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MITTAUKSEN TOTEUTUS JA LUOTTETTAVUUS 
Elisan päästösäästölaskenta on rakennettu  ISO 14040:2006 periaatteiden mukaan.  

Laskennan perusteet ja tulokset on varmennettu kolmannen osapuolen toimesta Vuoden 2018 osalta 

päästösäästömittareiden varmennukset suoritti EY. Varmentaminen sisälsi arvioinnin päästösäästöjen 

laskentaan asetetuista vaatimuksista ja tavoitetasosta, sekä tietojen oikeellisuuteen vaikuttavista riskeistä. 

Lisäksi se sisälsi raportointi- ja tiedonmuodostusprosessien sekä järjestelmien ja tietojen keräysohjeiden 

läpikäymisen. Tarkoituksena oli varmistaa, että luoduilla toimintatavoilla, käytännöillä ja tietojärjestelmillä 

saavutetaan riittävän tarkka ja luotettava laskenta.  Tätä laskentadokumenttia ei ole varmennettu. 

MUUTOKSET LASKENNASSA EDELLISEEN LASKENTAKAUTEEN 

VERRATTUNA 

 

Ei merkittäviä muutoksia edelliseen laskentakauteen verrattuna.  

ASIAKKAIDEN PÄÄSTÖSÄÄSTÖT 

Asiakkaiden virtuaalineuvottelut 
Laskennan tavoitteena on laskea Elisan asiakkaiden järjestämien virtuaalineuvottelujen 

hiilidioksidipäästösäästöt verrattuna perinteiseen fyysiseen neuvotteluun, jossa osallistujat matkustavat 

kokouspaikkaan.  

Elisa tarjoaa asiakkailleen useita virtuaalineuvotteluratkaisuja.  Neuvottelutyyppejä ovat: Videran 

videoneuvottelupalvelut sekä Skype. Laskentaan mukaan otettuja palveluita kutsutaan jäljempänä 

virtuaalineuvotteluiksi.  

Videran järjestelmistä saadaan tiedot neuvotteluihin osallistuneiden henkilöiden lukumääristä. Skype -

palvelun osalta tietoa osallistujien määristä ei ole saatavilla. Kokousmäärien arvioimiseksi käytetään 

3.4.2013 ja 10.4.2014 Elisa Toimisto 365 – palvelun käyttäjille tehtyjen tutkimusten tuloksia. Tutkimuksissa 

on ollut yhteensä 187 yritystä. Yhtä käyttäjää kohti (on sama kuin yhtä lisenssiä kohti) osallistutaan 

tutkimusten mukaan keskimäärin 7,97 virtuaaliseen kokoukseen puolessa vuodessa. Yhteen neuvotteluun 

osallistuu keskimäärin 3,69 henkilöä. Ulkopuolisessa vertailtavissa olevassa tutkimuksessa, Crimson 

Consulting -selvityksessä, kokouksien keskiarvoksi on ilmoitettu 4 henkilöä (Crimson Consulting Group 

2009). 

Virtuaalineuvottelut korvaavat perinteisiä neuvotteluja mutta toisaalta lisäävät neuvottelujen 

kokonaismäärää, koska kynnys virtuaalineuvotteluun on matala. Virtuaalineuvotteluiden käyttö-

mahdollisuuden aiheuttama lisä neuvottelumäärissä arvioitiin käyttäen aiheesta saatavilla olevia selvityksiä 

ja Elisan omien työntekijöiden kokous- ja matkustuskäyttäytymistä. Laskennassa joka kolmannen 

videoneuvottelun katsottiin korvanneen perinteisen neuvottelun (kts. tarkemmin Liite). 
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Etäisyyksien laskeminen 

Elisan omien virtuaalineuvottelujen käyttö on hyvin dokumentoitu. Elisan Meeting Center -raportointiin 

kerättyjä tietoja on hyödynnetty arvioidessa virtuaalineuvottelukäyttäytymistä: kokouksen 

osallistujamääriä, vältettyjen kokousmatkojen pituuksia ja kulkutapajakaumia. Tietoja on täydennetty 

kansallisten työmatkaselvitysten (Ulkomaiden osalta lähteenä Tilastokeskus, kotimaan osalta lähteenä 

Henkilöliikennetutkimus 2004–2005 ja Henkilöliikennetutkimus 2011) ja asiakkaille tehtyjen kyselyiden 

perusteella. 

