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Scope 3 päästöt – Mitä ja miksi?

Kuva: cybergedeon

SBT

• Valtaosa globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä lähtöisin yrityksistä
 Regulaatio, sidosryhmien asettamat paineet ja yritysten vapaaehtoinen ilmastotyö kasvussa
 Lukuisat aloitteet ja standardit ilmastotyön tukena

• Valtaosa yritysten KHK-päästöistä tyypillisesti epäsuoria arvoketjun päästöjä 
 Yritysten ilmastotyön painopiste siirtymässä arvoketjun päästöjen hallintaan

Scope 3 päästöt – Mitä ja miksi?

Scope 1

Tuotannon 
suorat päästöt

Scope 2

Ostoenergian 
päästöt

Scope 3

Arvoketjun 
epäsuorat 

päästöt

Yrityksen suorat 
KHK-päästöt Yrityksen epäsuorat KHK-päästöt

Greenhouse Gas Protocol: yrityksen hiilijalanjäljen osa-alueet 
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Kestävä toimitusketjun hallinta & scope 3 
kasvihuonekaasupäästöjen hillintä

Kestävä 
toimitusketjun 

hallinta

Ympäristö-
vastuu

Taloudellinen 
vastuu

Sosiaalinen 
vastuu

Päästöt

Jätevedet

Jätteet

Toksiset 
materiaalit 

Sis. scope 3

Kestävä toimitusketjun hallinta & scope 3 
kasvihuonekaasupäästöjen hillintä

Kestävä 
toimitus-
ketjun hallinta

Yritysten 
ilmastotyöScope 3

Scope 3 päästöjen selvittäminen ja hillintä on tärkeää, mutta usein erittäin haastavaa
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UPM:n hiilijalanjälki 2017: 
13,7 miljoonaa tonnia CO2 e

Scope 1: 
25 %

Scope 2: 
21 %

Scope 3: 
54 %

Lähtökohta: scope 3 -päästöt & UPM

Kuva: UPM

Lähtökohta: Scope 3 -päästöt ja UPM

Kuva: Carbontrust

Scope 3: 
7,4 milj. tonnia CO2 e

(54 % kokonaispäästöistä)

58 % 
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Tutkimuksen teemat

1. Scope 3 -päästöjen hillinnän edistäminen soveltamalla 
kestävän toimitusketjun hallinnan prosesseja; vihreää 
hankintaa ja vihreää logistiikkaa

2. Käytännön keinot scope 3 –päästöjen hillintään 
kestävän toimitusketjun hallinnan kautta; ostajan ja 
toimittajan näkökulmat

Kvalitatiivinen tapaustutkimus, yhteensä 12 haastattelua 
UPM:n edustajien, UPM:n toimittajien ja 
logistiikkapartnereiden sekä valikoitujen asiantuntijoiden 
kanssa.

Kuva: UPM

Teoreettinen viitekehys: Scope 3 –päästöjen 
hillintä kestävän toimitusketjun hallinnan kautta

Strategia-
keskeinen 

lähestymistapa

Kestävät 
toimittaja-

suhteet

Performanssi 
ja tehokkuus

Scope 3 -
hillintä

Vihreät 
käytännöt 

(hankinta & logistiikka)

Kustannus-
säästöt
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Strategia-
keskeinen 

lähestymistapa

Scope 3 
hillintä

Kestävät 
toimittaja-

suhteet

Vihreät 
käytännöt

(hankinta & logistiikka)

Toimittajien valinta
(ilmastokriteerit ja 

raportointivaatimukset)

Pilottihankkeita 
resurssien 

jakamisessa

Digitaaliset toimittaja-
portaalit: päästödataa 

ja yhteistyötä
Helpomman raportoinnin fasilitointi

Normijoht.

Jatkuva luottamuksen rakentaminen ja yhteydenpito

Pehmeä, yhteistyöhön painottuva johtaminen

Kiitos!

