
Vastuullisuus-
sanasto



Kiitos kun latasit Hovi Creativen 
vastuullisuussanaston!
 
Kiertotalous, kompensointi, vastuullisuus-
markkinointi, LCA, GRI, SDG - vastuullisuusviestintä 
vilisee termejä ja lyhenteitä.  Tämä julkaisu on 
oppaasi vastuullisuuden vaikuttavaan ja joskus 
myös monimutkaiseen maailmaan. Oppaan 
tavoitteena on luoda selkeyttä ja ideoita yrityksesi 
vastuullisuustyöhön. 

Koska sanastoa on paljon, opas on jaettu 
kokonaisuuksiin, jotka helpottavat termien 
hahmottamista. Alaotsikoita ovat perussanasto, 
vastuullinen liiketoiminta, vastuullisuusviestintä ja 
-markkinointi, kiertotalous sekä lifestyle. 

Vastuullisuus on ehdottomasti 2010-luvun 
suurimpia megatrendejä. Siksi myös bloggarit, 
tubettajat ja lifestyle-media puhuvat aiheesta 
laajalti, usein omiin kokemuksiinsa perustuen. 
Koska green lifestyle -sanastoa ei ole tarkkaan 
määritelty, voivat epämääräiset termit joskus 
lipsahtaa tahattoman viherpesun puolelle, joten 
termistön kanssa kannattaa olla tarkkana.

Termien tutkijalle,

Hovi Creative on kestävään kehitykseen, 
vastuullisuuskoulutukseen ja vastuulliseen 
muotoiluun erikoistunut yritys. Meidän 
tavoitteenamme on integroida vastuullisuus 
yritysten strategiaan ja arkisiin tekoihin. 
Sanaston haltuunottaminen onkin hyvä ensiaskel 
vastuullisuustyön saralla. 

Toivotamme inspiroivia hetkiä 
vastuullisuussanaston parissa,

Karoliina, 
Hovi Creative



Eettinen 
Ihmisarvoisen ihmiselämän peruskäsitteet ja 
-periaatteet.

Ekosysteemi
Yhtenäisen alueen eliöiden ja elottomien 
ympäristötekijöiden muodostama toiminnallinen 
kokonaisuus.

Hiilidioksidipäästöt 
Hiilidioksidipäästöt kiihdyttävät ilmastonmuutosta. 
Hiilidioksidi ja metaani ovat yleisimpiä 
kasvihuonekaasuja. 

Hiilijalanjälki 
Kasvihuonekaasujen kokonaismäärän syntyminen 
yksilön suorien tai epäsuorien toimien 
seurauksena. 

Hiilikädenjälki
Hiilikädenjälki kertoo tuotteen aikaansaamista 
positiivisista ilmastovaikutuksista.

Hiilineutraalius 
Tila, jossa kasvihuonekaasujen nettopäästö on 
nolla. Tällöin hiilidioksidipäästöjä tuotetaan vain sen 
verran kuin niitä pystytään sitomaan. 

Ilmastonmuutos 
Maailmanlaajuinen ilmaston lämpeneminen, 
joka on seurausta ihmisten tuottamien 
kasvihuonepäästöjen lisääntymisestä ilmakehässä. 

Kestävä kehitys
Päämääränä turvata nykyisille ja tuleville 
sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. 
Kestävä kehitys sisältää ekologisen, taloudellisen, 
sosiaalisen ja kulttuurillisen ulottuvuuden. 

Päästöt
Ihmisen toiminnasta aiheutuvaa päästämistä 
suoraan tai epäsuorasti ilmaan veteen tai 
maaperään. 

Resilienssi
Ihmisten ja yhteisöjen selviytymis- ja 
sopeutumiskyky ennakoimattomissa ja yllättävissä 
muutostilanteessa ja kyky palautua niistä. 

Sosiaalinen vastuu  
Liiketoiminta, joka toimii yhteiskunnan ja 
sosiaalisten etujen mukaisesti. 

Taloudellinen vastuu
Liiketoiminta, joka toimii kannattavasti, 
kilpailukykyisesti ja tehokkaasti, sisältäen myös 
korruption vastaiset toimet ja veronmaksu. 

