020 2021

Liikevaihto, 1 000 € 7 780 7 095 7 757

Liikevoitto, 1 000 € 835 483 735

Liikevoitto-% 10,7 % 6,8 % 9,5 %

Omavaraisuusaste 58,3 % 58,5 % 58,9 %

Oman pääoman tuotto-% 29,6 % 14,4 % 21,8 %

Emoyhtiö

Liikevaihto, 1 000 € 5 619 5 149 5 554

Liikevoitto, 1 000 € 346 527 549

Liikevoitto-% 6,2 % 10,2 % 9,9 %

Omavaraisuusaste 56,0 % 56,3 % 55,1 %

Oman pääoman tuotto-% 16,6 % 22,8 % 22,7 %



TALOUDELLISET RAHAVIRRAT SIDOSRYHMILLE
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Konserni, 1 000€ 2019 2020 2021

Henkilöstökulut 4 418 4 688 5 087

Julkinen sektori, verot 159 108 137

Osakkeenomistajat, maksetut osingot 110 330 330

Yhtiön oman toiminnan kehittämiseen jääneet varat 671 370 591

Investoinnit 14 35 7

Emoyhtiö, 1 000 €

Henkilöstö, henkilöstökulut 3 130 3 160 3 561

Julkinen sektori, verot 60 107 109

Osakkeenomistajat, maksetut osingot 110 330 330

Yhtiön oman toiminnan kehittämiseen jääneet varat 281 416 436

Investoinnit 0 34 4



VEROJALANJÄLKI

Motiva-konsernin liiketoiminta tapahtuu yksittäisiä projektimatkoja lukuun 
ottamatta yksinomaan Suomessa ja kaikki maksettavat ja tilitettävät verot 
suoritetaan näin ollen Suomeen. Raportoinnin ulkopuolelle on rajattu ulkomaille 
suuntautuvien projektimatkojen paikallisiin matkakustannuksiin sisältyvät 
vähäiset veroerät olennaisuuden periaatteen mukaisesti. Korona-aikana 
matkustaminen ulkomaille on ollut lähes pysähdyksissä.

Konsernin yhtiöt ovat verovelvollisia Suomessa, eikä konsernilla ole erityistä 
verostrategiaa. Yhtiöt maksavat työnantajina ja arvonlisäverovelvollisina 
osakeyhtiöinä Suomen verolakien mukaiset vastuut täysimääräisesti. 
Veroasioiden hoito, organisointi ja johtaminen ovat osa talouden ja kirjanpidon 
tehtävien hoitoa.

Konsernin keskeiset veronmaksua kuvaavat tunnusluvut sekä kaikki maksettavat 
ja tilitettävät verot verolajeittain ilmenevät seuraavan sivun taulukosta.
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Suomen hallituksen kansainvälisen veronkierron vastaisen 
toimintaohjelman (2014) tarkoituksena on koota yhteen 
toimenpiteitä, joiden avulla kansainväliseen verojen 
välttämiseen ja veronkiertoon voidaan puuttua sekä 
veroparatiisit saada hallintaan. Tavoitteen saavuttamiseksi on 
valtioenemmistöiset yhtiöt velvoitettu raportoimaan veroista 
maakohtaisesti.



VEROJALANJÄLKI

Konserni, 1 000€ 2019 2020 2021

Liikevaihto 7 780 7 095 7 757

Tulos ennen veroja 830 478 728

Henkilötyövuodet 61 63 67

Arvonlisäverot myynnistä 1 839 1 644 1 820

Arvonlisäverot hankinnoista -673 -527 -558

Arvonlisäverotilitykset (netto) 1 166 1 116 1 262

Palkkaverot 995 1 095 1 176

Tuloverot 159 108 137

Emoyhtiö, 1 000 €

Liikevaihto 5 619 5 149 5 554

Tulos ennen veroja 341 523 545

Henkilötyövuodet 40 40 44

Arvonlisäverot myynnistä 1 408 1 215 1 350 

Arvonlisäverot hankinnoista -466 -347 -369

Arvonlisäverotilitykset (netto) 942 868 981

Palkkaverot 712 763 836

Tuloverot 60 107 109
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HALLITUKSEN JA JOHDON
PALKITSEMINEN JA PALKKIOT

Hallituksen, johdon ja henkilöstön palkitsemista 
koskeva päätöksentekojärjestelmä

Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. 
Henkilöstön tulospalkkiomenettelystä päättää yhtiön hallitus. 
Toimitusjohtajan työehdoista sovitaan yhtiön ja 
toimitusjohtajan välisessä johtajasopimuksessa.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten 
palkkiot ja niiden määräytymisperusteet

Motiva Oy:n 25.3.2021 yhtiökokouksen päätöksen 
mukaisesti maksettavat palkkiot ovat:

 Hallituksen puheenjohtaja 1 550 euroa/kk + 
kokouskohtainen palkkio 500 euroa.

 Hallituksen jäsenet 800 euroa/kk + kokouskohtainen 
palkkio 500 euroa.

 Yhteensä vuonna 2021 hallituksen puheenjohtajalle 
ja jäsenille maksettiin palkkioita 72 200 euroa
(74 500 euroa vuonna 2020).

Motiva Oy:n palkitsemisjärjestelmällä pyritään varmistamaan 
ja parantamaan yhtiön toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä.
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TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN

Toimitusjohtajan kannustinjärjestelmät

Toimitusjohtajalle voidaan maksaa vuosittain toiminnan 
tuloksellisuutta osoittavien mittareiden perusteella palkan 
lisäksi tulospalkkio. Sen laskemisessa sovelletaan yhtiön 
kulloinkin voimassaolevia periaatteita, joista päättää hallitus.

 Motiva Oy:n toimitusjohtajana toimineelle Vesa 
Silfverille maksettiin palkkaa ja palkkioita 125 294 
euroa, josta tulospalkkiota 10 394 euroa (134 618 
euroa vuonna 2020, josta tulospalkkiota 20 724 
euroa).

 Johtajasopimuksen mukainen tulospalkkio vuodelta 
2021 (maksimissaan 40 % vuosipalkasta) on 20 738 
euroa, joka tullaan maksamaan hallituksen niin 
hyväksyessä keväällä 2022.
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HENKILÖSTÖN JA JOHTORYHMÄN PALKITSEMINEN

Henkilöstön palkitseminen

Tilikaudelle 2021 asetettiin henkilöstön 
tavoitepalkitsemismalli, jossa palkitseminen perustuu 
kynnysarvoksi asetetun yhtiön budjetoidun liikevoittotason 
ylittämiseen. Kynnysarvon ylityksestä voidaan 
tavoitepalkkioiden maksuun käyttää 20 % ja 
maksimimääräksi asetettiin 1 000 euroa työntekijää kohti.

Tavoitepalkitseminen koskee Motiva Oy:n koko 
henkilökuntaa ja sen piiriin kuuluvat kaikki kohdetilikaudella 
konsernin palveluksessa olleet ja myös maksamishetkellä 
keväällä 2022 työsuhteessa olevat työntekijät.

Tilikaudelta 2021 Motiva Oy:n henkilöstölle tullaan 
maksamaan tavoitepalkkiota yhteensä 30 118 euroa. 
Edelliseltä tilikaudelta palkkiota maksettiin 18 342 euroa.

Johtoryhmän palkitseminen

Tilikaudelle 2021 johtoryhmän johtajille asetettiin 
tavoitepalkitsemismalli, jossa palkitseminen perustuu 
vuosittain toiminnan tuloksellisuutta osoittaviin mittareihin. 
Niiden laskemisessa sovelletaan yhtiön kulloinkin 
voimassaolevia periaatteita. Mittareiden ylittämisestä voidaan 
maksaa tavoitepalkkioina maksimissaan 12 % vuosipalkan 
määrästä.

Tavoitepalkitseminen koskee Motiva Oy:n johtoryhmään 
kuuluvia johtajia, jotka ovat olleet kohdetilikaudella konsernin 
palveluksessa ja joiden työsuhde jatkuu maksamishetkellä 
keväällä 2022.

Tilikaudelta 2021 Motiva Oy:n johtoryhmälle tullaan 
maksamaan tavoitepalkkiota yhteensä 18 523 euroa. Edelliseltä 
tilikaudelta johtoryhmälle maksettiin yhteensä 1 728 euroa.
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Henkilöstön ja johtoryhmän tavoitepalkkiomenettelystä ja maksamisesta päättää yhtiön hallitus. Tavoitteet asetetaan vuosittain etukäteen 
siten, että ne edistävät konsernin tuloksellisuutta. Tavoitepalkitseminen on johtamisen väline.



PALKITSEMINEN TYTÄRYHTIÖSSÄ

Hallituksen, johdon ja henkilöstön palkitsemista 
koskeva päätöksentekojärjestelmä tytäryhtiöissä

Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. 
Henkilöstön tulospalkkiomenettelystä päättää yhtiön hallitus. 
Toimitusjohtajan työehdoista sovitaan yhtiön ja toimitusjohtajan 
välisessä johtajasopimuksessa. Tytäryhtiöissä ei ole erillistä 
johtoryhmää.

Hallituksen jäsenten palkkiot ja niiden 
määräytymisperusteet tytäryhtiöissä

Motiva Services Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2021 
mukaisesti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi päätettiin 
1 400 euroa kokoukselta ja jäsenten palkkioksi 1 000 euroa 
kokoukselta. Kokouspalkkioiden määrät pysyivät ennallaan.

Kokouspalkkiota ei makseta Motiva Oy:n toimitusjohtajalle 
hallituksen jäsenyydestä.

Hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2021 palkkioita 
yhteensä 16 800 euroa. Edellisenä vuonna palkkioita maksettiin 
19 600 euroa.

Ympäristömerkintä Suomi Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 
25.3.2021 mukaisesti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 
päätettiin 1 400 euroa kokoukselta ja jäsenten palkkioksi 1 000 
euroa kokoukselta. Kokouspalkkioiden määrät pysyivät 
ennallaan. Motiva Oy:n toimitusjohtajalle ei makseta palkkiota 
hallituksen jäsenyydestä.