Lisää aiheesta: 
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64205

Kuva: UPM
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Havaintoja kolmella osa-alueella:

• Ideaali suhde toimittajan ja 
ostajan välillä: avoin, pitkä 
aikajänne, painotus yhteistyössä, 
yhteiset tavoitteet

• Kestävän suhteen rakentaminen: 
yhteistyö hyödyllistä mutta aikaa 
vievää, tiedon jakamista suositaan 
mutta konkreettisten resurssien 
jakaminen vielä uutta

• Toimitusketjun johtaminen: 
pehmeää johtamistapaa pidetään 
parempana, mutta normatiivinen 
johtaminen yleisempää

• Arvo ostajalle: prosessien nopeus 
ja helppous, scope 3 
primääridatan kerääminen  

• Arvo toimittajille: apu ja viestintä, 
vanhat raportit helposti saatavilla

• Toimittajien huolia: kehno 
käyttäjäkokemus, lisätyö

• Hyviä käytäntöjä: toimittajien 
osallistaminen ja yhteistyö

• Ongelmat scope 3 päästöjen 
selvittämisessä: raportoidun 
datan heikko laatu, 
epäyhdenmukaiset
laskentamenetelmät 

 Juurisyynä resurssipula

• Toimittajien motivaatio: 
Vastuullisuus, “oikein tekeminen”, 
toiveet palkitsemisesta, 
kustannussäästöt

• Kannustimia toimittajille: apu ja 
tuki, taloudellisten etujen 
korostaminen, lisätilaukset 

Kestävät toimittajasuhteet ja 
vastuullisuustavoitteet Scope 3 -päästöraportointiVihreät tietojärjestelmät 

Suositukset yrityksille

• Scope 3 –näkökulma toimittajien valintaan: integroi scope 3 kriteerit 
toimittajien arviointi- ja valintakriteereihin

• Hankinta ja toimitusketjujen johtamisen saman yksikön alle. Jos ei 
mahdollista, erittäin tiivis yhteistyö yksiköiden välillä

• Viesti raportointivaatimukset selvästi toimittajille jo valintavaiheessa

• Keskitä normatiivinen johtaminen toimittajasuhteen alkuajoille. Siirrä 
sitten painopistettä mahdollisuuksien mukaan pehmeään johtamiseen

• Etsi mahdollisuuksia teollisen symbioosin pilotteihin toimitusketjussa

• Digitaalisten toimittajaportaaleiden kehittämisessä osallista ja 
kuuntele toimittajia
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Interviewees

Tuomas Niemi
(Scope 3 emissions)

Petri Heinonen
(Supplier relations)

Olaf Tamms
(Sourcing)

UPM

VR Transpoint
(Rail & road transport)

Wijnne Barends
(Ocean transport)

Maersk
(Ocean transport)

Logistics partnersSuppliers

Mondo Minerals
(Pigments)

VTT
(Lipasto, scope 3)

Jindal Films
(Packaging films)

Calcit
(Pigments)

External experts

Neste
(Digital supplier portals)

Pixelle HSIJ Papers
(Specialty papers)

Scope 3 mitigation through green purchasing
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Carbon governance
Carbon policy
Carbon reduction targets
Training on C man. (1.)
Life cycle cost man.
--------------------------------------
Measures for mitigation
Initiatives for C man.
Man. systems for C info. (2.)
Supplier collaboration
--------------------------------------
C accounting and inventory
C verification
C disclosure and report
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Supplier management 
through requirements

(hard measures, sticks)

Supplier management 
through shared

activities
(soft measures, carrots)

New supplier selection
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Management of existing suppliers
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Scope 3 mitigation through green logistics
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Supplier selection:
Measuring the 

environmental impact 
of different  

distribution strategies
Choise of

fuel

Choise of 
equipment

Use of inter-
modal transport

Mode of choice 

Operational 
performance

Environmental 
performance

Carbon governance
Carbon policy
Carbon reduction targets
Training on C man. (1.)
Life cycle cost man.
--------------------------------------
Measures for mitigation
Initiatives for C man.
Man. systems for C info. (2.)
Supplier collaboration
--------------------------------------
C accounting and inventory
C verification
C disclosure and report