Kokoukseen osallistuneiden toimipistejakauman oletetaan olevan seuraavanlainen: pääkonttori tai 

lähialue 87 %, muu Suomi 8 %, Eurooppa 4 % ja muut maanosat 2 %. Laskentaoletus saatiin kolmen 

asiakkaille tehdyn kyselyn tuloksena. Vuonna 2010 tehdyssä kyselyssä oli otoksena 7 yritystä, vuonna 2013 

56 yritystä ja vuonna 2014 118 yritystä. Toimipistejakauma on yritysten määrillä painotettu keskiarvo näistä 

tutkimuksista.   

Kulkutapajakauma Suomessa oletetaan olevan: henkilöautokilometrit 69 %, junakilometrit 22 %, 

laivakilometrit 0 % ja lyhyet lennot 9 %. Laskentaoletus on keskiarvo sekä Henkilöliikennetutkimuksista 

2004–2005 ja 2011 sekä Elisan omasta kulkutapajakaumasta.  

Euroopassa kaikkien lentojen oletettiin olevan keskipitkiä ja maanosien osalta lentojen oletetaan olevan 

mannertenvälisiä. Keskimääräisen matkustusetäisyyden oletettiin olevan Suomessa 417 km (244km 

junamatkat painotettuna Elisan oman käytön perusteella), Euroopassa 1781 km (Elisan lentomatkojen 

etäisyyden perusteella) ja muissa maanosissa 7561 km (Elisan kaukolentomatkojen etäisyyden perusteella).  

Huolellisista taustaselvityksistä ja toiminnan arvioinnista huolimatta virtuaalineuvottelujen avulla 

vähentynyttä matkustamista koskeva laskenta pitää edelleen sisällään monia oletuksia ja yleistyksiä, jotka 

perustuvat Elisan omaan rakenteeseen ja toimipisteiden maantieteelliseen sijoittumiseen. Kuitenkin niin 

etäneuvottelumittarin kuin muidenkin mittareiden kohdalla on varovaisuusperiaatetta noudattaen laskettu 

saavutettu päästösäästö alhaisimman laskennallisen vaihtoehdon mukaisesti. Päästösäästö yhtä kokousta 

kohden on 31 kgCO2.   

 

Päätelaitteiden kierrätys 
Laskennan tavoitteena on laskea käytetyn laitteen ostamisen kautta saavutetut päästövähennykset 

uusien päätelaitteiden valmistuksessa.  

Puhelimen osalta laskennassa on oletettu, että mikäli asiakas ei osta käytettyä puhelinta tai MBB- 

modeemia hän ostaa halvan hintaluokan puhelimen tai MBB-modeemin. Laskentaperustana on käytettyjen 

puhelinten ja MBB- modeemien myyntimäärä sekä uuden puhelimen tuotannon ja logistiikan hiilijalanjälki.  

Laskennassa ei ole huomioitu materiaalikierrätyksen kautta syntyviä mahdollisia päästövähennyksiä. 