Hallituksen jäsenille on maksettu vuodelta 2021 palkkioita 
yhteensä 14 400 euroa. Edellisellä tilikaudella yhtiön hallitus 
päätti pidättäytyä palkkion vastaanottamisesta 
koronapandemian vaikutusten vuoksi, joten palkkioita ei 
tilikaudella maksettu. 
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TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN 
– TYTÄRYHTIÖT

Toimitusjohtajien palkitseminen tytäryhtiöissä

Motiva Services Oy:ssä ei ole toimitusjohtajaa, koska yhtiö luopui toimitusjohtajan toimielimestä yhtiön osittaisjakautumisen 
yhteydessä vuonna 2018.

Ympäristömerkintä Suomi Oy:n toimitusjohtajalle Riikka Holopaiselle maksettiin palkkaa 96 638 euroa vuonna 2021 (99 498 euroa 
vuonna 2020).

Toimitusjohtajalle voidaan maksaa vuosittain toiminnan tuloksellisuutta osoittavien mittareiden perusteella palkan lisäksi tulospalkkio. 
Sen laskemisessa sovelletaan yhtiön kulloinkin voimassaolevia periaatteita, joista päättää hallitus. Vuonna 2021 tulospalkitsemisen 
mallin asettamisesta kuitenkin luovuttiin osana koronapandemian jatkumisen sopeuttamistoimia ja talouden epävarmuutta.

Vuonna 2020 tulosmittareiden perusteella tulospalkkiota ei tullut maksettavaksi.
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HENKILÖSTÖN PALKITSEMINEN 
– TYTÄRYHTIÖT

Henkilöstön palkitseminen tytäryhtiöissä

Henkilöstön tavoitepalkkiomenettelyistä päättävät 
yhtiöiden hallitukset. Tavoitteet asetetaan vuosittain 
etukäteen siten, että ne edistävät yhtiöiden 
tuloksellisuutta. Tavoitepalkitseminen on johtamisen 
väline.

Motiva Services Oy:ssä henkilöstön 
tavoitepalkitsemismalli on yhteneväinen emoyhtiön mallin 
kanssa.

Tilikaudelta 2021 Motiva Services Oy:n henkilöstölle 
tullaan maksamaan tavoitepalkkiota 3 043 euroa. 
Edellisellä tilikaudella tavoitepalkkioita ei tullut 
maksettavaksi lainkaan.

Ympäristömerkintä Suomi Oy:ssä tilikaudelle 2021 ei asetettu 
tavoitepalkitsemismallia lainkaan. Edellistilikaudella palkitsemisen 
malli perustui kynnysarvoksi asetetun yhtiön budjetoidun 
liikevoittotason ja liikevaihtotason ylittämiseen. 
Tavoitepalkkioiden maksimimääräksi asetettiin edellistilikaudella 
1 000 euroa työntekijää kohti.

Ympäristömerkintä Suomi Oy:ssä ei siten sovitusti sovellettu 
tavoitepalkitsemista tilikaudella 2021. Edellisellä tilikaudella 
palkkioita ei tullut maksuun liikevaihdon ja liiketuloksen jäätyä 
alle kynnysarvojen.
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3. MOTIVOITUNUT, 
HYVINVOIVA JA SITOUTUNUT 

HENKILÖSTÖ

23 MOTIVA YRITYSVASTUURAPORTTI 2021



KONSERNIN HENKILÖSTÖ

Motivan henkilöstö kasvoi yhdellä vuoden aikana. Henkilöstöstä 81 % on naisia ja 
19 % miehiä. Vaihtuvuus pysyi konsernissa maltillisena, ollen 6 %. Konsernissa aloitti 
vuoden aikana 4 uutta osaajaa. Motivassa työsuhteet ovat pitkiä. Tällä hetkellä 
työsuhteiden keskimääräinen kesto on 9,1 vuotta, mikä kertoo henkilöstön 
sitoutumisesta yhtiössä tehtävään vaikuttavaan ja merkitykselliseen työhön. 
Työsuhteista 94 % on vakituisia ja 6 % määräaikaisia.
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Henkilöstön keski-ikä on 46,7 vuotta (2020: 45,6 v.).
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HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ

Motiva on asiantuntijaorganisaatio, jossa motivoitunut, sitoutunut ja 
hyvinvoiva henkilöstö on tärkein voimavara. Strategiamme mukaan 
kehitämme entistä toimivampaa työyhteisöä, jossa motivalaiset kokevat 
oman työn merkitykselliseksi, ja kaikilla on kehittymisen mahdollisuus.

Työskentelimme vuonna 2021 jo toista vuotta poikkeuksellisissa 
olosuhteissa, suositusten mukaisesti laajasti etätöitä tehden. 
Henkilöstötutkimukseen (2021) vastanneista 90 prosenttia on täysin tai 
jokseenkin samaa mieltä väittämän ’Etätyö on sujunut hyvin’ kanssa.

Vuoden aikana valmistelimme hybridityömallin, jonka käyttöönotto 
vallitsevasta tilanteesta johtuen siirtyi vuodelle 2022.

Järjestimme vuoden aikana Teamsilla lukuisia yhteisiä aamuinfoja, tietoiskuja 
sekä kahvihetkiä, joilla on ylläpidetty työyhteisön yhteishenkeä.
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HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ

Vuoden alun henkilöstön yhteisessä kickoff -tilaisuudessa keskusteltiin 
omien voimavarojen käytöstä ja itsensä johtamisesta. Tilaisuus toteutettiin 
Teamsilla siten, että siihen oli mahdollista osallistua ulkoillen. Vuoden aikana 
henkilöstön kuormituksen hallintaan otettiin käyttöön uusia työkaluja.

Työn, perheen ja muun elämäntilanteen joustavaa yhteensovittamista tuetaan 
liukuvalla työajalla, etätyöllä ja perhevapaa- ja osa-aikajärjestelyillä. Työkykyä 
turvaavat hyvä ja kattava työterveyshuolto ja vakuutusturva.

Motivalaisten arvot:

Olen avoin

Toimin vaikuttavasti

Haen yhteistyötä

Pidän lupaukseni

Olen vastuullinen
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INNOSTAVIMMAT TYÖPAIKAT

Motiva sai henkilöstötutkimuksensa tulosten perusteella Suomen 
innostavimmat työpaikat -tunnustuksen pienten organisaatioiden sarjassa.

Eezy Spirit Oy myöntää tunnustuksen henkilöstötutkimustulosten perusteella 
parhaisiin luokituksiin yltäneille organisaatioille. Tunnustus viestii sekä 
henkilöstön korkeasta omistautuneisuudesta että yrityksen toimintojen 
pitkäjänteisestä ja osallistavasta kehittämistä.
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Motivalaisilla on käytössään Cuckoo Workout -taukoliikuntasovellus, jonka avulla 
tauotetaan työpäivää ja vähennetään muun muassa istumatyön aiheuttamia haittoja.

Lisäksi Motiva tarjoaa työntekijöilleen hyvinvointietuja käytettäväksi liikuntaan, 
kulttuuriin tai hierontaan. Vuoden aikana valmisteltiin uusina etuina 
työsuhdepolkupyörän ja sairaan lapsen hoitoedun käyttöönottoa. Uudet edut otettiin 
käyttöön vuoden 2022 alusta.

Sairauspoissaoloja oli edelleen selvästi vähemmän kuin pandemiaa edeltävänä aikana.

HYVINVOINTI JA TERVEYS

Sairauspoissaolot
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OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Jokaisen motivalaisen kanssa vuosittain käytävät kehityskeskustelut vietiin edellisenä vuonna 
käyttöönotettuun HR-järjestelmään, jolloin tavoitteiden asetanta, tulosten seuranta ja 
osaamisen kehittyminen ovat helposti hyödynnettävissä seuraavissa keskusteluissa. 
Motivalaisille tehtiin järjestelmään osaamisprofiilit sekä kehittymissuunnitelmat. Uusina 
osaamisen kehittämisen keinoina otettiin käyttöön digitaalisia oppimisalustoja.

Motiva Akatemian toiminta jatkui vilkkaana. Vuoden aikana järjestettiin tietoisku- ja 
koulutustilaisuuksia lukuisista eri teemoista.

Motiva akatemia
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4. YMPÄRISTÖVASTUU
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SITOUMUKSET

Motiva Oy on antanut kaksi toimenpidesitoumusta Sitoumus2050-palvelussa. Niissä lupaamme nopeuttaa siirtymistä kestävään 
yhteiskuntaan ja elämäntapaan sekä noudattaa ympäristösuunnitelmaamme toiminnassamme.

Lisäksi olemme jäsenenä muun muassa FIBS ry:ssä, Finnish Green Building Councilissa sekä valtioneuvoston kanslian Kestävän 
kehityksen toimikunnassa.

Myös Ympäristömerkintä Suomi Oy on antanut kaksi omaa toimenpidesitoumusta Sitoumus2050-palvelussa. Ympäristömerkintä 
Suomi sitoutuu lisäämään vaikuttavuuttaan profiloitumalla vastuullisuuden työkaluna yhä vahvemmin sekä omassa toiminnassaan
pienentämään hiilijalanjälkeä ja edistämään vastuullisia hankintoja.

Ympäristömerkintä Suomi sitoutuu noudattamaan UN Global Compact -yritysvastuualoitteen kymmentä periaatetta koskien 
ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä sekä korruption vastaisuutta.
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YMPÄRISTÖTOIMET

Olemme toteuttaneet systemaattisesti ympäristökuormitusta pienentäviä toimenpiteitä vuodesta 2012 lähtien. Kaikessa 
toiminnassamme huomioimme ympäristövastuun. Motiva Oy:n toimitiloissa käytetään vihreää sähköä. Vuonna 2021 se oli pohjoismaista
vesivoimaa.