Vastuullinen 
Vastuullinen tuote tai palvelu tarjoaa ympäristöllisiä, 
sosiaalisia ja taloudellisia etuja samalla kun minimoi 
tuotten negatiiviset vaikutukset koko elinkaarensa 
ajan.

Ympäristövastuu
Liiketoiminta, joka toimii luonnon moni-
muotoisuuden ja ekosysteemien turvaamiseksi 
niin, että luonnon kestokyky ei ylity.

Perussanasto

Sosiaalinen 
vastuu

Taloudellinen 
vastuu

Ympäristö-
vastuu 

Kestävä
kehitys



Auditointi
Auditoinnissa arvioidaan täyttyvätkö tietyt 
kriteerit. Auditoinnit voi toteuttaa itse tai sen voi 
tehdä kolmas osapuoli.

Cleantech
Teknologiaa, innovaatioita ja systeemeitä, 
jotka edesauttavat luonnonvarojen kestävää 
käyttöä ja pienentävät ihmisen aiheuttamaa 
ympäristökuormitusta.

Ennakointi
Ennakoinnissa pyritään tunnistamaan 
tekijöitä, jotka vaikuttavat tulevaisuuden 
muodostumiseen, kartoitetaan vaihtoehtoisia 
tulevaisuuksia ja määritellään toimenpiteitä, 
joiden avulla päästään toivottuun 
tulevaisuuteen.  

Impact-liiketoiminta
Liiketoimintamalli, jonka tarkoituksena 
on luoda positiivisia sosiaalisia- ja/tai 
ympäristövaikutuksia.

Integroitu vastuullisuus
Vastuullisuus on olennainen osa sekä yrityksen 
strategiaa että tekoja.

Jakamistalous 
Tuotteiden ja palveluiden yhteiskuluttamista 
ja -käyttöä. Jakamistaloudessa vaihdantaa voi 
tapahtua niin kuluttajalta kuluttajalle, yritykseltä 
kuluttajalle kuin yritykseltä yritykselle. 

Kompensointi
Ihmisen toiminnasta luonnon 
monimuotoisuudelle aiheutunut 
haitta hyvitetään lisäämällä luonnon 
monimuotoisuutta, esimerkiksi ostamalla 
kompensointiyksiköitä syntyneitä päästöjä 
vastaavalla määrällä.

Lineaarinen talousjärjestelmä
Nykyinen talousjärjestelmä, jossa luonnosta 
otettu materiaali kulkee talousjärjestelmän läpi ja 
päätyy takaisin luontoon jätteenä. 

Systeemiajattelu
Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tutkittavaa kohdetta 
ei jaeta osiin, vaan pyritään näkemään, miten eri 
osat vaikuttavat kokonaisuuteen, eli systeemiin.  

Systeeminen muutos
Yhteiskunnan eri osa-alueiden perusteellinen 
muutos, jotta voidaan luoda edellytyksiä 
tulevaisuuden hyvinvoinnille ja kestävälle 
kehitykselle. 

Triple Bottom Line
Sosiaalisen, ympäristöllisen ja taloudellisen 
näkökulman sisältävä viitekehys, jonka 
avulla pyritään muovaamaan liiketoimintaa 
kestävämmäksi. 

Vastuullinen sijoittaminen
Ympäristöasioiden, sosiaaliseen vastuuseen 
liittyvien tekijöiden sekä hallintotapa-asioiden 
huomioon ottamista sijoitustoiminnassa samalla 
kun salkun tuotto- ja riskiprofiilit paranevat. 

Vastuullisuusstrategia 
Kestävän kehityksen kytkeminen yrityksen 
strategiaan. 

Vihreä kasvu
Taloudellinen kasvu, joka perustuu 
vähähiilisyyteen ja resurssitehokkuuteen. 
Pyrkimyksenä turvata luonnonvarojen 
saatavuus, sekä edistää sosiaalista hyvinvointia.

Yritysten sosiaalinen vastuu
Liiketoimintatapa, joka edistää yrityksen 
sosiaalista vastuullisuutta.

Vastuullinen liiketoiminta



GRI
GRI-standardi on 
vastuullisuusraportointiohjeisto, jonka 
tarkoituksena on auttaa määrittelemään 
raportoitava sisältö ja antaa ohjeita tietojen 
esittämiseen.