Laskennassa ei myöskään huomioitu uusien ja kierrätettyjen puhelinten ja niiden latureiden käytön 

energiankulutuksen eroja. Riippuen oletuksista, joita tehdään puhelinten käyttömäärästä ja laturin 

käytöstä, aiheuttaa kierrätettyjen puhelinten suurempi energiankulutus hiilidioksidipäästön, joka on 

määrältään noin 1-3 prosenttia puhelimen tuotannon hiilijalanjäljestä (Nokia Oyj, 2014).  
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PALVELUIDEN TUOTTAMISEN PÄÄSTÖSÄÄSTÖT 
Elisa on panostanut omien päästöjensä vähentämiseen määrätietoisesti koko 2000-luvun ajan. Elisan 

omassa toiminnassa hiilijalanjälkeä pienennetään energiatehokkuudella, omien palveluiden maksimaalisella 

hyödyntämisellä ja toimintatapamuutoksilla sekä hankkimalla uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua 

sähköä. 

Ideal work - ratkaisut 
Laskennan tavoitteena on todentaa hiilidioksidipäästöjen väheneminen Elisan omassa toiminnassa 

liikkuvan työn ratkaisujen avulla. Liikkuva työ on ihmisten, palveluiden ja tietojen tavoitettavuutta ajasta ja 

paikasta riippumatta. Päästövähennysten laskeminen rajattiin kolmeen osa-alueeseen: (1) päästöjen 

väheneminen etätyön avulla, (2) päästöjen väheneminen liikematkustamisessa virtuaalineuvottelujen 

avulla ja (3) päästöjen väheneminen monitilatoimistoratkaisun avulla. 

Alamittari 1: Etätyö 

Laskennan tavoitteena on määritellä Elisan työntekijöiden etätyöstä aiheutuva hiilidioksidipäästöjen 

määrän väheneminen ottamalla huomioon elisalaisten päivittäisten työn ja kodin välisen matkustamisen 

vähentymisestä säästyneet matkustamisen hiilidioksidipäästöt. Elisa tässä yhteydessä sisältää Elisa Oyj:n, 

Enia Oy:n ja Elisa Eesti AS:n. 

Kaikille Elisassa työskenteleville lähetettiin syyskuussa 2018 kysely, jolla selvitettiin etätyöpäivien määrää. 

Kyselyyn vastasi 36 % kyselyn vastaanottaneista. Kyselyn perusteella elisalainen teki vuonna 2018 

keskimäärin 6.3 etätyöpäivää kuukaudessa. Kyselyllä kerättiin tietoa myös työmatkan pituudesta 

(keskimäärin noin 17 km) ja kulkutavasta. 

Alamittari 2: Liikematkustamisen vähentyminen 

Laskennan tavoitteena on todentaa Elisan omien virtuaalineuvottelujen käytöstä aiheutuva 

hiilidioksidipäästöjen määrän väheneminen ottamalla huomioon elisalaisten suorittamilla 

virtuaalineuvotteluilla säästyneet matkustamisen hiilidioksidipäästöt. 

Virtuaalineuvottelut korvaavat perinteisiä neuvotteluja mutta toisaalta lisäävät neuvottelujen 

kokonaismäärää, koska kynnys virtuaalineuvotteluun on matala. Virtuaalineuvotteluiden käyttö-

mahdollisuuden aiheuttama lisä neuvottelumäärissä arvioitiin käyttäen aiheesta saatavilla olevia selvityksiä 

ja Elisan omien työntekijöiden kokous- ja matkustuskäyttäytymistä. Laskennassa joka kolmannen 

videoneuvottelun katsottiin korvanneen perinteisen neuvottelun (kts. tarkemmin Liite).  

Laskenta kattaa kaikki Elisan henkilöstön pitämät virtuaalikokoukset seuraavilla palveluilla: Skype ja Videran 

kokoukset. 

Alamittari 3: Tilatehokkuus 

Elisan monitilatoimistoissa ei ole nimikoituja työpisteitä. Liikkuvan työn seurauksena toimistotilaa ja 

työpisteiden määrää on vähennetty. Tilatehokkuus-alamittarin laskennassa tavoitteena on laskea 

säästyneet lämmitettävät toimistotilan hiilidioksidipäästöt. Laskennassa Elisan tilannetta verrataan 

Suomen keskimääräiseen tilatehokkuuslukuun 23 m2/hlö (lähde: Konsulttitoimisto DTZ 23.6.2009). 