Other considerations, e.g. routing, 
speed and reverse logistics

After selection: 
Managing 
logistics 

providers 
through hard 

and soft 
measures and 
developing the 
buyer-supplier 

relationship

Evaluation and selection of logistics partners Management of 
existing partners

Findings in three areas:

• Ideal buyer-supplier relationship:
• Means: Transparency, openness, trust, long-term commitment, active interaction, mutual learning, collaboration between parties
• Ends: Mutual gains; financial profits, risk reduction, increased operational reliability, heightened speed and fluency of 

transactions
• Ideal buyer-supplier relationship increase in the triple bottom line
• Multi-objective optimization, shared projects and collaborative optimization

• Willingness to build sustainable relationships:
• Collaboration: beneficial but time-consuming, valid motivation needed
• Cultural fit between parties not a big priority
• Knowledge sharing is desirable, sharing of tangible assets unfamiliar and implausible (although potential for financial savings)
• Industrial symbiosis: sustainability gains and reduced risks, but also reduced flexibility
• Focus on fewer, critical suppliers: easier to manage and collaborate, but increased dependency is scary
• Still, single entity supply chains and collaborative relationships are the future

• Views on sustainable supply chain management practices
• Suppliers prefer soft management approaches and consider them more effective, yet practice normative management with their

own suppliers
• Normative management considered insurance policy and important mainly in the early stages of the relationship; building a 

foundation
• Customer’s size, financial significance and economic compensation make suppliers willing to go the extra mile, but close and 

collaborative relationship helps, too
• Suppliers welcome suggestions from their clients, but many have struggled when proposing changes to own suppliers

Reaching sustainability objectives through supply chain management
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Findings in three areas:

• Added value for buyer
• Automation and facilitation of supplier interaction and reporting
• Digitalisation of supplier selection and risk management among existing suppliers
• Fluent flow of information and concentrated data: end of scattered communication and data
• Scope 3: aid in emissions audit, higher quality emissions data

• Added value for supplier
• Buyer point of view: access to help, information and updates; preparedness and risk management, more efficient communication
• Supplier point of view: back catalogue of previous reports, benchmarking to competitors

• Supplier reservations
• Bugs, poor user interface. Suppliers with previous experience had greatest reservations
• Reporting more time-consuming
• More ambitious data requests

• Best practices
• Supplier inclusion in development of portal; can provide both user and operator perspectives
• Inclusion of internal stakeholders in platform operator company
• Agile, cyclical development process: planning, implementation, evaluation and reaction
• Feedback channel and support for suppliers in adoption phase
• User friendly: data upload function, industry standards in data requests, shared industry requests

Towards mutually beneficial green information systems

Findings in three areas:

• Problems with carbon audit
• Lack of methodological context, inconsistent and poor quality of data, rather than the lack of data
• Lack of calculation standards
• Setting system boundaries in carbon footprinting is hard
• Allocating emissions is hard
• Root problem: Lack of supplier resources; time and capabilities
• Inconsistency in requested emission units
• Reporting has become the purpose, rather than the instrument. Steals resources from mitigation

• Motivation for reporting and mitigation
• Stakeholder expectations, transparency
• “If you can’t measure it, you can’t manage it”
• Financial implications of mitigation
• Corporate responsibility, “right thing to do”
• More business to well-performing suppliers

• Support for suppliers
• Digital supplier portal (client company point of view)
• Help in reporting: time and expertise contributed by companies to their suppliers

Improving scope 3 emissions reporting
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Strategic 
orientation

Scope 3 
mitigation

)

Co-operation Coordination CollaborationIntegration

Sustainable 
supplier 

relationships

Green 
practices 

(purchasing & logistics)

Supplier selection
(Applying selection criteria
and establishing emissions

reporting requirements
and practices)

Pilot projects in 
resource sharing

Green information
systems

(digital supplier portal)

Facilitating faster and easier reporting

Hybrid management 
strategy constructed
around UPM Supplier 
and Third Party Code

Hard m.

Continuous trust building and communication

Soft, collaborative management