Hyväntekeväisyys
Auttamista ilman oman edun tavoittelua.

Läpinäkyvyys
Kuvaa sitä, missä määrin yrityksen toiminta on 
näkyvää/havaittavissa ulkopuolisille.

SDG 
YK:n Kestävän kehityksen maailmanlaajuinen 
tavoiteohjelma ohjaa maailman kehitystä 
vuoteen 2030. Tähtää köyhyyden poistamiseen 
sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan 
ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti 
huomioon.

Sertifikaatti 
Ympäristömerkkejä käytetään todistamaan, 
että tuote/palvelu on sertifioitu standardien 
mukaisesti. Esim. Joutsenmerkki, EU-
ympäristömerkki, Avainlippumerkki, 
Ympäristösertifikaatti tai ISO 14001.

UNGC 
YK:n  sopimuksella kannustetaan yrityksiä 
omaksumaan kestävä ja vastuullinen 
toimintatapa ja raportoimaan niiden 
täytäntöönpanosta. 

Vastuullisuusviestintä
Vastuullisuusviestintä tuo näkyväksi 
yrityksen yhteiskunnallista ja ympäristön 
vastuunkantoa. Perustana toimivat yrityksen 
arvot ja pyrkimys kestävään kehitykseen.  

Vastuullisuusmarkkinointi
Läpinäkyvä markkinointitapa, joka tukee 
yrityksen vastuullisuusstrategiaa  ja -toimia.

Vastuullisuusraportti
Kertoo yrityksen olennaisista ympäristöllisistä, 
taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista 
sidosryhmiin ja ympäristöön.

Viherpesu / Greenwashing
Yrityksen tahallista tai tahatonta 
harhaanjohtavien väitteiden esittämistä 
ympäristöhyödyistä. Viherpesu saa yrityksen 
näyttämään ympäristöystävällisemmältä kuin 
mitä todellisuudessa on. 

Vastuullisuusviestintä 
ja -markkinointi



Elinkaaren loppu 
Tuotteen käyttöiän päättymispäivä sekä 
uudelleenkäytön, kierrätyksen tai lopullisen 
hävittämisen lähtökohta.

Elinkaariajattelu
Tuotteen valmistuksessa ennen ja jälkeen 
sekä käytön aikana muodostuneiden 
ympäristövaikutusten huomioiminen. 

Hiilineutraali kiertotalous
Hiilineutraalisti toimiva eli nettopäästötön 
talousjärjestelmä, joka on sopeutunut 
maapallon kantokykyyn.

Kierrätys
Jätteiden lajittelu ja kerääminen hyödyllisen 
jätemateriaalin palauttamiseksi takaisin 
uudelleenkäyttöön ja uuden tuottamiseksi.

Kiertotalous
Tavoitteena pitää raaka-aineet ja materiaalit 
mahdollisimman pitkään talouden käytössä niin, 
että jätettä ei synny vaan tuotteet suunnitellaan 
käytettäväksi yhä uudelleen.

Kunnostaminen 
Tuotteen kunnostaminen toimintakuntoon 
korvaamalla tai korjaamalla rikkoutuneita tai 
huonokuntoisia osia ja parantamalla tuotteen 
ulkonäköä esim. puhdistamalla, maalaamalla tai 
vaihtamalla kankaita.

LCA = elinkaarianalyysi
LCA:lla arvioidaan ympäristövaikutuksia, 
jotka liittyvät tuotteen elinkaaren vaiheisiin 
raaka-aineen ottamisesta materiaalien 
käsittelyyn, valmistukseen, jakeluun, käyttöön, 
korjaamiseen ja ylläpitoon sekä hävittämiseen 
tai kierrätykseen. 

Materiaalitehokkuus
Kilpailukykyisten tuotteiden ja palvelujen 
tuottamista pienemmillä materiaalipanoksilla. 

Upcycle
Jätteiden tai ei-toivottujen tuotteiden, 
esineiden tai materiaalien luova uudelleenkäyttö 
siten, että luodaan uusi korkealaatuisempi tai 
arvokkaampi esine.