Lopputuloksena on säästyneiden tilojen osalta oletetut päästöt tarkasteluaikana. Neliömäärät ja 

työntekijöiden lukumäärät saadaan Elisan toimitilapalveluiden tietojärjestelmästä. Päästöt lasketaan Elisan 

toimistojen sähkön ja lämmön ominaiskulutuksilla per neliö, jotka on saatu Elisan hiilijalanjälkilaskennasta.   



5 
 

 

Päästöjen laskenta rajataan koskemaan kiinteistön sähkön ja lämmön kulutusta sekä käyttäjäsähköä. 

Vedenkulutus jätettiin laskennan ulkopuolelle, sillä vedenpuhdistuksen elinkaaripäästön vaikutus on hyvin 

pieni.  

Konesalien tehokkuus  
Laskennan tavoitteena oli laskea hiilidioksidipäästöjen säästöt Elisan palvelinkeskuksissa verrattuna alan 

keskimääräiseen tasoon. Laskennassa oli kolme erillistä osiota: 

• Asiakkaiden virtuaalipalvelinten määrä 

• Elisan omien virtuaalipalvelinten määrä 

• Uudelleenkäyttöön toimitetun lämmön määrä 

Alamittari 1: Asiakkaiden virtuaalipalvelinten määrä 

Tavoitteena on laskea CO2 -päästövähennykset asiakkaiden virtuaalipalvelimille verrattuna perinteisille 

palvelinratkaisuille. Palvelinten virtualisoinnissa perinteisen palvelinratkaisun sijaan jaetaan 

palvelinkapasiteettia virtuaalipalvelimista.   

Virtualisoinnin etuna energiatehokkuuden kannalta on palvelinten tehokkaampi hyödyntäminen 

mahdollisimman korkealla käyttöasteella.  

Laskennassa selvitetään kuinka monta virtuaalipalvelinta Elisalla sekä tytäryhtiöillä Elisa Links Oy, Appelsiini 

Oy ja Elisa Eesti ajanjaksolla on. Seuraavaksi arvioidaan pilvipalvelua tuottavien järjestelmien palvelinten 

energiankulutus sekä perinteisen järjestelmän palvelinten energiankulutus. Laskuissa arvioidaan, että 

Elisalle siirretyt palvelut toisella palvelulla tuotettuna jakautuvat niin, että 25% tuotetaan perinteisellä 

palvelinteknologialla ja 75% toisella virtuaalisella palvelulla. Lopuksi lasketaan energiansäästö vertaamalla 

pilvipalveluna toteutettua järjestelmää perinteisellä tavalla toteutettuun.  

Virtuaalipalvelinten ja perinteisten palveluratkaisujen virrankulutus arvioidaan valmistajien ilmoittamilla 

arvoilla. Perinteisen palveluratkaisun palvelinympäristön virrankulutus arvioidaan keskimääräisen PUE-

luvun avulla 1,91 (EPA, 2010).Tehonkulutuksen oletetaan olevan 242 W.  

Elisan virtuaalipalvelinten virrankulutus lasketaan Rack -kehikon tehokulutuksen perusteella, joka 

arvioidaan olevan 375 W. Yhdessä Rack -kehikossa oletetaan olevan noin 38 palvelinta. PUE luku Elisan 

ulkopuolisissa pilvipalvelinkeskuksissa oletetaan olevan 1,8 (Rittal 2014). Elisan palvelinympäristön 

virrankulutuksen laskemisessa käytetään mitattua PUE-lukua.  

Alamittari 2: Elisa omien virtuaalipalvelinten määrä 

Tavoitteena on laskea CO2 -päästövähennykset Elisan omille virtuaalipalvelimille verrattuna perinteisille 

palvelinratkaisuille. Palvelinten virtualisoinnissa perinteisen palvelinratkaisun sijaan jaetaan 

palvelinkapasiteettia virtuaalipalvelimista.   