Motivalaisilla on kattavasti käytössä työsuhde-etuna joukkoliikennelippu. Liikkumisen hiilidioksidipäästöjen edelleen vähentämiseksi 
motivalaisia halutaan kannustaa kevyen liikenteen käyttämiseen. Vuoden 2021 aikana selvitettiin työsuhdepolkupyöräedun 
mahdollisuuksia, ja etu otettiin käyttöön vuoden 2022 alusta.
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HIILIJALANJÄLJEN LASKENTA

Laskennassa on käytetty järjestöille tarkoitettua hiilijalanjälkilaskuria, joka on kehitetty Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksen 
toteuttamassa ja Sitran rahoittamassa Hiilifiksu järjestö -hankkeessa.

Laskenta on toteutettu vuosilta 2019–2021
• Osa tiedoista (mm. energiankulutus) on saatu suoraan, osa (esim. jätteiden määrä) on jouduttu arvioimaan ja osa (esim. tapahtumissa 

käytetyt tilat) on jätetty pois tiedon vaikean saatavuuden takia.

Laskenta on tehty erikseen Motiva Oy:lle ja Ympäristömerkintä Suomi Oy:lle.

On huomioitavaa, että Motivan ja Ympäristömerkinnän oman toiminnan vaikutukset ovat vähäisiä. Työmme kädenjäljellä on 
merkittävämpää vaikutusta yhteiskunnan tasolla. Esimerkkejä töistämme on tämän katsauksen lopussa.
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TOIMINTAMME VAIKUTUKSET

MOTIVA YRITYSVASTUURAPORTTI 202134
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MOTIVA OY:N HIILIJALANJÄLKI 
2019–2021
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YMPÄRISTÖMERKINTÄ SUOMI OY:N 
HIILIJALANJÄLKI 2021
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vuosittain
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• 2021: 1 134 kg CO2 ekv. (18 kpl)
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YMPÄRISTÖMERKINTÄ SUOMI OY:N 
HIILIJALANJÄLKI 2019-2021
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Motivan kädenjälkitavoite on määritelty kahdessa asiakasprojektissa:

1. Ympäristöministeriö: Julkisesta puurakentamisesta valtavirtaa –projekti

Asiakasprojektin tavoite: Nostaa julkisen puurakentamisen osuutta 15 
%:sta (2019) 45 %:iin (2025). 

Motivan rooli: Tietoisuuden lisääminen julkisesta puurakentamisesta.

Tavoite ja mittarit: Tavoitteena tavoittaa merkittävä määrä kuntien päättäjiä 
(40) ja yrityksiä (30) tilaisuuksien, koulutusten ja neuvontapalveluiden avulla 
sekä lisätä tietoisuutta merkittävästi (lähtötilanne arvioidaan kyselyllä 
06/2021)

2. Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskus KEINO

Asiakasprojektin tavoite: Nostaa kestävien ja innovatiivisten julkisten 
hankintojen osuus 10%:iin

Motivan rooli: KEINO osaamiskeskuksen koordinaatio, kokonaisvastuu 
hankintojen green deal sopimuksista, kehittäjäryhmätoiminnasta sekä 
kahden oman kehittäjäryhmän johtaminen

Tavoite ja mittarit: Kehittäjäryhmätoiminta on vaikuttavaa ja tuo sekä 
välitöntä että välillistä lisäarvoa hankintayksiköille ja elinkeinoelämälle 
(lähtötilanne vuodelta 2020: 50 %-71 % kokee hyödylliseksi)

KÄDENJÄLKI
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Sivulla esitetyt tavoitteet on asetettu kahdelle vuodelle 2021–2022.

KÄDENJÄLKITAVOITE 1: 
JULKISESTA PUURAKENTAMISESTA 
VALTAVIRTAA – TULOS 2021
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Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset.
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KÄDENJÄLKITAVOITE 2: 
KESTÄVIEN JA INNOVATIIVISTEN HANKINTOJEN 
OSAAMISKESKUS – TULOKSET 2021

Liikenne ja 

liikkuminen,

kehittäjäryhmien 

hyödyllisyys

Sosiaali- ja 

terveydenhuolto,

kehittäjäryhmien 

hyödyllisyys

Lähtötaso 2020 71 %

Tavoitetaso 2021 91 %

Tulos 2021 86,7 %

Lähtötaso 2020 50 %

Tavoitetaso 2021 70 %

Tulos 2021 92,3 %



5. VALTAKUNNALLISESTI 
VAIKUTTAVA

Seuraavilla sivuilla esittelemme lyhyesti yhdessä 
asiakkaidemme kanssa toteutettujen vaikuttavien töiden 

tuloksia. Valtion kestävän kehityksen yhtiönä kaiken 
toimintamme tarkoitus on nopeuttaa siirtymistä 

kestävään yhteiskuntaan ja elämäntapaan.
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CA EED ja CA EPBD -hankkeissa järjestetään 
vuosittain laajoja jäsenvaltioiden välisiä kokouksia, 
joissa eri teemojen ympärille kootuissa työryhmissä 
vaihdetaan tietoa ja kehitetään hyviä menetelmiä eri 
toimien käytännön toimeenpanoon. Toimimme 
molemmissa kansallisena koordinaattorina. CA EED 
työssä Motiva vastaa työryhmästä Planning, 
monitoring, verification and savings calculations ja 
CA EPBD työssä vastaamme Finance and 
Information -työryhmätyöskentelystä.

Motiva vahvasti mukana

Mitä?

EU:n energiatehokkuus (EED) ja rakennusten 
energiatehokkuus (EPBD) direktiivien toimeen-
panoa tuetaan jäsenvaltioiden välisissä 
Concerted Action (CA) –hankkeissa, joissa 
jaetaan tietoa ja kokemuksia toimeenpanosta 
eri maissa. Toiminnan myötä Suomeen kertyy 
hyvää verrokkitietoa, samalla voidaan viedä 
suomalaista osaamista ja kokemuksia muiden 
jäsenvaltioiden käyttöön.

Yhteistyö direktiivien toimeenpanossa 
kansallisesti ja EU tasolla tärkeää

Miksi?

jäsenmaata, Iso-Britannia ja 
Norja mukana CA EED ja CA 
EPBD -hankkeissa.

Hyviä käytäntöjä ja kokemuksia 
direktiivien toimeenpanosta

Miten?
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62 sessiota eri aiheista yhteensä 
neljässä kokouksessa 
vuoden 2021 aikana.

986

Mahdollistajat

osallistujaa eri tilaisuuksissa 
jäsenmaista sekä Euroopan 
ulkopuolelta.

Concerted Action EED
Concerted Action EPBD

ca-eed.eu
epbd-ca.eu

Euroopan komissio 
Energiavirasto 
Ympäristöministeriö

Energiatehokkuus ja 
energiamurros
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VAHVASTI MUKANA EU-DIREKTIIVIEN 
TOIMEENPANOSSA 
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Energiatehokkuussopimusten tavoitteisiin oli 
vuoden 2021 lopussa sitoutunut 112 kuntaa 
ja lähes 600 yritystä ja niiden 6 500 
toimipaikkaa. Motiva tukee liittyjiä, viestii sekä 
seuraa sopimusten vaikutuksia.

Kattaa noin 60 % Suomen 
energiankäytöstä

Mitä?

Kansainvälisten ilmastotavoitteiden toteuttaminen 
edellyttää nopeita päästövähennyksiä ja siinä 
energiatehokkuustoimenpiteillä on keskeinen 
merkitys.

Energiatehokkuussopimusten avulla säästetään 
vuosittain valtava määrä energiaa ja niiden tulokset 
ovat avainasemassa Suomen 
energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa.

Energiatehokkuus hillitsee 
ilmastonmuutosta

Miksi?

elinkeinoelämän ja kunta-
alan toimijaa raportoi 
Motivalle vuonna 2021 
toteuttamistaan 
energiatehokkuustoimista ja 
niiden vaikutuksista.

Parhaat käytännöt kaikkien 
kuntien ja yritysten saataville 

Miten?

7 100

1 300 ammattilaista osallistunut 
Motivan järjestämiin 
sopimusaiheisiin 
tapahtumiin vuonna 2021.

230 000

Mahdollistajat

vastaanottajaa 
sopimusviestinnällä vuonna 
2021.

Energiatehokkuussopimukset
2017-2025.fi

Energiavirasto, 
työ- ja elinkeinoministeriö ja 
ympäristöministeriö

Energiatehokkuus ja 
energiamurros
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VAPAAEHTOISESTI ENERGIATEHOKKAAMPI SUOMI
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TEOLLISUUDEN SÄHKÖKÄYTÖT
ENERGIATEHOKKAAMMIKSI

Motivan ja teollisuuden yhteishankkeessa 
"Energiatehokkaat sähkökäytöt –
Sähkömoottorit ja pumppaus- ja 
puhallinjärjestelmät" selvitettiin Suomen 
teollisuuden puhallin- ja 
pumppausjärjestelmien energiankäytön 
tehostamismahdollisuuksia. Työ keskittyi 
erityisesti sähkömoottoreilla toimiviin puhallin-
ja pumppusovelluksiin. 

Merkittävä tehostamispotentiaali 
pumppaus- ja puhallinjärjestelmissä 
Hyötysuhde usein vain 30–50 
prosenttia

Mitä?

Sähkömoottorit kuluttavat valtaosan teollisuuden 
sähkönkäytöstä ja niillä on tuntuvaa merkitystä 
kansallisessa ilmastotyössä. Usein laitekanta on 
vanhaa ja ylimitoitettua, joten onnistuneilla 
hankinnoilla on tärkeä rooli energiankäytön 
tehostamisessa. Myös paremmilla säädöillä on 
mahdollista saavuttaa energiansäästöä.  

Sähkömoottorit kuluttavat lähes 
70 % teollisuuden sähkönkäytöstä

Miksi?

sähkökäyttöjen, pumppujen ja 
puhaltimien koko elinkaaren 
aikaisista kustannuksista 
syntyy käytön aikana.

Kohti energiatehokkaampia moottori-, 
puhallin- ja pumppujärjestelmiä

Miten?

26 %

1 900

hankkeessa mitattiin todellisten 
kohteiden toteutettavissa 
olevaksi energiankäytön 
tehostamispotentiaaliksi
26 prosenttia.

Mahdollistajat

hankkeessa laadittuja  
hankinta-oppaita ja 
tietoaineistoja on ladattu 
yhteensä noin 1 900 
kertaa vuoden 2021 aikana.

