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Mikä Vesivastuusitoumus?  

• Haaste ja kehys yrityksille arvioida ja 
kehittää veden käytön kestävyyttä ja 
vastuullisuutta koko arvoketjujen 
matkalla

• Tuo yhteen työkalut ja ohjeistukset 
vesivastuullisuuden viidelle 
askeleelle

• Suomalaisten tutkimuslaitosten, 
ministeriöiden ja WWF:n perustama 
keväällä 2017

• Osa Kestävän kehityksen 
yhteiskuntasitoumusta 2050

1. Vesiriskien kartoitus

2. Vesivastuustrategian 
laadinta

3. Arvoketjujen 
vesivastuullisuuden 

arviointi

4. Kestävän veden 
käytön ja hallinnan 

kehittäminen 
yhteistyössä 

sidosryhmien kanssa

5. Vesivastuullisuuden 
seuranta, kehittäminen 

ja raportointi



Miksi puhutaan 
yritysten 
vesivastuusta?

• Yritykset ja yritysten arvoketjut ovat 
maailman suurimpia veden käyttäjiä
→veden niukkuuden ja pilaantumisen 
kaltaiset ongelmat muodostavat 
vesiriskejä yritysten toiminnalle
→ilmastonmuutos, biodiversiteettikato ja 
väestönkasvu voimistavat ongelmia ja 
vesiriskejä 

• Yritykset eivät voi hallita vesiriskejään 
yksin eikä vesihaasteita voida 
ratkaista ilman yrityksiä 
→Vesivastuullisuus (corporate water
stewardship) vesiriskien hallintaa ja 
kestävän vedenkäytön ja hallinnan 
kehittämistä yhteistyössä sidosryhmien 
kanssa



Mikä merkitys 
vesivastuullisuudella on 
suomalaisyrityksille?

• Suomen vesistöjen ja vesivarojen 
hallinnan tila huippuluokkaa

• vaatinut kuitenkin ja vaatii edelleen 
työtä 

• Suomalaisyritykset toimivat 
kansainvälisesti

• arvoketjut ylettyvät alueille, joilla 
kärsitään veden niukkuudesta, 
pilaantumisen ja hallinnan ongelmista

• Suomessa panostettu puhtaisiin 
teknologioihin

• vettä käyttävien toimialojen 
arvoketjujen kestävyys ja vastuullisuus 
vaatii lisähuomiota

47%

53%

Suomalaisten kulutuksen

vesijalanjälki

Vedenkulutus ulkomailla

Maatalous 89%

Kulutustuotteet 6%

Kotitaloudet 5%

Maatalous 74%

Kulutustuotteet 26%

Vedenkulutus Suomessa

Water Footprint Network/Nikula 2012: Suomen vesijalanjälki-raportti



Miten Vesivastuusitoumus 
tukee kestävää 
kehitystä?

Tuki yrityksille

• parhaat työkalut ja ohjeistukset 
vesivastuutyön jokaiselle askeleelle

• vesiriskien hallinta, mahdollisuuksien 
tunnistaminen

• toiminnan kehittäminen YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti

Tuki kestävän kehityksen politiikkaan

• YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden toimeenpanon tuki 

• yrityssitoumusten kautta voidaan 
seurata Suomen etenemistä 
toimeenpanossa

Tavoite 6. 
Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö
sekä sanitaatio kaikille

6.1. Turvallinen ja edullinen 
juomavesi

Yritysten ja alihankkijoiden työntekijät

6.2 Riittävä ja yhtäläinen 
sanitaatio ja hygienia

Yritysten ja alihankkijoiden työntekijät

6.3 Veden laatu Yritysten ja alihankkijoiden veden 
puhdistus ja kierrätys

6.4 Vedenkäytön tehokkuus Yritysten ja alihankkijoiden vedenkäytön
tehokkuus

6.5 Integroitu vesivarojen 
hallinta

Yritysten osallistuminen vesivarojen 
hallinnan prosesseihin

6.6 Veteen liittyvien
ekosysteemien suojelu 

Ekosysteemit, joihin yritykset ja niiden 
alihankkijat vaikuttavat

6.7 Kansainvälinen yhteistyö 
ja teknologiat

Teknologiakehitys, kumppanuudet

6.8 Paikallisyhteisöjen tuki Yrityksen ja alihankkijoiden 
toimipaikkojen paikallisyhteisöjen tuki 

Ks. myös CEO Water Mandate, WaterAid and WWF-International (2015) Serving the 
public interest: corporate water stewardship and sustainable development



Miten 
Vesivastuusitoumus 
viedään käytäntöön?

• Yrityksiä kannustetaan liittymään 
mukaan tekemällä oman 
sitoumuksensa kattositoumuksen 
askelia ja periaatteita noudattaen 

• Perustajajäsenien tuki

• Työpajat ja yritystapaamiset

• Kehitys- ja tutkimushankkeet

Tavoite: suomalaisyrityksistä 
maailman vesivastuullisimmat! 



Kiitos! 

Löydät Vesivastuusitoumuksen 
osoitteesta

sitoumus2050.fi/commitment/ves
ivastuusitoumus

Lisätietoja:

suvi.sojamo@aalto.fi

p. +358-50-3254415 

https://sitoumus2050.fi/commitment/vesivastuusitoumus
mailto:suvi.sojamo@aalto.fi

