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Tutkimuksen tavoitteet
Tutkimuksen tavoitteena oli pohtia, minkälaista rahamääräistä ympäristöinfor- 
maatiota yrityksissä tuotetaan ja mihin tätä informaatiota voidaan käyttää. Ta
voitteena oli siten tarkastella, minkälaista teoriaa aiheesta on esitetty ja miten 
tämä teoria on sovellettavissa käytäntöön. Toisaalta pyrittiin myös kartoitta
maan sitä, mihin saatua informaatiota voidaan ja mihin sitä kannattaa käyttää.

Lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmä
Tutkimuksen teoriaosassa lähdeaineistona on käytetty sekä perinteisen että ym
päristölaskentatoimen koti- ja ulkomaista kirjallisuutta ja artikkeleita. Empi- 
riaosan lähdeaineisto puolestaan koostuu havainnoinnista, yrityksen kirjallisesta 
materiaalista, kokouksiin osallistumisesta sekä epävirallisesta kommunikaatios
ta.

Tutkimusmenetelmä on case-tutkimus. Tämä tutkimustyyppi sopii aiheeseen, 
sillä tutkimuskohteena on ympäristölaskentatoimi, josta on kirjoitettu teoriaa, 
mutta käytännön sovellukset ovat vähäisiä.

Tutkimuksen tulokset
Tutkimuksen seurauksena kohdeyrityksestä löydettiin erilaisia ympäristökus- 
tannuksia, joiden voidaan sanoa muodostavan merkittävän osan yrityksen toi
mintaa ja siten niihin tulisi kiinnittää huomiota päätöksenteossa ja muussa yri
tyksen toiminnassa. Toiminnasta löydetyt ympäristökustannukset olivat suurelta 
osin erilaisia huolto- ja korjauskustannuksia, jotka aiheutuvat ympäristönsuoje
lutoimenpiteistä. Näitä ovat ilman sekä veden suojelu, joita kohdeyrityksessä 
hoidetaan ilmansuojelun osalta savukaasupesurilla ja vedensuojelun osalta jäte- 
vedenpuhdistuslaitoksella. Lisäksi pääomakustannukset muodostavat merkittä
vän osan ympäristökustannuksista.

Lisäksi tutkimuksessa otettiin kantaa kustannusinformaation systematisointiin ja 
informaation hyödyntämiseen. Informaation hankinnan systematisointi on me
nettelytapojen jatkuvuuden periaatteen vuoksi tärkeää. Tässä tutkimuksessa suo
siteltiin kohdeyritykselle kahta vaihtoehtoista tapaa seurata ympäristökustan- 
nuksia laskentajärjestelmässä. Lisäksi mainittiin kirjallisuudessa ehdotettuja tie
don hyväksikäytön kohteita. Se, miten kohdeyritys toimintaansa kehittää ja 
hyödyntää ympäristökustannusinformaatiota jää tämän työn ulkopuolelle tar- 
kasteluaikavälin lyhyyden vuoksi.
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1 JOHDANTO

1.1 Ympäristöasioiden kehittyminen yrityksissä

Yritysten toimintaympäristössä on tapahtunut aina muutoksia. Eri aikakausina nämä 

muutokset ovat vain liittyneet erilaisiin asioihin. 1970 ja 1980 -luvuilla kilpailu yri

tysten välillä kiristyi huomattavasti, kun valtionyhtiöitä yksityistettiin. Tällöin yrityk

set joutuivat keskittymään toisaalta kustannustehokkuuteen ja toisaalta asiakastyyty

väisyyteen.(Drury, 1996, 21-23) Viimeisimpänä mukaan ovat tulleet ympäristöasiat, 

kun ympäristölait ovat kiristyneet huomattavasti ja siten pakottaneet yritykset otta

maan huomioon omat ympäristövaikutuksensa ja toisaalta yritykset ovat alkaneet 

myös ymmärtää ympäristöasioita kilpailutekijöinä.

Vaikka ympäristöasiat ovat olleet mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa jo usei

den vuosikymmenien ajan, vasta 1980-luvulla ympäristölainsäädäntö on alkanut oh

jata yritystenkin toimintaa ympäristöasioiden suhteen. Toisaalta yhteiskunnallisen 
keskustelun seurauksena kuluttajat ovat tulleet valistuneemmiksi ja hekin ovat alka

neet kiinnittää huomiota kuluttamiensa tuotteiden ympäristövaikutuksiin ja ovat siten 

kiinnostuneita saamaan yrityksiltä tietoa näistä asioista. Tämä on johtanut siihen, että 

yritykset käsittävät ympäristöasiat myös kilpailutekijöinä. Ympäristölaskentatoimi ei 

kuitenkaan vielä tuolloin noussut merkittäväksi tekijäksi ympäristöliiketoiminnassa, 