Ahlstrom-Munksjö Glassfibre
Oyj, Metsä Board Oyj, 
Sinebrychoff Supply 
Company Oy, ABB Oy, Koja
Oy ja Sulzer Pumps Finland 
Oy, Energiavirasto, 
STEK

Energiatehokkuus ja 
energiamurros
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Vuonna 2021 otettiin kokeiluun uusi pk-
yrityksille, seurakunnille ja säätiöille suunnattu 
täsmäkatselmus, johon voi hakea valtion 
energiatukea. Täsmäkatselmuksen toteutustapa 
on vapaa ja sen voi kohdistaa esimerkiksi 
lämmitysjärjestelmään, ilmanvaihtoon tai 
teollisuudessa jokin tiettyyn osaan tuotannosta. 

Kokeiluun uudenlainen 
tuettu täsmäkatselmus 

Mitä?

Energiakatselmustoiminnalla on rooli kansallisen 
energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden 
toteutumisessa sekä energiatehokkuusdirektiivin 
(EED) toimeenpanossa. 

Koulutamme energiakatselmoijia ja kehitämme 
katselmustoimintaa Suomessa. Viime vuosina Motiva 
on kehittänyt valtion tukemaa 
energiakatselmustoimintaa vastaamaan entistä 
paremmin muuttunutta toimintaympäristöä.  

Energiakatselmukset muuttuvat 
toimintaympäristön mukana

Miksi?

vuonna 2021 Motivan 
järjestämään 
energiakatselmoijan 
peruskurssille osallistui 
yhteensä 57 energia-
ammattilaista, joista 48 
henkilölle myönnettiin 
energiakatselmoijan pätevyys. 

Koulutusta 
energiakatselmoijille

Miten?

57

73 täsmäkatselmusten
verkkokurssin suorittanutta 
energiakatselmoijaa.

Mahdollistaja

motiva.fi/
energiakatselmukset

motiva.fi/tasmakatselmus 

Energiavirasto

Energiatehokkuus ja 
energiamurros
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Syväselvitysten pilotointiin osallistui 6 energia-
valtaisen teollisuuden yritystä, jotka toteuttivat 
yhteensä 13 syväselvitystä. Kokeilu osoitti, että 
selvitykset ovat vaikuttava tapa edistää 
investointeja ja menettely sopii yritysten 
tarpeisiin.

Tuetut syväselvitykset
kokeilussa

Mitä?

Energiavaltaisten yritysten toteuttamilla 
energiatehokkuusinvestoinneilla on tärkeä rooli 
energia- ja ilmastotavoitteiden toteutumisessa. 
Energiatehokkuussopimukseen kuuluville suurille 
energiankäyttäjille pilotoitiin vuosina 2020–
2021 energiatehokkuus- ja ilmastoinvestointeja 
edeltäviä syväselvityksiä, joihin oli mahdollista 
hakea kokeiluajan aikana energiatukea. Tuen tavoite 
on vauhdittaa investointeja, jotka vähentävät 
yritysten hiilidioksidipäästöjä ja tehostavat 
energiankäyttöä.

Energiatehokkuus- ja ilmasto-
investointien toteutuminen edellyttää 
selvityksiä

Miksi?

toteutettujen selvitysten 
yhteenlaskettu 
energiansäästöpotentiaali oli 
noin 460 GWh/vuosi.

Syväselvityksiä kokeiltiin 
onnistuneesti vuosina 2020–2021

Miten?

460 GWh/vuosi

530 GWh/vuosi
toteutettujen selvitysten 
yhteenlaskettu uusiutuvan 
energian lisäämispotentiaali 
oli yhteensä noin 530 
GWh/vuosi.

Mahdollistaja

motiva.fi/syvaselvitykset

Energiavirasto

kokeilujakson aikana 
myönnetty yhteenlaskettu 
energiatuki syväselvityksille.

Energiatehokkuus ja 
energiamurros

13

0,2 milj. €

kokeilujakson aikana 
toteutettujen syväselvitysten 
määrä.
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Tiekartassa kuvataan kehitettäviä politiikka-
toimia, tukia ja avustuksia, rahoitusratkaisuja, 
koulutukseen vaikuttavia toimia, neuvontaa sekä 
työkaluja.

Toimeenpanosuunnitelma on tehty vuosille 2021–
2030. Suunnitelman laatimisen yhteydessä kaikki 
pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategiassa 
esitetyt toimenpiteet käytiin läpi ja tarkennettiin 
muun muassa niiden toimeenpanon vaiheet ja 
määrittelyt.

Tiekartta korjausrakentamisen 
edistämiseen vuosille 2021–2030

Mitä?

Suomen pitkän aikavälin korjausrakentamisen 
strategian 2020–2050 tiekartta ja 
toimeenpanosuunnitelma nostaa esiin 
käytännön toimenpiteitä, joilla strategiaa 
konkreettisesti viedään käytäntöön. Tavoitteena 
on rakennuskannan energiatehokkuuden 
parantaminen ja päästöjen vähentäminen.

Rakennuskannan energiatehokkuutta 
parannetaan korjausrakentamalla

Miksi?

toimijaa laajasti eri 
sektoreilta oli mukana 
tiekartan rakentamisen eri 
vaiheissa. Työssä kuultiin 
toimijoita muun muassa 
ryhmähaastatteluin ja laajan 
seurantaryhmän kautta.

Tiekartta koottiin yhteistyössä 
eri sektoreiden kanssa

Miten?

36

17 toimenpidettä, joissa kuvattu 
toimenpiteen ja vastuutahon 
lisäksi työhön osallistettavat
tahot sekä kohderyhmät.

Mahdollistaja

pitkän aikavälin 
korjausrakentamisen strategia 
2020–2050 tiekartta ja 
toimeenpanosuunnitelma
ym.fi/korjausrakentamisen-
strategia

ympäristöministeriö

Työssä mukana VTT Oy ja 
Tampereen ammatti-
korkeakoulu

Energiatehokkuus ja 
energiamurros
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TALOTEKNIIKAN VIESTINTÄFOORUMI

Viestintäfoorumiin on kutsuttu mukaan 
talotekniikka-alan yhteistyöjärjestöt sekä 
rakennusten omistajia edustavat organisaatiot. 
Vuosittain järjestettävien yhteiskampanjoiden ja 
muiden yhteistä viestiä levittävien toimien myötä 
on tarkoitus tavoittaa laajasti rakennusten 
omistajat ja käyttäjät, jotta järjestelmien 
energiatehokkuus paranee.

Yhteinen viesti rakennusten 
omistajille yhteisten toimien kautta

Mitä?

Talotekniikan viestintäfoorumi nostaa esiin erityisesti 
lämmityksen, ilmanvaihdon ja ilmastoinnin 
energiatehokkuutta parantavia keinoja asuin-, 
toimitila- ja palvelukiinteistöissä.

Tavoitteena on vahvan viestinnän ja neuvonnan 
kautta parantaa energiatehokkuutta rakennus-
kannassa. Samalla pidetään huolta rakennusten 
kunnosta ja hyvästä sisäilmasta. Työ on osa 
rakennusten energiatehokkuusdirektiivin 
toimeenpanoa Suomessa.

Energiatehokkuutta talotekniikan 
oikealla käytöllä ja säädöllä

Miksi?

toimijaa mukana 
suunnittelemassa ja 
toteuttamassa yhteisiä 
viestintätoimia järjestelmien 
energiatehokkuuden 
parantamiseksi.

Parhaat käytännöt kaikkien 
kuntien ja yritysten saataville

Miten?

17

2 laajaa yhteiskampanjaa 
toteutettiin vuonna 2021.

63 milj.

Mahdollistajat

eri toimien yhteenlaskettu 
tavoittavuus median, 
sosiaalisen median, 
uutiskirjeiden, tapahtumien, 
yms. kautta.

motiva.fi/
talotekniikanviestintafoorumi

ympäristöministeriö ja 
mukana olevat alan toimijat.

Energiatehokkuus ja 
energiamurros
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Yhdessä Euroopan komission kanssa jo toista kertaa 
järjestetyn SEI Forumin yhteydessä käynnistettiin laaja 
yhteishanke. Tavoitteena on kehittää kestävän 
rahoituksen tietopalvelu yrityksille ja kunnille. SEI 
Forumeissa käynnistettyä keskustelua jatketaan 
hankkeessa perustettavissa Pyöreissä pöydissä, joissa 
rahoituksen kysymyksiä ratkotaan yhdessä.

EU SEI Forum 2 käynnisti Kestävän 
rahoituksen tietopalvelu -hankkeen

Mitä?

Kansainvälisten ja kansallisten ilmastotavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää nopeita päästövähennyksiä 
ja siinä investoinneilla energiatehokkuuteen on 
keskeinen merkitys.

Rahoitus on usein ratkaisevassa asemassa, kun 
yrityksissä ja kunnissa päätetään energia-
tehokkuustoimista ja korjausrakentamisesta. Tietoa 
ja osaamista tarvitaan, jotta oikeat rahoituslähteet 
löytyvät ja ne saadaan käyttöön.

Rahoitus ratkaisevassa asemassa 
toimien toteuttamisessa

Miksi?

osallistujaa viideltä sektorilta 
oli mukana SEI Forum 2 
Suomessa -tapahtumassa 
lokakuussa.

Tietoa energiatehokkuuden ja 
korjausrakentamisen rahoituksesta

Miten?

60

7 toimijaa on mukana Kestävän 
rahoituksen tietopalvelu ja 
Pyöreä pöytä -hankkeessa. 
Toimijoiden kautta tavoitetaan 
yli 130 000 suomalaista 
yritystä ja kuntaa.

Mahdollistajat

SEI Forum 2 Suomessa ja Kestävän 
rahoituksen tietopalvelu ja Pyöreät 
pöydät -hanke
www.motiva.fi/rahoitus

Sustainable Energy Investment 
Forums

Euroopan komissio, 
Energiavirasto, ympäristö-
ministeriö, Suomen Kuntaliitto 
ja Kaupan liitto. 
Mukana myös Elinkeinoelämän 
keskusliitto, RAKLI ry
ja Suomen Yrittäjät.

