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1 ELISAN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 

 

1.1 TARKOITUS 

 

Elisan yleiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct) luovat perustan eettiselle 

liiketoiminnallemme. Tämän dokumentin tarkoituksena on kuvata Elisan ympäristövastuun 

politiikka, joka on pohjana ympäristöjohtamisjärjestelmälle, tavoitteille sekä käytännön 

prosesseille vastuullisen toiminnan johtamiseksi ja mittaamiseksi.   

 

1.2 SOVELTAMISALA JA LAAJUUS 

Tämä Politiikka koskee kaikkia Elisan ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä, alihankkijoita, 

toimittajia ja kumppaneita sekä Elisan hallituksen jäseniä. Meillä on velvollisuus noudattaa 

soveltuvia lakeja kaikissa niissä valtioissa, joissa harjoitamme liiketoimintaa. Elisan 

yritysvastuun johtoryhmässä (Corporate Responsibility Management Board), johon kuuluu 

johtajia jokaisesta Elisan liiketoimintayksiköstä tehdään ympäristövastuun linjaukset ja 

päätökset osana koko yritysvastuuta. Elisan johtoryhmällä (Elisa Executive Board) on oma 

edustajansa Corporate Responsibility Management Board -johtoryhmässä. Politiikka on 

hyväksytty Elisa Executive Board -johtoryhmässä.  
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2 ELISAN YMPÄRISTÖVASTUU 

 

Vastuullisuus on yksi Elisan arvoista. Keskitymme ympäristövastuussa ilmastovastuuseen ja 

energiatehokkuuteen. ICT-alan tuotteilla ja palveluilla on merkittävä rooli maailman 

hiilijalanjäljen pienentämisessä ja haluamme olla edistämässä hiilineutraalin yhteiskunnan 

saavuttamista.  

Energiatehokkailla palveluillamme voimme pienentää merkittävästi sekä omaa että 

asiakkaidemme hiilijalanjälkeä. Toimintaamme jatkuvasti kehittämällä pystymme tarjoamaan 

kestäviä digitaalisia palveluita, joiden avulla asiakkaamme voivat toimia resurssiviisaammin ja 

ilmastomyönteisemmin. 

Pyrimme pienentämään tuotteidemme ja palveluidemme elinkaarensa aikana aiheuttamia 

ympäristövaikutuksia. Elisalla on myymälöissä keräysastiat, joiden kautta jäte päätyy 

uudelleenkäsittelyyn ja jälleen elektroniikan raaka-aineiksi. Toimivat matkapuhelimet Elisan 

kierrättää uudelleenkäyttöön. Olemme tehostaneet asiakaspalvelun etämyynnin 14 päivän 

palautusoikeuden aikana palautuneiden laitteiden uudelleenpakkausta ja 

tarkistusmenetelmiä, jotta toimivat laitteet saadaan uudelleenkäyttöön. 

Teemme yhteistyötä toimitusketjumme kanssa ja edellytämme toimittajiemme toteuttavan 

seuraavia Elisan eettisen ostamisen periaatteita kaikessa liiketoiminnassaan ja omissa 

alihankintaketjuissaan: 

• Rajallisten resurssien (kuten energian, veden, raaka-aineiden) käytön 

tehostamiseksi aktiivisella tavalla on olemassa prosessit.  

• Haitallisten ympäristöpäästöjen riskien arvioimiseksi ja vähentämiseksi 

on olemassa asiaankuuluvat johtamiseen liittyvät, operatiiviset ja tekniset 

menetelmät.  

• Tuotteiden ja palveluiden ympäristöystävällisyyden parantamiseksi 

loppukäyttäjän käytössä on olemassa asianmukaiset menetelmät.  

• Tuotteiden ja palvelujen ympäristö- ja sosiaalisia hyötyjä tuottavaa 

innovatiivista kehittämistä tuetaan.  

https://corporate.elisa.fi/attachment/content/Elisan-eettiset-ehdot_2017.pdf
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Vastuullisuus tarkoittaa myös sitä, että jokainen elisalainen osaltaan huolehtii ympäristön 

hyvinvoinnista ja valitsee ympäristömyönteisen vaihtoehdon toiminnalleen.  

Noudatamme kaikessa toiminnassamme lainsäädäntöä ja määräyksiä sekä olemme 

sitoutuneet jatkuvasti parantamaan liiketoimintamme ympäristövaikutusta ja edistämään 

ympäristömyönteistä toimintaa. 

 

2.1 YMPÄRISTÖVASTUUN PERIAATTEET JA SITOUMUKSET 

Elisa on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen. Sitouduimme omaksumaan, 

tukemaan ja toteuttamaan omassa toiminnassamme YK:n ympäristöön liittyviä 

perusperiaatteita sekä raportoimaan toiminnastamme säännöllisesti.  

Sitoudumme myös Sitoumus 2050 -aloitteeseen sekä Suomen 

energiatehokkuussopimukseen, jonka mukaiset energiatehokkuustavoitteet olemme 

määritelleet toiminnallemme. 

Olemme asettaneet tieteelliset tavoitteet (Science Based Targets) päästöjemme 

vähentämiseksi. Elisa on  ensimmäinen suomalainen teleoperaattori kansainvälisessä 

Science Based Targets Initiative  -aloitteessa, jonka avulla yritykset voivat osoittaa 

sitoutumisensa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. 

Elisan yleiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct) sitovat koko Elisa -konsernia koskien 

kaikkea liiketoimintaamme, henkilöstöämme ja kumppaneitamme. Elisan hankintaa koskevat 

Elisan eettisen ostamisen periaatteet.  

Elisa kuuluu Helsingin kaupungin Ilmastokumppaneihin. Olemme kirjoittaneet 

ilmastositoumuksen, jossa sitoudumme tuottamaan tuotteita ja palveluita, joiden avulla 

asiakkaat voivat vähentää omia hiilidioksidipäästöjään. Raportoimme sitoumuksemme 

toteutumisesta vuosittain ilmastokumppaneille.  

  

https://sitoumus2050.fi/
http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/
http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/
http://corporate.elisa.com/attachment/content/Elisa-Code-of-Conduct-2015.pdf
http://corporate.elisa.fi/attachment/content/Elisan-eettiset-ehdot_2016.pdf
http://www.ilmastokumppanit.fi/
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3 KOULUTUS 

Ympäristökoulutus ja tiedotus ovat osa yritysvastuun toteutusta. Henkilöstön tietotaitoa 

parannetaan talon sisällä järjestetyllä toiminnalla sekä hyödyntämällä eri yhteistyötahojen 

järjestämiä ulkoisia koulutustilaisuuksia ja seminaareja.  

 

4 REFERENSSIT 

• Elisan yleiset toimintaperiaatteet 

• Elisan eettisen ostamisen periaatteet 

 