vaan aluksi yrityksissä kiinnitettiin huomiota auditointiin ja raportointiin, joista saatiin 

välitöntä hyötyä (kuvio 1). Brittiläinen järjestö Sustainability on tehnyt benchmar- 

king-tutkimusta eri vuosina ja kuvio 1 perustuu heidän vuonna 1996 tekemään tutki

mukseen. Tarkoituksena oli perehtyä suurten yritysten ympäristöraportointiin ja siten 

on saatu kuvion kaltaisia tuloksia ympäristöasioiden kehittymisestä yrityksissä. Sus

tainability on asiantuntijoidensa kanssa laatineet kuvion 1 mukaisen ideaalijärjestyk- 

sen yrityksen ympäristötoiminnan kehittämiseen. Tämän kuvion avulla voidaan pe

rustella sitä, minkä vuoksi ympäristölaskenta on tärkeää. Toistaiseksi yritykset eivät 

kuitenkaan tämän tutkimuksen mukaan ole olleet halukkaita panostamaan sen kehit

tämiseen, johtuen ehkä muiden osa-alueiden helpommasta toteuttamisesta ja toisaalta 

niiden avulle saavutetuista välittömistä eduista. Toiminnan kehittämisen karmalta jär

kevintä olisi kuitenkin aloittaa ympäristötoiminnan kehittäminen ympäristölaskenta-
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toimen kohdalta, koska sen rooli ympäristöraportoinnin toteuttamisessakin on mer
kittävä. Onhan selvää, että lukumääräistä raportointia on mahdotonta suorittaa luotet

tavasti, mikäli kunnollista mittausta ei suoriteta. Mittaaminen kuuluu ympäristölas

kentatoimeen sekä ei-rahamääräisenä että rahamääräisenä.

Toteutunut järjestys Ideaalijärjestys

Ympäristöauditointi Ympäristölaskenta

Ympäristöraportointi Indikaattorit

Ohjausjärjestelmät Ohjausjärjestelmät

Verifiointi Y mpäristöauditointi

Benchmarking Y mpäristöraportointi

Indikaattorit Verifiointi

Y mpäristölaskenta Benchmarking

Kuvio 1: Ympäristölaskenta suhteessa muihin ympäristöjohtamisen työkaluihin 

(UNEP/Sustainability, 1996, 8)

Kirjallisuudessa ympäristölaskentatoimea on alettu käsitellä 1990-luvulla ja etenkin 

sen loppupuolella. Niinpä se on tutkimuskohteena melko uusi ja etenkin käytännön 

sovellukset ovat vielä melko vähäisiä. Kirjallisuutta löytyy jo nyt melko runsaasti, 
mutta sisällöllisesti kirjoissa ja artikkeleissa käsitellään pitkälti samoja asioita. Nämä 

teemat keskittyvät siihen, että ympäristölaskentatoimi on yrityksille kannattavaa, 
mutta melko vähän otetaan kantaa siihen, miten toteutus tulisi tapahtua ja mitä ongel

mia voidaan kohdata.

Ympäristölaskentatoimea tarvitaan yritysten toiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen. 
Tavoitteena on siten tuottaa johdolle konkreettisia lukuja yrityksen toiminnasta. Lu

kumääräinen tieto on sellaista informaatiota, jota johto parhaiten ymmärtää. Raha on 

kuitenkin se, joka viime kädessä ratkaisee kaikissa voittoa tavoittelevissa yrityksissä. 

Tavoitteena onkin kehitys, josta sekä ympäristö että yritys hyötyvät. (Niskala & Mä

täsaho, 1996, 15) Perinteisen laskentatoimen ongelmana on, että se on tehty pakollista 

tilinpäätösraportointia silmällä pitäen. Tällöin ympäristöasiat jäävät piiloon, eikä ym-
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päristökustannuksia tarkastella erillään tai kohdisteta tuotteille, vaan ne jätetään usein 

yleiskustannuksiksi. (Ditz, ym. 1995, 1)

Tämä näkyy käytännössä tarkastelemalla yritysten julkaisemia ympäristöraportteja. 

Raporttien määrä kasvaa jatkuvasti ja yhä useammat yritykset julkaisevat niitä, mutta 

rahamääräisen tiedon määrä näissä raporteissa on todella vähäistä muutamaa poikke

usta lukuun ottamatta. Hollantilainen konsulttiyritys BSO/Origin mainitaan kirjalli

suudessa usein esimerkkinä ympäristölaskentatoimen edelläkävijänä. Tämä yritys on 

jo 1990-luvun alussa liittänyt tilinpäätökseensä ympäristöosuuden, jossa on toteutettu 

ympäristötilinpäätös tuloslaskelmineen ja taseineen (kts. BSO/Origin 1992). Suomes

sa energiayhtiöt ovat julkaisseet eniten rahamääräistä informaatiota, (kts. esim Hel

singin Energia 1999)

1.2 Tutkimuksen tavoite, rakenne ja rajaukset

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten ja minkälaista rahamääräistä ympä- 

ristöinformaatiota yrityksessä tuotetaan ja mihin tätä informaatiota voidaan käyttää. 