Energiatehokkuus ja 
energiamurros
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Motiva suunnitteli alueellisille energianeuvojille 
neuvontatoimenpiteitä, joilla viritettiin 
alueellista yhteistyötä, jaettiin tietoa ja 
kannustettiin taloyhtiöiden hallituksia, osakkaita 
ja asukkaita selvittämään energiatehokkuuden 
mahdollisuuksia. Myös vuokrataloyhtiöt 
huomioitiin tarjoamalla kampanja-aineistoa 
asukkaiden informointiin.

Tietoa, yhteistyötä ja työkaluja

Mitä?

Energiatehokkuuden parantaminen 
suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti vaatii 
taloyhtiöltä oikeaa tietoa ja määrätietoista 
otetta. Energiakustannuksia ja sitä kautta 
asumismenoja voi hillitä isojen peruskorjausten 
yhteydessä, mutta myös pienemmillä 
kunnossapito- ja huoltotoimilla sekä 
asumistottumuksia muuttamalla.

Energiatehokkuus kehityskohteeksi 
taloyhtiöissä

Miksi?

webinaaria ja 
taloyhtiöfoorumin 
tapaamista, joissa jaettiin 
tietoa ja kokemuksia 
energiatehokkuuden 
parantamisesta taloyhtiöissä.

Energianeuvonta tavoitti eri 
kohderyhmät

Miten?

25

72

taloyhtiötä pilotoi 
energiatarkastus-palvelun, 
joka antaa selkeät lähtötiedot 
energiankäytöstä ja 
suosituksia 
jatkotoimenpiteistä.

260 000

Mahdollistaja

www.motiva.fi/energianeuvonta
tukenasi

Energiavirasto

Energiatehokkuus ja 
energiamurros

vuokrataloyhtiön asukasta sai 
tietoa asumistottumusten 
vaikutuksesta energian-
kulutukseen; kampanjan 
toteutti 24 vuokrataloyhtiötä.
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Kampanjaviikolla viestittiin monikanavaisesti 
tehdyistä energiateoista.

Energiansäästöviikko on oiva hetki viestiä 
energiatehokkuuden merkityksestä eri 
kohderyhmille.

Energiateoista viestimistä yhdessä

Mitä?

Käyttämällä energiaa järkevästi hillitsemme 
ilmastonmuutosta ja vähennämme muita 
ympäristövaikutuksia. Energiansäästöviikkoa on 
vietetty valtakunnallisesti jo 25 vuotta viikolla 
41, ja mukana on ollut tuhansia kuntia, yrityksiä, 
yhteisöjä ja oppilaitoksia.

Juhlavuoden teema ”Energiateko” perustui 
ajatukseen, että jokainen meistä voi omilla, 
pienilläkin teoillaan vaikuttaa 
ilmastonmuutoksen hillintään. Meillä kaikilla on 
mahdollisuus valita kuinka paljon kulutamme ja 
millaista energiaa käytämme.

Meidän teoillamme on merkitystä

Miksi?

kuntaa, yritystä ja yhteisöä 
mukana viettämässä viikkoa.

Valtakunnallisesti tavoitettiin

Miten?

257

298000 henkilöä tavoitettiin 
viettäjien kautta.

4 400

Mahdollistaja

pelasi energiansäästämistä 
opettavaa tietovisaa.

Energiateko.fi

Energiavirasto 

Energiatehokkuus ja 
energiamurros

111 000 Agenttiseikkailu-nettipelissä 
oppilaat tekivät kahdessa 
viikossa säästötekoja yli 230 
alakoulussa.
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Sitoumus2050-palvelu kokoaa yhteen tietoja 
yritysten, kuntien ja yksityishenkilöiden 
tekemistä toimenpidesitoumuksista, green
dealeista, materiaalitehokkuuden sitoumuksista 
ja ravitsemussitoumuksista.

Kannustamme kuntia ja yrityksiä sitoumusten 
tekemiseen, viestimme tehdyistä sitoumuksista, 
neuvomme sitoumusten tekijöitä ja koostamme 
vuosittain tiedot sitoumusten tuloksista.

Sparraamme, nostamme tekoja 
esiin, kokoamme tuloksia

Mitä?

Yritykset, kunnat, valtion organisaatiot ja 
erilaiset järjestöt ja yhteisöt voivat antaa 
konkreettisen kestävän kehityksen 
toimenpidesitoumuksen. Sitoumuksilla viedään 
eteenpäin yhteiskuntasitoumuksen ja 
Agenda2030 kestävän kehityksen 
toimintaohjelman tavoitteita. 
Toimenpidesitoumukset annetaan 
sitoumus2050.fi -palvelussa.

Kestävän kehityksen Suomea 
rakennetaan yhdessä

Miksi?

kuntien ja yritysten tekemää 
kestävän kehityksen 
toimenpidepidesitoumusta.

Konkreettisten vastuullisuustekojen 
takana tuhansia sitoumuksia

Miten?

1 117

105 green deal –sitoumusta.

73 

Mahdollistajat

ravitsemussitoumusta.

sitoumus2050.fi

Sitoumus2050-palvelun on 
perustanut Valtioneuvoston 
kanslia, joka rahoittaa 
Motivan työtä palvelun 
ylläpitäjänä ja viestijänä.

Systeemisten muutosten 
nopeuttaminen

Yli 
100 000

Kestävät elämäntavat –
testiä.
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Verkoston jäsenet ja Fisu-palvelukeskus 
(Motiva ja Syke) auttoivat jäseniä kehittämään 
uusia vähäpäästöisiä toimintatapoja ja 
ratkaisuja kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi 
paikallisten vahvuuksien pohjalta.

Verkosto, Fisu-palvelukeskus ja 
yhteishankkeet

Mitä?

Edelläkävijäkuntien verkoston 11 kuntaa: 
Forssa, Hyvinkää, Ii, Joensuu, Jyväskylä, 
Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Riihimäki, Turku 
ja Vaasa sparraavat toinen toisiaan ja jakavat 
hyviä käytäntöjä vaikuttavasti.

Elinvoimaa ja verkoston tukea 
kestävästi kunnille

Miksi?

kuntaa tai kaupunkia

Uudet ideat ja hankkeet edistyvät 
verkoston tapaamisissa sekä 
neuvottelukunnan ja 
palvelukeskuksen kokouksissa.

Miten?

11

2 050 vuoteen mennessä:

• Ei päästöjä

• Ei jätettä

• Ei ylikulutusta.

Mahdollistajat Fisu-kunnat

Systeemisten 
muutosten nopeuttaminen

fisunetwork.fi/fi-FI
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Lopputuloksena syntyy toimintamalli kunnan 
talous- ja ilmastojohtamisen 
systemaattiseksi integroimiseksi.

Kokeilun, vuorovaikutuksen ja 
vertaisoppimisen menetelmät 
hyötykäyttöön kunnissa

Mitä?

Kuntien talousosaajat ja -johtajat on 
sitoutettava ilmastotyöhön. 
Kuntaorganisaatioiden sisällä on 
käynnistettävä keskustelu ja osaamisen 
vaihto toimialojen ja ilmastoasiantuntijoiden 
sekä talousasiantuntijoiden välille. 
Vuorovaikutusta on lisättävä myös kuntien 
kesken.

Kuntien toimenpiteet ja investoinnit 
suuntautuvat ilmaston kannalta 
vaikuttavimpiin toimiin

Miksi?

kuntaa resurssiviisaiden 
kuntien talous- ja 
ilmastojohtaminen (REETTA) 
-hankkeessa – Ii, Joensuu, 
Jyväskylä, Kuopio, Lahti, 
Riihimäki ja Turku – arvioivat 
oman talous- ja ilmasto-
johtamisensa kytkennän 
nykytilaa. Arvioinnin avulla 
kunnat tunnistivat omia 
hyviä käytäntöjä ja 
kehityskohtia.

Resurssiviisaiden kuntien talous- ja 
ilmastojohtaminen (REETTA) -hanke 
luo uusia toimintatapoja 
poikkileikkaavasti kunnissa

Miten?

7 

Mahdollistajat

fisunetwork.fi/fi-FI/
Hankkeet/Reetta

mukana olevat Fisu-kunnat
ympäristöministeriö
Kuntarahoitus

Systeemisten
muutosten nopeuttaminen
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JULKISET HANKINNAT KESTÄVÄSTI 
JA INNOVATIIVISESTI

Yhdessä nämä organisaatiot muodostavat 
ainutlaatuisen yhteenliittymän, joka auttaa suomalaisia 
julkisia hankkijoita toteuttamaan entistäkin 
vaikuttavampia hankintoja, luoden samalla edellytyksiä 
kestävän liiketoiminnan kasvulle. KEINO tekee tiivistä 
yhteistyötä Suomen ensimmäisen kansallisen julkisten 
hankintojen strategian eli Hankinta-Suomen kanssa.

Motiva koordinoi kuuden organisaation 
verkostomaista KEINO-osaamiskeskusta

Mitä?

Julkisten hankintojen rooli Suomelle asetettujen 
strategisten tavoitteiden saavuttamisessa on 
merkittävä. Tavoite voidaan saavuttaa lisäämällä 
kestävien ja innovatiivisten hankintojen osuutta. 
Tähän päästään muun muassa tunnistamalla ja 
käyttämällä kestäviä ja innovatiivisia hankintoja 
aktiivisesti johtamisen välineenä, vahvistamalla 
hankkijoiden taitoja ja tukemalla yksityisen ja 
julkisen sektorin välistä yhteistyötä uusien 
innovaatioratkaisujen vauhdittamiseksi.

Kestävien ja innovatiivisten 
hankintojen Suomi

Miksi?

kunnianhimoista green deal -
sopimusta, joissa sitoudutaan 
päästöjen ja haitallisten 
aineiden vähentämiseen jopa 
10 vuodeksi.

Vertaisoppimista, parhaita käytäntöjä 
Suomesta ja ulkomailta sekä 
hankintoihin liittyvää osaamisen 
kehittämistä.