Virtualisoinnin etuna energiatehokkuuden kannalta on palvelinten tehokkaampi hyödyntäminen 

mahdollisimman korkealla käyttöasteella.  

Laskennassa selvitetään kuinka monta virtuaalipalvelinta ajanjaksolla on. Seuraavaksi arvioidaan 

pilvipalvelua tuottavien järjestelmien palvelinten energiankulutus sekä perinteisen järjestelmän palvelinten 

energiankulutus. Lopuksi lasketaan energiansäästö vertaamalla pilvipalveluna toteutettua järjestelmää 

perinteisellä tavalla toteutettuun.  
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Virtuaalipalvelinten ja perinteisten palveluratkaisujen virrankulutus arvioidaan valmistajien ilmoittamilla 

arvoilla. Perinteisen palveluratkaisun palvelinympäristön virrankulutus arvioidaan keskimääräisen PUE-

luvun avulla 1,91 (EPA, 2010).Tehonkulutuksen oletetaan olevan 242 W.  

Elisan virtuaalipalvelinten virrankulutus lasketaan Rack -kehikon tehokulutuksen perusteella, joka 

arvioidaan olevan 375 W. Yhdessä Rack -kehikossa oletetaan olevan noin 38 palvelinta. Elisan PUE luku 

Elisan ulkopuolisissa pilvipalvelinkeskuksissa oletetaan olevan 1,8 (Rittal 2014). Elisan palvelinympäristön 

virrankulutuksen laskemisessa käytetään mitattua PUE-lukua. 

Alamittari 3: Uudelleenkäyttöön toimitetun lämmön määrä  

Kesän 2011 aikana aloitettiin Elisan Espoon palvelinkeskuksessa muodostuvan lämmön toimittaminen 

Fortumin kaukolämpöverkkoon ja vastaavasti vuodesta 2018 Kampin palvelukeskuksissa muodostuvan 

lämmön toimittaminen Helenin kaukolämpöverkkoon. Järjestelmässä palvelinten tuottama lämpö sitoutuu 

kaukojäähdytysnesteeseen, josta se siirretään kaukolämpöverkkoon. Näin tuotettu lämpö korvaa 

kaukolämpöverkossa fossiilisten polttoaineiden käyttöä energianlähteenä vuoden ympäri.  

CO2 päästösäästöjen laskennassa käytetään sekä Fortumilta että Heleniltä saatuja päästösäästökertoimia, 

joissa on laskettu kaukokylmän tuotannon päästöt ja saadut säästöt kaukolämmön tuotannossa.  

Verkkolaskutus  
Laskennan tavoitteena on laskea hiilidioksidipäästöjen väheneminen Elisan toiminnassa siirryttäessä 

paperilaskuista sähköiseen laskutukseen sekä siirryttäessä paperisesta tilausvahvistuksesta sähköiseen 

tilausvahvistukseen. Laskennassa huomioitiin ainoastaan emoyhtiön verkkolaskutus ja tilausvahvistukset. 

Verkkolaskutuksella ja sähköisellä tilausvahvistuksella on samankaltaiset prosessit. 

Päästösäästöt lasketaan siten, että yhden paperisen laskun tai tilausvahvistuksen tuottamasta 

hiilidioksidipäästöstä vähennetään yhden verkkolaskun tai sähköisen tilausvahvistuksen tuottama 

hiilidioksidimäärä. Tämä kerrotaan ajanjaksolla lähetettyjen laskujen määrällä. 

Lisäksi laskennan piiriin kuuluvat päästöt loppusijoituksesta ja yritysasiakkaiden osalta arkistoinnista (6 

vuotta).  