Pääosin keskitytään ympäristökustannuksiin, koska tuottojen määritteleminen on hy

vin vaikeaa ja toisaalta ympäristökustannukset vaikuttavat enemmän yrityksen toi

mintaan. Tutkimuksessa pohditaan myös erilaisia ongelmia, joita rahamääräisen ym- 

päristöinformaation tuottamiseen liittyy.

Teoreettisessa osassa tarkastellaan, miten ympäristökustannuksia on luokiteltuja mää

ritelty kirjallisuudessa. Lisäksi tarkastellaan laskettujen ympäristökustannusten käyt

tökohteita. Empiirisessä osassa pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

■ Mitä laskentajärjestelmän nykyisin taltioimista kustannuksista voidaan pitää 

ympäristöperusteisinä?
■ Onko muita tärkeitä ympäristökustannuksia, joita laskentajärjestelmä ei huomi

oi?
■ Onko ympäristökustannusten erillinen tarkastelu hyödyllistä toiminnan kehittä

misen ja päätöksenteon suhteen?

3



Rakenne

Tässä tutkimuksessa empiriaa ei ole eritelty omaksi luvukseen, vaan tuloksia ja ha

vaintoja esitetään jokaisen luvun kohdalla erikseen. Toisessa luvussa puhutaan ympä

ristölaskentatoimesta ja sen kehittymisestä. Ensin selvitetään menestyksekkään ympä

ristölaskentatoimen toteuttamisen edellytyksiä. Nämä edellytykset liittyvät strategian 

luomiseen ja toteuttamiseen. Tämän jälkeen selvitetään minkä takia ympäristölasken

tatoimea kannattaa haijoittaa erillään perinteisestä laskentatoimesta. Tällöin nousevat 

esiin perinteisen laskentatoimen puutteet rekisteröidä ympäristövaikutuksia rahamää

räisesti. Lisäksi pohditaan niitä edellytyksiä, joita tarvitaan onnistuneen ympäristölas

kentatoimen toteuttamiseen. Näitä ovat esimerkiksi ympäristövaikutusten tiedostami

nen, joten tässä luvussa esitellään myös case-kohteen prosessi ja sen ympäristövaiku

tukset.

Kolmannessa luvussa puhutaan ympäristökustannuksista. Tämä luku on työn keskei

sin luku. Aluksi pohditaan kustannusten määritelmiä ja määrittämisen ongelmaa. Eri 

viranomaistahot ovat esittäneet tarkkoja määritelmiä ja näitä esitellään tässä työssä. 
Luvussa tarkastellaan myös julkaistujen ympäristöraporttien tietoja, jotka havainnol

listavat hyvin määrittämisen ongelmaa. Seuraavaksi luokitellaan ympäristökustannuk- 

set. Tässä esitellään ja sovelletaan EPA:n (Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluviran

omainen) jaottelua, joka helpottaa kustannusten yksilöimistä yrityksen toiminnasta. 

Tätä jaottelua on käytetty paljon erilaisissa esimerkeissä kirjallisuudessa ja sen onkin 

todettu olevan hyvin toimiva, minkä vuoksi sitä käytetään myös tässä työssä. Pää

omakustannukset eritellään kuitenkin EPA:n jaottelusta poiketen omaksi ryhmäkseen, 

koska ympäristöinvestoinnit ovat niin keskeinen ja suuri osa ympäristölaskentatoimea. 

Tässä kohdassa esitetään myös empiriasta löydetyt ympäristökustannukset, jotka 

osoittautuivat merkittäväksi kustannuseräksi yrityksen toiminnassa. Kustannusten 

luokittelun jälkeen pohditaan laskentaan liittyviä ongelmia, joita ovat mittaus-, koh- 

distamis- ja arvostusongelmat.

Neljännessä luvussa esitellään, minkälaisia ympäristöperusteisiä tuottoja yrityksissä 

voi esiintyä. Nämä ovat yleensä vaikeasti mitattavissa, koska ne ovat usein imagope- 

rusteisia. Kuitenkin näitä on syytä huomioida toiminnassa, koska joitakin aivan selviä
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ja suuriakin etuja voi löytyä. Empiriasta näitä ei suuremmin ole lähdetty etsimään, 

koska tässä vaiheessa case-kohteessa haluttiin keskittyä keskeisimpiin eriin ja syvälli

sempi tiedon keruu jää tulevaisuuden kehittämiskohteeksi.