Miten?

2

24 toteutettua hankintaa, jotka 
tukevat green deal -
sopimusten tavoitteita ja 
toimeenpanoa.
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Mahdollistaja

Hankintakeino.fi

työ- ja elinkeinoministeriö

Systeemisten
muutosten nopeuttaminen

organisaatiota on osallistunut 
hankintojen vaikuttavuuden 
johtamisen kehitysohjelmaan, 
KEINO-akatemiaan.

69 neuvontatapausta, joissa 
KEINO-konsortion jäsenet ovat 
antaneet yksilöllistä tukea 
hankintayksiköille.
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VÄHÄHIILISTEN HANKINTOJEN PELIKIRJA

Vähähiilisten julkisten hankintojen pelikirja on opas 
kaikille julkisten hankintojen parissa työskenteleville.
Se auttaa hiomaan strategiaa, taktiikoita ja käytännön 
tekemistä vähähiilisyystavoitteiden saavuttamiseksi. Se 
osoittaa, mitkä johtamisen ja toimeenpanon tekijät ja 
vaiheet ovat kriittisimpiä, jotta asetetut 
tavoitteet toteutuvat. Pelikirja kuvaa etenemispolut 
johtajalle, päällikölle ja asiantuntijalle.

Julkiset hankinnat on joukkuelaji, joka 
vaatii kaikkien osapuolten panostuksen

Mitä?

Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelma on 
Hankinta-Suomen ekologisen kestävyyden 
teemaryhmän toimenpide, joka tukee Suomen 
kansallista hiilineutraalisuustavoitetta. Vuonna 2021 
toteutettuun kehittämisohjelmaan valittiin kuusi 
hankintayksikköä kehittämään vähähiilistä 
hankinnankohdetta. Kehittämisohjelman tuotokset ja 
kokemukset konkretisoivat kansallisten 
vähähiilisyystavoitteiden laatimista ja toteuttamista 
vaikuttavimmissa hankintakategorioissa. 
Yhteiskehittämisen ja vertaisoppimisen tulokset on 
koottu vähähiilisten hankintojen pelikirjaan laajemman 
vaikuttavuuden aikaansaamiseksi.

Kohti hiilineutraalia Suomea

Miksi?

asiantuntijaa kuudesta 
hankintayksiköstä ja viidestä 
organisaatioista osallistui 
pelikirjan koostamiseen.

Yhteiskehittämistä, vertaisoppimista 
ja hyvien käytäntöjen skaalaamista

Miten?

11

415,98 milj. CO2 ekv/kg on 
kehittämisohjelmaan
osallistuneiden
hankintayksiköiden
hankintojen hiilijalanjälki ja 
suurin päästövähennys-
potentiaali.

Mahdollistaja

hankintakeino.fi/fi/
vahahiilisten-hankintojen-
pelikirja

valtiovarainministeriö

Systeemisten
muutosten nopeuttaminen
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Motivan julkisen puurakentamisen neuvontapalvelu 
tarjoaa kunnille maksutonta neuvontaa ja 
Puuakatemia-koulutusta, jotka lisäävät kuntien 
puurakentamisen osaamista. Tarjolla on myös 
vertaistukea ja yhteiskehittämistä 
vauhdittajaryhmissä. Puurakentamisen alueellisia 
verkostoja ja edellytyksiä on kehitetty myös 
maakuntien tapahtumissa.

Puurakentamisen lisääminen 
edellyttää uutta osaamista kuntiin

Mitä?

Kuntien ja kaupunkien puurakentaminen tukee 
kansallisten ja alueellisten hiilineutraalisuus-
tavoitteiden saavuttamista. Kunnalle 
puurakentaminen on keino vähentää 
ilmastopäästöjä, tukea paikallista elinkeinoa ja 
kotimaan taloutta. Julkiselle sektorille on 
asetettu kunnianhimoiset tavoitteet 
puurakentamisessa, sillä julkinen sektori on 
puurakentamisen mahdollistaja ja 
suunnannäyttäjä muille toimijoille.

Puurakentaminen on osa 
hiilineutraalia Suomea

Miksi?

järjestettyä avointa koulutus-
ja verkostoitumistilaisuutta 
julkisen sektorin 
puurakentamisen parissa 
työskenteleville.

Julkista puurakentamista 
monipuolisesti eteenpäin

Miten?

10

380 osallistujaa Puuakatemian 
koulutuksissa ja alueellisissa 
tilaisuuksissa vuonna 2021.

107 500

Mahdollistaja

vastaanottajaa 
puurakentamisen 
viestinnällä vuonna 2021.

ympäristöministeriö

Systeemisten 
muutosten nopeuttaminen
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Yritykset valitsevat toimintansa kannalta 
tehokkaimmat ja ajankohtaisimmat toimet 
materiaalitehokkuuden parantamiseksi. Motiva 
koordinoi sitoumusta ja seuraa toimenpiteiden 
tuloksia sekä tavoitteiden saavuttamista.

Suurimmat päivittäistavarakaupan toimijat ovat 
mukana sitoumuksessa. Elintarviketeollisuuden 
yrityksissä sitoumukseen on liittynyt 
liikevaihdon perusteella yli 20 % alan yrityksistä.

Tehokkaimmat toimet tunnistetaan 
yrityksissä

Mitä?

Vapaaehtoiseen Elintarvikealan 
materiaalitehokkuuden sitoumukseen 
liittyneiden yritysten toimenpiteillä on 
edistetty luonnonvarojen kestävää käyttöä ja 
parannettu yritysten kannattavuutta resurssien 
tehokkaamman käytön ansiosta.

Sitoumuksella kohti kestävää 
elintarvikkeiden tuotantoa, kulutusta 
ja jakelua.

Miksi?

Sitoumukseen liittyneiden yritysten 
raportoituja saavutuksia vuonna 
2020

Miten?

6 000 000

600 000 kiloa vähemmän muovia.

Mahdollistajat

motiva.fi/matsit/elintarvikeala

työ- ja elinkeinoministeriö, 
maa- ja metsätalousministeriö, 
ympäristöministeriö, 
Elintarviketeollisuusliitto ry, 
Päivittäistavarakauppa PTY ry 
ja Suomen Pakkaus-
yhdistys ry.

Materiaalitehokkuus ja 
kiertotalous 

5,7 milj. € sitoumuksessa mukana olevat 
yritykset ovat saavuttaneet 
toimenpiteillään merkittäviä 
säästöjä.

6,7 tonnia CO2-ekv. vähemmän 
kasvihuonekaasupäästöjä
materiaalitehokkuutta 
parantamalla.
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Motivalla on jätelaissa määritelty 
viranomaistehtävä Materiaalitori.fi palvelun 
hallinnoijana. Neuvomme alustan käytössä 
sekä vastaamme sen kehityksestä ja 
markkinoinnista.

Jätteiden ja sivuvirtojen tietoalusta

Mitä?

Materiaalitori vauhdittaa kiertotaloutta ja 
edistää kierrätysmateriaalien hyödyntämistä. 
Materiaalitori on tarkoitettu yritysten ja 
organisaatioiden jätteiden ja tuotannon 
sivuvirtojen ammattimaiseen vaihdantaan sekä 
niihin liittyvien palveluiden välittämiseen.

Jätteet, sivuvirrat ja 
ylijäämämateriaalit kiertoon

Miksi?

rekisteröitynyttä käyttäjää. 

Materiaalitorin käyttö kasvaa

Miten?

1 500

1 200 yritystä ja organisaatiota.

600

Mahdollistaja

julkaistua ilmoitusta vuonna 
2021.

materiaalitori.fi

ympäristöministeriö

Materiaalitehokkuus ja 
kiertotalous 
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Motiva on tuottanut ympäristöministeriön 
rahoittamana, osana Rakentamisen muovit 
green deal -sopimuksen toimeenpanoa, 
Rakentamisen muovit -verkkokoulutuksen, 
joka on suunnattu rakennusalan koko 
toimitusketjun käyttöön. Lyhytkestoiseen 
opiskeluun soveltuva aineisto sisältää tekstien 
lisäksi runsaasti kuvia ja videoita sekä helposti 
omaksuttavaa kuunneltavaa tietoa.

Monipuolinen ja maksuton 
verkkokoulutus tiedon lisäämiseksi

Mitä?

Kalvomuovien kierrätys ei ole 
vielä rakentamisen arvoketjussa 
arkipäivää. Rakentamisen muovit green deal
-sopimuksen tavoitteena on lisätä 
kierrätettyjen kalvomuovien käyttöä 
kalvomuovien tuotannossa niin, että vuoden 
2027 loppuun mennessä tuotannossa 
käytetyistä raaka-aineista 40 % on kierrätettyä 
materiaalia.

Kalvomuovien kierrätystä ja 
uusiokäyttöä on tehostettava

Miksi?

koulutus valmistui 
syyskuussa 2021. 
Syys-joulukuussa 
2021 verkkokoulutukseen 
kirjautui ja tutustui 139 
henkilöä.

Erilaista materiaalia erilaisille 
oppijoille

Miten?

139

32 ammattilaista osallistui 
Motivan järjestämiin 
infotilaisuuksiin, joissa 
perehdyttiin toimijakohtaisiin 
aineistoihin.

Mahdollistaja

motiva-verkkokurssit.fi/

motiva.fi/rakentamisenmuovit

https://sitoumus2050.fi/rakentam
isen-muovit#/

ympäristöministeriö

Materiaalitehokkuus ja 
kiertotalous
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KOKEILUPROJEKTISSA KEHITETTIIN 
KIERTOTALOUTTA EDISTÄVIÄ DIGITAALISIA RATKAISUJA

Motiva Services Oy kehitti materiaalikiertojen 
data-alustan ja -ekosysteemin konseptin, joka
kuvaa tavoitetilaa siitä, miten kiertotalouden 
dataa voidaan kerätä, yhdistää ja hyödyntää 
eri toimijoiden, alustojen ja järjestelmien 
kesken mahdollistaen materiaalikiertojen 
tehokkaan ja kestävän toteutumisen ja uuden 
liiketoiminnan synnyttämisen.