Mobiiliverkon säästötoimenpiteet 
Mittarin tarkoituksena on seurata hiilidioksidipäästösäästöjä jotka syntyvät Elisan radioverkkoon 

tehtävistä toimenpiteistä, jotka vähentävät radioverkon energiankulutusta. Vertailukohtana on tilanne, 

että mitään toimenpiteitä ei tehtäisi.  

Sähkönsäästöfeatureiden osalta sähkön säästö perustuu tukiasemakohteiden mitattuun 

energiankulutukseen ja energiankulutuksen erotukseen ennen ja jälkeen toimenpiteen. 

Muut toimenpiteet ovat fyysisiä tukiasemakokoonpanojen muutoksia. Näiden toimenpiteiden osalta 

säästöt saadaan laskemalla toimenpiteiden lukumäärät laskenta-ajanjaksolla. Toimenpiteet kerrotaan 

jokaisen sähkönsäästötoimenpiteen energiansäästömäärällä yhtä säästötoimenpidettä kohti, joka perustuu 

eri tukiasemakokoonpanojen mitattuun energiankulutukseen. Saadaan tulokseksi sähkön säästö laskenta- 

ajanjaksolla. Sähkön säästö laskenta-ajanjaksolla kerrotaan hiilidioksidipäästökertoimella.  
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CO2 -vapaan energian käyttö 
Mittarissa on tarkoitus seurata hiilidioksidipäästösäästöjä, jotka syntyvät päästöttömän energian 

hankinnasta.  

Päästösäästö lasketaan kertomalla uusiutuvan energian määrä market based -kertoimella. Vuonna 2018 

ostimme alkuperäistodistukset ydinvoimalle (160 GWh) ja uusiutuvalle energialle (111 GWh). 

MUUT ENERGIATEHOKKUUDEN MITTARIT 

Mobiiliverkon energiankulutus per siirretty data  
Laskennan tavoitteena on laskea mobiiliverkon energiankulutus siirrettyä gigatavua kohti. Laskenta 

toteutetaan siten, että radioverkon energiankulutus jaetaan radioverkossa liikkuneen datan määrällä. 

Mobiiliverkossa liikkuvan datan määrä saadaan ylläpidon tilastoista. Mobiiliverkon energiankulutuksen 

laskeminen on kerrottu edellisessä kappaleessa.  

ELISAN OMA HIILIJALANJÄLKI 
Elisan hiilijalanjäljen laskenta tehdään viimeisimpien valmistuneiden koko vuotta koskevien tilastojen ja 

saatujen toteumatietojen perusteella. Laskentametodologia perustuu kasvihuonekaasuprotokollaan (The 

Greenhouse Gas Protocol, GHG), jonka ovat kehittäneet World Resources Institute ja World Business 

Council for Sustainable Development.  

GHG-protokollan laskennan ja raportoinnin taustalla ovat yleiset yritysten taloudellisten tunnuslukujen 

laskennassa ja raportoinnissa käytettävät periaatteet. Näitä ovat relevanssi, kokonaisvaltaisuus, 

johdonmukaisuus, läpinäkyvyys ja tarkkuus.  

Elisa on ottanut laskennan yleiset periaatteet huomioon laskennassaan. Laskennan rajaukset on määritelty 

toiminnoille siten, että ne parhaiten vastaavat Elisan toimintaa, tuotteita ja palveluita. Laskenta on 

toteutettu siten, että menetelmä on läpinäkyvä ja todennettavissa kolmannen osapuolen toimesta. 