Viidennessä luvussa pohditaan tuotetun informaation käyttöä. Tässä pyritään esittele

mään monipuolisesti mutta kriittisesti erilaisia käyttökohteita. Informaatiota voidaan 

käyttää hyödyksi sekä sisäisesti että ulkoisesti. Toiminnan kehittämisen kannalta si

säinen käyttö on tietenkin keskeisintä, mutta ulkoisen raportoinnin avulla voidaan 

kuitenkin saada suuria imagollisia hyötyjä, joten sekin on tarpeellista. Sen vuoksi täs

sä työssä tehdäänkin tämä hyppäys ulkoisen ympäristölaskentatoimen puolelle. Ennen 

varsinaisia käyttökohteiden esittelyjä puhutaan systemaattisesta tiedonkeruusta, jolla 

tarkoitetaan ympäristökustannusten seurantaa laskentajärjestelmässä. Tähän esitetään 

kaksi vaihtoehtoista tapaa: tapahtumaperusteinen ratkaisu ja laskentatunnisteeseen 

perustuva ratkaisu. Systemaattinen seuranta helpottaa tiedon todennettavuutta jälki

käteen sekä nostaa tiedon objektiivisuuden tasoa.

Kuudes luku on yhteenveto, jossa esitetään tiivistetysti koko tutkimus sekä johtopää

töksiä. Tässä luvussa pohditaan myös tulevaa tutkimustarvetta tältä alueelta sekä sitä, 

mitä yritysten kannattaa jatkossa huomioida ympäristöasioidensa suhteen.

Rajaukset

Kustannusten tarkastelu rajataan yrityksen sisäisiin kustannuksiin (kts. kuvio 5, s. 19). 

Ympäristölaskentatoimen toteutus aloitetaan yleensä sisäisistä kustannuksista, koska 

ulkoisten kustannusten määrittäminen on hyvin vaikeaa. Tämä tutkimus tehdään Met- 

sä-Serlan tutkimusosaston toimeksiannosta ja Metsä-Serlaa kiinnostaa tässä vaiheessa 

ne kustannukset, jotka todellisuudessa koituvat heidän maksettavikseen. Ulkoisten ja 

sisäisten kustannusten raja on kuitenkin häilyvä ja jatkossa on odotettavissa, että yri

tysten tulee enenevissä määrin vastata myös ulkoisvaikutuksistaan. Niinpä joissakin 

kohdissa ulkoisiakin kustannuksia mainitaan.

Toinen ulottuvuus rajauksien kohdalla koskee tuotteen elinkaarta. Ympäristökustan- 

nuksia laskettaessa pyritään yleensä tuotteen kokonaiskustannusten arviointiin. Tällä 

tarkoitetaan sitä, että halutaan selvittää tuotteen koko elinkaaren kustannukset raaka-
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aineen hankkimisesta loppukäytön jälkeiseen hävittämiseen. Nämä kaikki kustannuk

set eivät kuitenkaan realisoidu yrityksen maksettaviksi, joten taas tarkastelu rajataan 

yritykselle koituviin kustannuksiin.

Kaikenkaikkiaan siis keskitytään johdon ympäristölaskentatoimeen. Luvussa viisi tä

hän tehdään poikkeus, kun puhutaan ympäristöraportoinnista. Tämä hyppäys ulkoisen 

laskentatoimen puolelle tehdään sen vuoksi, että raportointi on tällä hetkellä selkeästi 

merkittävin ympäristöinformaation käyttökohde kaikissa yrityksissä.

1.3 Tutkimusmenetelmä

Tämä tutkimus toteutetaan case-tutkimuksena. Ghauri, ym. (1995, 87-88) mukaan ca- 
se-tutkimus sopii tilanteeseen, jossa tutkimuskohteena on asia, jota ei ole aiemmin 

paljoa tutkittu, eikä aiheesta näin ollen ole kirjoitettu kovin runsaasti teoriaa. Tällöin 

on perustellumpaa tarkastella yhtä kohdetta syvällisemmin, koska yleistävä vertailu 

on lähes mahdotonta. Ympäristökustannusten kohdalla voidaan todeta, että ne ovat 

pitkälti myös tilannekohtaisia, joten on hyvin hankalaa verrata eri kohteita toisiinsa.