Datan hyödyntämiseen perustuvia 
toimintamalleja ja työkaluja 
Pirkanmaan tarpeisiin

Mitä?

Pirkanmaan kokeiluprojektissa kehitettiin 
kiertotaloutta edistäviä digitaalisia ratkaisuja 
osana materiaalikiertoalustan konsepti-
kehitystä. Pirkanmaan toimijoiden tarpeisiin 
kehitettiin datan hyödyntämiseen perustuvia 
toimintamalleja ja työkalujen prototyyppejä, 
joilla voidaan edistää uusiomateriaalien 
(tuhkan) hyötykäyttöä infrarakentamisessa 
erityisesti suunnittelijoiden ja hankkeiden 
tilaajien näkökulmasta.

Digitaalista materiaalien 
kiertotalousalustaa tarvitaan

Miksi?

työkalun prototyyppiä 
uusiomateriaalien soveltuvuuden 
ja saatavuuden arviointiin.

Ketteriä kokeiluja ja prototyyppejä

Materiaalikierto-alustakonseptiin liittyviä 
keskeisiä toiminnallisuuksia testattiin ja 
validoitiin kokeilujen avulla.

Miten?

data-alustan rajapintaintegraatio 
ja tietokantaratkaisu.

käyttäjätestausta, joissa saatiin 
palautetta työkalujen 
tarpeellisuudesta ja 
toimivuudesta. Työkalut todettiin 
yleisesti hyödyllisiksi ja tarve 
esitetyn kaltaisille ratkaisuille 
tunnistettiin.

www.motiva.fi/pirkanmaan-
kokeiluhanke

Materiaalitehokkuus ja 
kiertotalous 

1

11

Mahdollistajat Business Tampere Oy ja 
Verte Oy

3
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Vattuniemen keskuksessa puretaan 16 kiinteistöä. 
Alue toimii kehitys- ja kokeilualustana uusien 
materiaalikiertoja lisäävien toimintamallien ja 
digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä. 
Kiinteistöjen purkukartoitusten tietoja mallinnetaan, 
jalostetaan ja hyödynnetään ennakoivan hyötykäytön 
ja siihen liittyvien palveluiden suunnittelussa. 
Alueellista yhteistyötä ja toimijoiden osaamista 
kehitetään ja fasilitoidaan yhteisen verkkoalustan ja 
tarjottavan sparrauksen avulla. Samalla kehitetään 
Motiva Services Oy:n alustakonseptia.

Vattuniemen keskus kokeilu- ja 
kehitysalustana

Mitä?

Halukkuus ja vaatimukset vähähiiliseen ja 
kiertotalouden mukaiseen rakentamiseen ovat 
kasvussa. Tarvitaan toimintamalleja ja työkaluja, 
joilla voidaan edistää näitä tavoitteita ja 
tunnistaa digitaalisten ratkaisujen ja datan 
tuoma lisäarvo näihin tavoitteisiin pääsemisessä. 
Uudet toimintatavat vaativat myös kiertotalous-
osaamisen lisäämistä purkamisessa ja 
rakentamisessa.

Kiertotalousosaamista ja datan 
hyödyntämistä kasvatettava

Miksi?

Yhteistyötä ja datan analysointia

Miten?

yhteistyö- ja viestintäalustan 
kehittäminen sekä tiedon 
tuominen ja jalostaminen 
alustalle.

Mahdollistaja

motiva.fi/helsingin-kaupungin-
kokeiluhanke

Helsingin kaupungin 
kiertotalouden 
klusteriohjelma

Materiaalitehokkuus ja 
kiertotalous 

purkukartoitusta analysoitu, 
niiden tiedot yhdistetty ja 
muodostettu kokonaiskuva 
Vattuniemen keskuksen 
purkumateriaaleista.

Vattuniemen ekosysteemissä 
mukana olevaa yritystä.

.

13

1

17

tonnia purettavaa materiaalia.200 000

MATERIAALIKIERTOJA EDISTETTIIN YHTEISTYÖTÄ 
KEHITTÄMÄLLÄ JA DATAA HYÖDYNTÄMÄLLÄ
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Motivan koordinoima Fiksusti töihin -hanke tarjoaa 
työntekijöille ja työnantajille tietoa, osaamista ja 
käytännön vinkkejä kestävämpään 
työmatkaliikkumiseen. Koordinoimme 
poikkihallinnollista hanketta ja huolehdimme siitä, että 
työmatkaliikkumisen edistämisessä otetaan huomioon 
kaikki oleelliset näkökulmat kohderyhmiä puhuttelevalla 
tavalla.

Muuttuva työmatkaliikkuminen ja 
hybridityö

Mitä?

Vastuullisia, tasapuolisia, taloudellisia 
ja sujuvia työmatkoja

Miksi?

katselukertaa verkkosivulla.

Selkeästi, puolueettomasti ja ajan 
hermolla

Miten?

22 700

194 500 Twitter-julkaisujen 
näyttökerrat. 

5

Mahdollistajat

organisaatiolle myönnettiin 
kestävän 
työmatkaliikkumisen 
edelläkulkija -tunnustus.

Fiksustitoihin.fi

Liikenne- ja viestintävirasto 
Traficom, Liikkuva aikuinen -
ohjelma, Helsingin seudun 
liikenne HSL ja Palvelualojen 
ammattiliitto PAM

Kestävien valintojen 
tukeminen

Työpaikoille kohdistuvan kestävän liikkumisen 
edistämistyön tavoitteena on lisätä vastuullista 
työ- ja työasiamatkaliikkumista. Fiksusti töihin -
hankkeessa huomioidaan työmatkaliikkumisen 
monet näkökulmat, kuten terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen, turvallisuus, muuttuva 
työelämä sekä ilmasto- ja ympäristötavoitteet. 
Kestävillä kulkutapavalinnoilla saavutetaan 
paljon erilaisia hyötyjä yksilöille, työyhteisöille ja 
yhteiskunnalle.
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Motiva ja alueelliset energianeuvojat antavat 
neuvontaa kotitalouksille ja taloyhtiöille 
kattavasti ja tavoittavasti. Sähköiset 
tietoaineistot ja oppaat, saavutettavat 
verkkotapahtumat ja verkkokurssit sekä 
henkilökohtainen neuvonta sähköpostitse ja 
puhelimitse ovat maksutonta palvelua 
kansalaisille.

Kuluttajien energianeuvonta 
kaikkien ulottuvilla

Mitä?

Asumisen energiankulutuksen vähentäminen ja 
päästöttömien energialähteiden käyttäminen ovat 
keskeisiä kansalaisten hiilijalanjäljen 
pienentämisessä. Pieniä säästöjä saadaan 
asumistottumuksia muuttamalla, ja isoja 
vaikutuksia saavutetaan erityisesti lämmitystä 
uudistamalla vanhoissa rakennuksissa.

Kotitaloudet tarvitsevat tietoa 
kustannustehokkaista ja omaan kotiin sopivista 
ratkaisuista, joilla on positiivinen ilmastovaikutus.

Asumisen ilmastovaikutukset 
laskuun oikeilla keinoilla

Miksi?

alkuvuonna 2021 viiden 
kuukauden aikana kirjatut 
neuvonnat, joilta kysytty 
toimenpiteiden toteutusta.

Neuvonnan vaikuttavuutta arvioidaan 
seurantakyselyillä ja laskemalla 
tyyppisäästöt erilaisille toimenpiteille

Miten?

465

2 900 5 kk aikana toteutettujen ja 
harkinnassa olevien 
toimenpiteiden vaikutus 2 900 
MWh/v (energiansäästö 
ja uusiutuva energia).

900

Mahdollistaja

yllä mainittujen 
toimenpiteiden 
päästövähennys 900 tonnia 
CO2/v.

www.motiva.fi/koti tai 
https://www.motiva.fi/koti_ja_
asuminen/asiaa_energiasta

Energiavirasto

Kestävien valintojen 
tukeminen
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Energianeuvonta tukenasi -yhteiskampanjassa 
hyödynnettiin monipuolisesti erilaisia keinoja ja 
kanavia. Keskeistä oli viestintätoimenpiteiden 
kohdentaminen teeman mukaan. Kohderyhminä 
olivat taloyhtiöiden hallitukset, osakkaat ja 
asukkaat sekä vuokrataloyhtiöiden asukkaat.

Media- ja somenäkyvyyttä

Mitä?

Alueellista energianeuvontaa tehtiin tunnetuksi 
Motivan koordinoimalla Energianeuvonta 
tukenasi -viestintäkampanjalla. Kampanjaan 
koottiin energianeuvojien parhaat ja 
ajankohtaisimmat vinkit. Viestinnän aiheita 
olivat muun muassa energian- ja vedensäästö, 
aurinkosähkö, sähköauton lataus, maalämpö 
ja taloyhtiöfoorumit.

Energianeuvonnalle tunnettuutta ja 
parhaista käytännöistä viestintää

Miksi?

mediaosumaa, muun muassa 
Kiinteistölehti, 
Kiinteistöposti, Kauppalehti, 
Apu, Talouselämä ja 
Tekniikka ja Talous.

Energianeuvonta tavoitti taloyhtiöiden 
hallitukset ja asukkaat

Miten?

28

7,5 milj. arvioitu kattavuus.

110 000

Mahdollistaja

näyttökertaa Motivan 
Facebookissa ja Instagramissa. 
Näkyvyyttä alueellisen 
energianeuvonnan 
somekanavilla.

www.motiva.fi/
energianeuvontatukenasi

Energiavirasto

Kestävien valintojen 
tukeminen
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KOKEILLEN RATKAISUJA 
VASTUULLISIIN RUOKAPALVELUIHIN

Kevään 2021 aikana ruokapalvelut toteuttivat 
kokeiluja, joissa kehitettiin kasvis- ja kalaruokien 
reseptiikkaa, hyödynnettiin ruokapalveluita 
ympäristökasvatuksessa ja osallistettiiin asiakkaita 
kasvis- ja kalaruokien reseptiikan kehittämiseen. 
Motiva tarjosi sparrausta kokeilujen läpivientiin.