Laskennan kaikki oletukset ja vaiheet on raportoitu selkeästi. Tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmien 

luotettavuus ja olemassa olevat kontrollit sekä tietojen laskentatapaan ja tiedonkeruuseen liittyvät riskit on 

arvioitu kolmannen osapuolen toimesta.  
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LIITE: VIRTUAALINEUVOTTELUJEN VAIKUTTAVUUS: 

MATKUSTUSKÄYTTÄYTYMISEN MUUTOS ELISA OYJ:SSÄ 
 

Tammi-maaliskuussa 2010 Elisan työntekijät osallistuivat yli 30000 kattavasti dokumentoituun virtuaalineuvotteluun. Aineiston 

perusteella suoritettiin laskenta sisältäen tiedot virtuaalineuvotteluun osallistuneiden toimipisteistä, Elisan työntekijöiden 

keskimääräisestä liikematkustustavasta eri toimipisteiden välillä matkalaskuihin perustuen ja Elisan toimipisteiden väliset 

etäisyydet. Näiden tietojen avulla laskettiin matkat, jotka olisivat toteutuneet, jos kaikki virtuaalineuvottelut olisi toteutettu 

normaaleina kokouksina. Tuloksena oli 1,2 miljoonaa kilometriä. Laskelmasta rajattiin pois virtuaalineuvottelut, joissa korvaava 

matkustaminen olisi tapahtunut lentoliikenteenä, koska tämän osalta luotettavaa tietoa etäisyyksistä ei ollut saatavilla. 

Tarkasteltaessa Elisan matkakustannuksia havaitaan, että liikematkustamisen määrä on vähentynyt huomattavasti samaan aikaan, 

kun virtuaalineuvottelujen määrä on kasvanut voimakkaasti. Elisan matkakustannusten kehityksen 2006–2010 perusteella voitiin 

arvioida tilastollisesti matkakustannusten väheneminen tarkasteluajanjaksolla. Tämä muutettiin säästyneiksi 

matkustusetäisyyksiksi maksettuun kilometrikorvaukseen perustuen. Matkakulut tarkistettiin uudestaan vuoden 2014 keväällä, 

jolloin voitiin todeta, että henkilötyövuotta kohden laskettu matkakulu on asettunut pysyvästi hyvin alhaiselle tasolle. 

Elisassa liikematkustamiseen käytetään yleisesti junaa lyhyillä ja keskipitkillä matkoilla. Laskentaa suoritettaessa 

junamatkustamisen määrää ei kuitenkaan voitu luotettavasti erottaa muista kilometrikorvauksista. Junan käytöstä suoritetut 

korvaukset on laskennassa oletettu kilometrikorvauksiksi. Junakorvausten määrä kilometriä kohden perustui laskelmassa 

Tilastokeskuksen katsaukseen junamatkustamisen keskimääräisistä kustannuksista Suomessa 200 kilometrin matkalla vuonna 

2010. 

Siten todellinen matkustamisen korvautuminen voidaan laskea kyseiseltä ajanjaksolta, koska toisaalta säästetyt 

matkakustannukset (pois lukien lennot, majoitus ja muut matkakustannukset) ja toteutuneiden virtuaalikokousten 100-

prosenttinen vastaavuus matkustamisena voitiin muuttaa kilometreiksi.  

Laskennan tuloksen perusteella virtuaalineuvottelujen käyttö Elisassa korvasi perinteisiä neuvotteluja 31 prosenttisesti. Jos 

oletetaan, että 60 prosenttia kyseisen ajanjakson matkakorvauksista liittyi junamatkustukseen, korvaavuusaste nousee jopa 39 

prosenttiin.  

Tulos on linjassa Carbon Disclosure Projectin raportin kanssa. Sen mukaan alkuvaiheessa 44 prosenttia virtuaalineuvotteluista on 

uusia ja viiden vuoden kuluttua osuus on kasvanut 66 prosenttiin. Tällä perusteella siis aluksi 56 prosenttia virtuaalineuvotteluista 

korvaa matkustamista ja viiden vuoden kuluttua osuus laskee 34 prosenttiin. (Carbon Disclosure Project Study 2010, The 

Telepresence Revolution). Lähtökohdaksi otettua varovaista oletusta, että vähintään 30 prosenttia neuvotteluista korvaa 

perinteisiä neuvotteluja, tukevat myös muut saatavilla olevat lähteet. (Crimson Consulting Group 2009, James 2009, 2005). 

 

 