Scapens (1990, 265) jakaa case-tutkimukset viiteen luokkaan. Tämä luokittelu ei kui

tenkaan käytännössä ole aina näin selvä, mutta sen avulla kuitenkin saadaan käsitys 

siitä, minkä tyyppisiä tutkimuksia voidaan tehdä. Ensimmäiseksi Scapens mainitsee 
kuvailevat (descriptive) case-tutkimukset, joiden avulla pyritään kuvaamaan jotain 

laskentajäijestelmää tai tekniikkaa, joka on jo käytössä jossain. Tällöin voidaan esi
merkiksi vertailla eri yritysten laskentatekniikoita. Toisena mainitaan havainnollista

vat (illustrative) tutkimukset. Tällöin tavoitteena on havainnollistaa jonkun yrityksen 

kehittämää uutta ja mahdollisesti innovatiivista toimintatapaa. Kolmas case- 
tutkimustyyppi on kokeileva (experimental) tutkimus. Tutkijat kehittävät jatkuvasti 

uusia laskentatapoja ja —menetelmiä, mutta niiden käytännön toteutus saattaa olla vä

häistä. Tällaisten menetelmien kokeilu voidaan toteuttaa kokeilevan case-tutkimuksen 

avulla. Tällöin pyritään kuvamaan niitä vaikeuksia, joita kohdataan, kun pyritään to

teuttamaan jotain teoriaa käytännössä. Neljäs tyyppi on tutkiva (exploratory) case- 

tutkimus. Tällöin tutkitaan syitä siihen, miksi joitakin laskentatapoja käytetään. Ta

voitteena on tuottaa yleistyksiä laskentatapojen käyttämisen syistä. Näin voidaan
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esittää hypoteeseja ja ideoita tuleville empiirisille tutkimuksille. Viimeisenä tutki- 

mustyyppinä Scapens mainitsee selittävän (explanatory) tutkimuksen. Tällaiset tutki

muksetkin hakevat syitä joidenkin laskentatapojen käyttämiseen, mutta tavoitteena ei 

ole yleistysten tuottaminen kuten tutkivan tutkimuksen kohdalla vaan näiden syiden 

syvällisempi ymmärtäminen ja selittäminen.

Tämä tutkimus on lähinnä kokeileva tutkimus Scapensin jaottelun mukaan. Tutkimuk

sessa pyritään siis soveltamaan ympäristölaskentatoimen teoriaa käytännössä ja tuo

daan esille implementoinnissa eteen tulevia ongelmia. Toisaalta otetaan kantaa myös 

siihen, miksi tietyntyyppistä laskentaa tulisi harjoittaa, joten siinä mielessä tämä on 

myös selittävää tutkimusta. Scapens mainitseekin juuri näiden kahden tyypin olevan 

vaikeasti erotettavissa toisistaan (mt. 266).

Tiedonhankintamenetelmiä ovat haastattelut, havainnointi, yrityksen erilaiset julkai

semattomat muistiot sekä kirjallisuus aiheesta. Scapens (mt. 275) nimittää tällaista eri 

tiedonlähteiden vertailua triangulaatioksi, jonka avulla tutkimuksen empiiristen ha

vaintojen validiteetin ja reliabiliteetin tasoa saadaan nostettua.

1.4 Keskeisiä käsitteitä

Ympäristölaskentatoimi on melko nuori laskentatoimen sovellutusalue ja niinpä kä

sitteistö ei ole kovin vakiintunutta. Tässä pyrin määrittelemään muutamia työn kan

nalta keskeisiä käsitteitä. Näitä ovat: ympäristö, ympäristövaikutus, ympäristönsuo

jelu sekä ympäristökustannus. Ympäristökustannuksen käsitettä pohditaan syvälli

semmin luvussa kolme, koska se on tämän työn keskeisin käsite ja toisaalta myös 

melko hankalasti määritettävissä.

Ympäristöllä tarkoitetaan tässä työssä luonnollista fyysistä ympäristöä ja se sisältää 

veden, maan, kasvit ja eläimet sekä fossiiliset polttoaineet, mineraalit ja muut uusiu

tumattomat luonnonvarat. (Euroopan yhteisöjen komissio, 1999, 10) Tähän määritel

mään on tässä yhteydessä järkevää lisätä vielä uusiutuvat luonnonvarat, koska ta- 

paustarkasteluna on metsäteollisuus, joka nimenomaan kuluttaa uusiutuvia luonnon
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varoja. Lisäksi kaikkien edellämainittujen tekijöiden väliset vuorovaikutussuhteet 

liittyvät ympäristön käsitteeseen. (SFS 1996, 12)

Ympäristövaikutus on mikä tahansa haitallinen tai hyödyllinen muutos ympäristössä, 

jonka yritys aiheuttaa kokonaan tai osittain toiminnallaan, tuotteillaan tai palveluillaan 

(SFS 1996, 12). Nämä ympäristövaikutukset voivat olla joko välillisesti tai välittö

mästi yrityksen aiheuttamia. Välittömillä ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan yrityk

sen tuotantoprosessien ja tuotteiden valmistuksen aiheuttamia vaikutuksia ilmaan, 

maaperään, vesistöihin ja muuhun ympäristöön. Välillisillä ympäristövaikutuksilla 

puolestaan tarkoitetaan yrityksen käyttämien raaka-aineiden hankinnan, energian ku

lutuksen ja liikenteen sekä yrityksen tuottamien tuotteiden kulutuksesta ja hylkäämi

sestä koituvia ympäristövaikutuksia. (Niskala 1995, 107)