Kokeilut käynnistivät kolmivuotisen ruokapalveluiden 
kehitysohjelman. Ohjelmaan osallistuvat 
ruokapalvelut valittiin kokeiluhaun kautta.

10 kokeilua kasvis- ja kalaruoan 
lisäämiseksi ja asiakkaiden 
osallistamiseksi

Mitä?

Hallitusohjelman tavoitteena on edistää 
julkisilla hankinnoilla kotimaisen ja 
vastuullisesti tuotetun ruoan käyttöä 
ruokapalveluissa ja lisätä kasvispainotteisen 
ruoan ja kalan osuutta ravitsemussuositusten 
ja vähähiilisyystavoitteiden mukaisesti. Lisäksi 
kuntia ohjataan suosimaan kotimaista lähi- ja 
luomutuotantoa.

Ruokavalinnoilla keskeinen rooli 
ilmastopäästöjen vähentämisessä

Miksi?

kokeilua ruokapalveluiden 
vastuullisuuden 
kehittämiseksi. 
Tutustu kokeiluihin

Parhaat käytännöt kaikkien 
kuntien ja yritysten saataville

Miten?

10

Kokeilujen päätösjuhlassa 
jaettiin opit kaikille 
kiinnostuneille 
ruokapalvelualan toimijoille.

Mahdollistaja

kokeilunpaikka.fi/en/kokeilu
haku/kokeiluhaku-julkisille-
ruokapalveluille

maa- ja 
metsätalousministeriö

Kokeilut ja skaalaus

5 000 € kukin kokeilija sai 5 000 
euron starttirahan kokeilun 
toteuttamiseen.

147
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1 000 kuntavaaliehdokasta sitoutui edistämään kestäviä julkisia hankintoja. Joutsenmerkki oli Suomen 
7. arvostetuin brändi. Asiakkaiden kanssa toteutettu vastuullisuuskampanja tavoitti vähintään 1,4 
miljoonaa suomalaista. Ympäristömerkkien kriteerityössä tehtiin iso loikka, kun digitalisointityö alkoi 
konkretisoitua asiakkaille. Muun muassa tällaisia ilonaiheita sisältyi Ympäristömerkintä Suomen 
vuoteen 2021.

Ympäristömerkintä Suomi on Motivan tytäryhtiö, joka hallinnoi Suomessa sekä pohjoismaista 
ympäristömerkkiä Joutsenmerkkiä että EU-ympäristömerkkiä. Olemme virallinen, osinkoa jakamaton ja 
riippumaton kolmas osapuoli, joka haluaa olla kestävien kulutustottumusten esikuva. 
Elinkaaripohjaisten kriteeriensä avulla merkit vaikuttavat ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, luonnon 
monimuotoisuuden säilymiseen ja kiertotalouden edistämiseen.

Läpinäkyvyys on luotettavien ympäristömerkkien edellytys. EU-tutkimuksen mukaan viherpesu eli 
perusteettomien vihreysväittämien esittäminen näyttäisi yleistyneen sitä mukaa, kun kuluttajat ovat 
alkaneet suosia ympäristöystävällisiä tuotteita. Ympäristömerkit yhteistyökumppaneineen ovat 
tarttuneet aiheeseen, ja tänä vuonna tuotammekin aiheeseen liittyvää tutkimustietoa sekä suosituksia 
niin yrityksille, päättäjille kuin kuluttajillekin.

Omassa toiminnassamme vastuullisuuden keskipisteessä ovat henkilöstön hyvinvointi sekä 
toimistotyöstä ja työmatkustamisesta rakentuva hiilijalanjälkemme. Suurin vaikutuksemme syntyy 
kuitenkin epäsuorasti hallinnoimiemme merkkien kautta.

Ympäristömerkintä Suomi on myös sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact -aloiteohjelman 
kymmentä periaatetta koskien ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruptionvastaisuutta. Tänä 
vuonna julkaisemme ensimmäisen raportin liittyen tähän kokonaisuuteen.

Vastuullinen työmme jatkuu, ja yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa rakennamme Suomea 
paremmaksi niin ympäristölle kuin sinulle.

Riikka Holopainen
toimitusjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN TERVEISET
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YMPÄRISTÖMERKINTÄ SUOMEN STRATEGIA

Ympäristömerkintä Suomen toiminnan tarkoituksena on tehdä ympäristön kannalta hyvät valinnat helpoiksi ja mahdollisiksi. 
Visionamme on olla kestävien kulutustottumusten johtava esikuva.

Viralliset ympäristömerkit – Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki − ovat vastuullisuuden työkaluja niin yrityksille, kuluttajille kuin 
hankkijoille.

70 MOTIVA YRITYSVASTUURAPORTTI 2021



71 MOTIVA YRITYSVASTUURAPORTTI 2021



7. ESIMERKKEJÄ 
VAIKUTTAVISTA 

TÖISTÄMME
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Mitä?

Miksi? Miten?

Helsingin kaupunki ja Ympäristömerkintä 
Suomi käynnistivät vuonna 2021 julkisten 
hankintojen pilottiyhteistyön. Yhteistyö 
mukailee niin kutsuttua Kööpenhaminan 
mallia, jossa hankintakriteerinä käytetään 
ympäristömerkkiä aina kun se on mahdollista.

Helsingin kaupunki tekee vuosittain hankintoja 
noin neljän miljardin euron edestä, ja se on 
siten Suomen suurin julkisia hankintoja tekevä 
toimija. Hankintojen kestävyydellä on 
kokonaiskuvassa huomattava merkitys. 
Luotettavan ympäristömerkin käyttäminen 
hankinnan kriteerinä takaa, että 
kilpailutettavat tuotteet ja palvelut täyttävät 
tiukat ympäristö- ja ilmastovaatimukset.

Yhteistyömallilla pyritään luomaan 
ratkaisuja, jotka lisäävät hankintojen 
vaikuttavuutta ja helpottavat 
hankintayksiköiden työtä. Samalla 
markkinoita kiritetään kestävämmiksi 
markkinavuoropuhelun avulla. Kun 
vastuullisuusvaatimuksia avataan kaikille 
osapuolille suunnitteluvaiheessa, tuotteita 
ja palveluita tarjoavilla yrityksillä on aikaa ja 
toisaalta myös hyvä syy kehittää tuotteitaan.

YMPÄRISTÖMERKKIEN JA HELSINGIN KAUPUNGIN 
YHTEISTYÖ AMMENTAA INSPIRAATIOTA KÖÖPENHAMINASTA
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Vaikuta hankinnoilla -kampanjassa 
Ympäristömerkintä Suomi, Reilu Kauppa ry, 
Pro Luomu ry ja EkoCentria haastoivat vuoden 
2021 kuntavaaliehdokkaita tukemaan 
vastuullisia julkisia hankintoja. Sitoumuksen 
allekirjoitti lähes tuhat kuntavaaliehdokasta, 
joista yli 400 tuli myös valituksi 
kunnanvaltuustoihin tai varavaltuutetuiksi.

Mitä?

Julkisia hankintoja tehdään Suomessa 
vuosittain kymmenillä miljardeilla euroilla. 
Valtion, kuntien ja muiden julkisten 
hankkijoiden suuret hankintavolyymit voivat 
ohjata markkinoita ekologisempaan ja 
sosiaalisesti kestävämpään suuntaan. 
Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki ovat 
hankkijoille käteviä työkaluja vastuullisempiin 
hankintoihin.

Miksi? Miten?
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Ennen kampanjaa teetettiin Kantar
TNS:llä kuluttajakysely, jossa 
kartoitettiin kansalaisten näkemyksiä 
julkisten hankintojen vastuullisuudesta. 
Tuloksia hyödynnettiin 
mediatiedotteissa, 
vastuullisethankinnat.fi -sivustolla ja 
sosiaalisen median sisällöissä.

Vaalien jälkeen kampanja oli esillä myös 
Kuntamarkkinoilla sekä valtuutetuille ja 
muille vastuullisista hankinnoista 
kiinnostuneille järjestetyssä 
webinaarissa. Kumppanien yhteistyö 
jatkuu muun muassa uutiskirjeiden 
muodossa.

VAIKUTA HANKINNOILLA – YHTEISTYÖTÄ 
VASTUULLISEMPIEN HANKINTOJEN PUOLESTA
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Joutsenmerkki toteutti yhdessä kahdeksan 
asiakkaan kanssa ison 
Vastuullisuuskampanjan syksyllä 2021.

Mitä?

Miksi? Miten?

Kulutustottumusten muutokset ovat 
ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämisessä 
ratkaisevan tärkeässä asemassa. On arvioitu, 
että 45 prosenttia ilmastovaikutuksista tulee 
tuotannosta ja kulutuksesta.

Joutsenmerkki ohjaa kestävään, ympäristön 
paremmin huomioivaan kuluttamiseen. Merkki 
auttaa valitsemaan vastuullisesti muun 
muassa pesuaineita, saippuoita, 
vauvanhoitotuotteita, kynttilöitä, 
suodatinpusseja, lautasliinoja, painotuotteita, 
taloja, lattioita, maaleja ja sijoitusrahastoja.

Kampanja toteutettiin pääosin sosiaalisen 
median kanavissa: Facebookissa, 
Instagramissa, LinkedInissä ja YouTubessa. 
Joutsenmerkin omassa mainoksessa 
keulakuvana toimi näyttelijä ja luontomies 
Jasper Pääkkönen. Asiakkaiden mainoksissa 
pääosaa esittivät Joutsenmerkityt tuotteet ja 
palvelut.

Kampanja tavoitti vähintään 1,4 miljoonaa 
suomalaista. Mainoskontakteja saatiin 11,3 
miljoonaa.

JOUTSENMERKIN KAMPANJA 
VASTUULLISEN KULUTTAMISEN ASIALLA
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VALTION KESTÄVÄN 
KEHITYKSEN YHTIÖ

motiva.fi

joutsenmerkki.fi

eu-ymparistomerkki.fi

Motiva somessa:

EU-ympäristömerkki somessa:

Joutsenmerkki somessa:
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