Uudelleenkäyttö 
Tuotteen käyttö samassa käyttötarkoituksessa 
uudella omistajalla niin, että tuote on 
alkuperäisessä muodossaan tai siihen on tehty 
ainoastaan pieniä muutoksia.

Sivuvirta
Pääasiallisen tuotteen valmistusprosessissa 
syntyy usein erilaisia sivutuotteita, kuten 
hukkalämpöä. Näitä sivutuotteita kutsutaan 
sivuvirroiksi, jotka kannattaa myös hyödyntää 
uudelleen.

Kiertotalous

Lineaarinen Kierrätys Kiertotalous



Cruelty-free, vegaaninen
Sertifikaatti, joka takaa, että tuotteen 
valmistuksessa ei ole käytetty eläinkokeita.

Eettinen kuluttaminen
Tuotteiden tai palveluiden ostamista niiltä 
yrityksiltä ja yhdistyksistä, jotka noudattavat 
eettisiä toimintatapoja ja periaatteita. 

Green Living
Elämäntapaa, jolla pyritään vähentämään 
omaa hiilijalanjälkeä muuttamalla mm. 
energiankulutusta, ruokavaliota ja liikkumista. 

Luonnollinen
Sisältäen ainesosia, jotka ovat peräisin 
luonnosta ja joita ihmiset eivät ole luoneet.

Luomu 
Luomutuotteissa ei käytetä muuntogeenisiä 
viljelykasveja, kasvunedistäjiä tai hormoneja.

Mikromuovi
Muovipartikkeli, joka ovat synteettinen, ei-
biohajoava ja alle 5mm kokoinen. Mikromuovi on 
usein syntynyt muovituotteiden haurastuessa. 

Muoviton 
Tuote, joka ei sisällä muovia itsessään tai 
pakkauksessa. 

Paikallinen / Local
Tuote, jota kasvatetaan, tuotetaan, valmistetaan 
ja myydään tietyllä alueella. Paikalliset tuotteet 
ovat yleensä vähemmän jalostettuja ja tuottavat 
vähemmän hiilipäästöjä.

Pikamuoti 
Toimintatapa, erityisesti vaatetus- ja 
asusteteollisuudessa, joka nojaa halpoihin 
hintoihin, jatkuviin uutuuksiin ja nopeaan 
tavaran kiertoon. 

Tiedostava kuluttaja 
Kuluttaja, joka on tietoinen ostopäätöksistään 
ja ostotavoistaan.

Vihreä
Käytetään selittämään pohjimmiltaan 
mitä tahansa, joka hyödyttää ympäristöä, 
liiketoimintakäytännöistä suunnitteluun ja 
tuotteisiin.

Ylikulutuspäivä
Vuosittainen päivä, jolloin ihmisten ekologinen 
jalanjälki ylittää maapallon vuosittaisen kyvyn 
tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä 
kasvihuonekaasupäästöjä.

Zero Waste
Elämäntapa, jossa ei synny jätettä, jota ei voi 
kierrättää. 

Green lifestyle -sanasto



yrityksistä pitää vastuullisuutta 
liiketoiminnan kannalta olennaisena 

(Fibs 2019).

99%



2020-luvulla vastuullisuus on yrityksille 
välttämättömyys. Jotta siitä saa kaiken hyödyn 
irti, pitää vastuullisuudesta viestiä aidosti ja 
läpinäkyvästi. 

Verkkosivuiltamme löydät  useita ilmaisia   
työkaluja, joiden avulla kehität omaa 
vastuullisuusosaamistasi. 

Tarvitsetko jeesiä? Hovi Creativen 
holistiset vastuullisuuspalvelut kattavat 
vastuullisuusstrategian ja -koulutukset sekä 
vastuullisuusmarkkinoinnin ja -sisällöntuotannon. 

Haluatko kuulla lisää?

 +358 50 359 7866

 karoliina@hovicreative.com

 karoliinahovi

 hovicreative.com

 hovicreative

 hovicreative

Ota yhteyttä 

Vastuullisuusstrategia VastuullisuuskoulusVastuullisuussisällötVastuullinen design



Vaikuttava vastuullisuus
Merkityksellinen sisältö

Kestävät konseptit