Ympäristönsuojelulla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään 

tai poistamaan yrityksen haitallisia ympäristövaikutuksia. Tällaisia toimenpiteitä ovat 

esimerkiksi seuraavat (Tilastokeskus, 1999, 6):

■ Päästöjen vähentäminen ja niiden muodostumisen ennaltaehkäisy esimerkiksi 

prosessitekniikkaa kehittämällä

■ Jätteiden käsittely ja niiden muodostumisen ennaltaehkäisy

■ Ympäristövahinkojen korjaaminen

■ Ympäristövahinkojen ennallistaminen (esimerkiksi maisemointi)

■ Energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen, jonka ensisijainen tarkoitus on 

toimipaikan aiheuttamien välittömien haitallisten ympäristövaikutusten vähen

täminen (esimerkiksi jätehuoltoa korvaava kierrätys)

Ympäristölaskentatoimi on osa yhteiskunnallista laskentatoimea. Tämän taas voidaan 

nähdä perinteisen laskentatoimen laajennuksena, jonka tehtävänä on rekisteröidä, 

muokata, analysoida ja raportoida johdolle ja muille sidosryhmille taloudellista tietoa 

yrityksen kyvystä hoitaa yhteiskunnallisia velvollisuuksiaan. Laajasti tulkiten lasken

tatoimen voidaan katsoa rekisteröivän myös ei-rahamääräistä tietoa. Ympäristölas

kentatoimi tarkastelee siis yhteiskunnallisen laskentatoimen yhtenä osana yrityksen
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ympäristöön liittyviä taloudellisia vaikutuksia sekä jossain määrin myös ei- 

rahamääräistä tietoa. (Niskala, 1995, 20-23 ja Mätäsaho, ym. 1999, 14)

Ympäristökustannukselle ei ole olemassa standardinomaista määritelmää. Hyvin laa

jasti määriteltynä ympäristökustannuksia voidaan katsoa olevan kaikki ne kustannuk

set, jotka aiheutuvat tuotteen tai palvelun tuottamisen ja kulutuksen ympäristövaiku

tuksista joko yritykselle itselleen tai yhteiskunnalle. (Niskala & Mätäsaho, 1996, 143) 

Tämä määritelmä on kuitenkin tähän työhön liian laaja ja niinpä luvussa kolme tar

kastellaan erilaisten viranomaistahojen suosituksia siitä, miten ympäristökustannus 

tulisi määritellä yrityksen toiminnan kannalta.

1.5 Case-kohteen esittely

1.5.1 Suomen metsäteollisuus ja Metsä-Serla Oyj

Metsäteollisuus on jo vuosikymmenten ajan ollut keskeinen tekijä Suomen talouskas

vulle. Suomen metsävarat ovat antaneet mahdollisuuden tämän teollisuudenalan jat

kuvalle kasvulle. Vielä 1980-luvun alussa Suomessa oli yli 20 itsenäistä metsäteolli

suusyritystä, mutta viime vuosikymmen puolivälissä jäljellä oli enää kolme suurta 

(UPM-Kymmene, Ensoja Metsä-Serla), loput on sulautettu näihin (Diesen 1998, 94). 

Tämän jälkeen suomalaiset metsäyritykset ovatkin siirtyneet ulkomaille tekemään 

suuria yritysostoja ja fuusioita.

Metsäteollisuus kuitenkin mielletään yhdessä energia- ja kemian teollisuuden kanssa 

paljon ympäristövaikutuksia omaavaksi teollisuudenalaksi. Esimerkiksi jätevesipääs

töjen kohdalla metsäteollisuus on ylivoimaisesti suurin ympäristönkuormittaja kaikki

en päästömuotojen (kiintoaine, biologinen hapenkulutus, fosfori ja typpi) kohdalla. 

Tästä johtuen metsäyritykset ovatkin ensimmäisten joukossa joutuneet kehittämään 

toimintaansa siten, että ympäristövaikutuksia on saatu vähennettyä. Tilastokeskuksen 

mukaan metsäteollisuus onkin ollut selvästi aktiivisin ympäristöinvestoij a. Vuonna 

1995 sen osuus oli yli 65 prosenttia kaikista ympäristöinvestoinneista. (Tilastokeskus 

2000, 33, 129)
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Metsä-Serla on Suomen kolmanneksi suurin metsäteollisuusyritys ja Euroopan suurin 

hienopaperin valmistaja. Metsä-Serla on Metsäliitto-Yhtymän pörssiin itsenäisesti 

listautunut tytäryhtiö (kuvio 2). Metsäliitto-yhtymä on puukauppaan ja metsäteolli

suuteen keskittynyt suomalainen konserni. Sen operatiivinen toiminta tapahtuu tytär

yhtiöiden kautta, joista yksi on Metsä-Serla. Yhtymän tehtävänä on tarjota omistuk

selliset, liiketoiminnan strategiseen suunnitteluun ja tavoitteisiin sekä rahoitukseen ja 

pääomahuoltoon liittyvät resurssit. Metsäliitto Osuuskunta on Metsäliitto-Yhtymän 

emoyritys, joka vastaa yhtymän yritysten tuotantolaitosten puunhankinnasta. Osuus

kunnan muodostavat yli 125 000 yksityistä metsänomistajaa.

HALLINTONEUVOSTO 
puheenjohtaja Runar Lillandt

HALLITUS
puheenjohtaja Arimo Uusitalo

METSÄLIITTO-YHTYMÄN PÄÄJOHT.
Antti Oksanen

SISÄINEN TARKASTUS 
Juhani Tevameri

OMSTAJASUHTEET 
Jaakko Punkan .....-i

VIESTINTA 
Pekka Kivelä

LAKIASIAT 
Pertti Vuopala

STR. KEHITYS 
Jouko M. Jaakkola

FINANSSI 
Kari Haavisto

METSÄRYHMÄ 
Markku Melkko

KEMIALLINEN 
METSÄTEOLLISUUS

METSÄ-SERLA 
Metsä-Botnia, Metsä Tissue, Metsä-Rauma

MEKAANINEN 
METSÄTEOLLISUUS

FINNFOREST
Metsä Timber, Metsä liitto S W

Kuvio 2: Metsäliitto Osuuskunnan organisaatiokaavio (www.metsäliitto.fi)

Metsä-Serlan toiminta on jaettu kolmeen liiketoimintaryhmään: paperiryhmä, pak- 

kausryhmä ja myyntiryhmä (kuvio 3). Metsä-Serlan ydinliiketoiminta alueita ovat 

painaminen ja pakkaaminen, ja ydintuotealueita ovat päällystetyt paperi- ja kartonki- 

lajit. Yrityksen tuotteita myydään yli 70 markkinalla, joista noin 30:ssä on oma 

myyntiyhtiö. (Metsä-Serla 1999a) Yritysostojen myötä konsernin rakenne on muuttu

nut voimakkaasti ja tulee jatkossakin muuttumaan. Tällä hetkellä konserni on dives- 

toimassa Metsä-Tissueta myymällä SCA:lle omistusosuutensa. Tämä kauppa on kui

tenkin vielä päättämättä, koska EU:n kilpailuviranomaiset tutkivat kaupan kilpailulli

sia seurauksia. Forest Alliance on myyntiyhtiö, jonka kautta Metsä-Serla myy tuot
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teitään maailmalaajuisesti. Forest Alliancessa yhtiökumppanina Metsä-Serlalla on 

Myllykoski.

Finance & Control
EVP & CFO 

VeJi-МаШ Mynttinen

Corporate Services

Oper«
SEVFi 

«tauko M

тот
iCGÖ
-Jaakkola

>

4/ 
\

4

..... XI ^------------ /

Customer
Interface

Development

VV4 S 1 ■

Kuvio 3: Metsä-Serlan organisaatiokaavio (www.metsaserla.com)

Metsä-Serla on viime vuosina kasvanut voimakkaasti yritysostojen kautta. Viimeisin 

suuri kauppa on toukokuussa 2000 julkistettu ruotsalaisen Modo Paperin osto. Tämän 
kaupan myötä Metsä-Serlasta tuli Euroopan suurin hienopaperin valmistaja. Modo 

paper kuuluu nykyisessä Metsä-Serlan organisaatiossa paperiryhmään. Modo kaupan 

jälkeen Metsä-Serla on ostanut lisäksi saksalaisen Zandersin. Tämä kauppa on kuiten

kin huomattavasti pienempi kuin Modon osto. Taulukossa 1 näkyy yrityksen liiketoi

mintaa kuvaavien tunnuslukujen muutos viimeisen viiden vuoden aikana.
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Metsä-Serla Oyj 1995 1996 1997 1998 1999

Liikevaihto (milj. euroa) 2 240 2511 3 226 3 523 4 236
Taseen loppusumma (milj. euroa) 3 123 3 652 4 766 4 761 4 947

Henkilöstö (keskimäärin) 10 106 11 947 13 458 14611 16 367
Liikevoitto-% 17,90 6,00 10,50 11,00 9,30
Oman pääoman tuotto -% 22,00 2,50 7,80 11,60 10,50
Sijoitetun po:n tuotto -% 18,80 6,40 11,20 11,00 10,70
Omavaraisuusaste -% 42,40 37,20 42,60 45,90 47,00
jBruttoinvestoinnit (milj. euroa) 492 792 531 412 422

Taulukko 1: Metsä-Serla Oyj:n liiketoiminnan tunnuslukuja1 1995-1999 (Metsä-Serla 
1999a)

Savon Sellu Oy on Kuopiossa toimiva fluting-kartonkitehdas.2 Tehdas kuuluu Metsä- 

Serlan pakkausryhmään. Se aloitti tuotannollisen toimintansa syksyllä 1968 ja on niitä 

harvoja fluting-kartonkitehtaita maailmassa, jotka käyttävät nk. neitseellistä kuitua 

valmistusprosessissaan. Fluting-kartonki on massatuote, joten hinta on merkittävä te

kijä sen myynnissä. Kierrätyskuidusta valmistettu kartonki on halvempaa, mutta sen 
kestävyysominaisuudet eivät ole yhtä hyvät kuin ensikuidusta valmistetulla karton

gilla. (Paulapuro 2000, 70) Fluting-kartonkia ei mielletä kaikkein haitallisimmaksi 

ympäristölle, koska noin 90% maailman flutingista valmistetaan kierrätyskuidusta ja 

toisaalta aaltopahvia käyttää suurimmaksi osaksi teollisuus. Tuotannossa on kuitenkin 

ympäristövaikutuksia siinä kuin muillakin metsäteollisuustuotteilla ja Savon Sellukin 

on jo pitkään pyrkinyt parantamaan ympäristösuorituskykyään. Tehtaalla on tehty 

muutamia suuria investointeja, joiden avulla ympäristövaikutuksia on pystytty vä

hentämään merkittävästi. Esimerkiksi rikkidioksipäästöt (SO2) ovat vähentyneet 

kymmenessä vuodessa (1985-1995) 10269 tonnista 115 tonniin ja tällä hetkellä rikki

dioksidin talteenottoaste on yli 99%.

1 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on selvitetty liitteessä 5
2 Fluting - eli aallotuskartonki = kartonki, josta tehdään aaltopahvin lainerien väliin jäävät, aallon 

muotoon taivutetut kerrokset.
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1.5.2 Prosessin kuvaus Savon Sellu Oy:ssä

Savon Sellun prosessi voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen: puolisellun valmis

tukseen, kartonkikoneeseen ja voimalaitokseen (Liite 1). Koko tuotantoprosessi alkaa 

puolisellun valmistuksella, johon käytetään raaka-aineena koivua kuitupuuksi. Koivu 

on ainoa puolikemialliseen aallotuskartonkiin sopiva raaka-aine sen kuidun jäykkyy

den vuoksi. Savon Sellu käyttää noin kolmasosan tuontipuuta (pääosin Venäjältä), 

toisen kolmasosan kotimaista puuta ja viimeinen kolmannes on vaneritehtaitten viilu- 

haketta. Lisäksi puolisellun valmistukseen käytetään rikkiä (S) ja ammoniakkia 

(NH3), joista valmistetaan ammoniumbisulfaattikeittoliuos. Varsinainen puolisellu 

valmistetaan keittämällä, jolloin puusta liukenee noin 20% kuiva-aineesta keittones- 

teeseen. Nämä kuidut käsitellään mekaanisesti kuiduttimessa, jonka jälkeen ne pes

tään ja jauhetaan. Jaottelun jälkeen massa on valmista fluting-kartongin valmistuk

seen.

Kartonki valmistetaan tasoviirakoneella, jossa puolisellu pumpataan kartonkikoneen 

alkuosassa olevalle viiraosalle noin 1% vesisuspensiona. Prosessin aikana viira-, pu

ristin- ja sylinterikuivausosalla massaa kuivatetaan niin, että valmiin kartongin kuiva- 

ainepitoisuus on noin 91%.

Tehtaan vaatimasta energiasta kaikki höyry ja pääosa sähköstä tuotetaan omalla voi

malaitoksella, jonka muodostavat kaksi kattilaa. Pääasiallisina polttoaineina käytetään 

turvetta ja sellun keiton jätelientä. Lisäksi polttoaineina käytetään kuorta, biolietettä, 

polttoöljyä sekä rikkihäviöiden korvaamiseen käytettyä sulaa rikkiä.

1.5.3 Prosessin ympäristövaikutukset ja niihin kohdistetut toimenpiteet

Sellun keitossa syntyy liuos, joka sisältää keitossa liuennutta puuainesta sekä keitto- 

kemikaalijäänteitä. Tämä liuos pestään kolmivaiheisessa suodinpesimössä, jossa pe

suvetenä käytetään kartonkikoneen kiertovettä. Tässä vaiheessa jäteliemen kuiva- 

ainepitoisuus on 9-10%, jota väkevöidään esihaihduttamossa ja nelivaiheisessa saija- 

haihduttamossa 55% kuiva-ainepitoisuuteen. Haihduttamon sekundäärilauhteet käy

tetään ammoniakin laimennukseen, keittoliuoksen valmistukseen sekä prosessivetenä 

tehtaalla.
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Energian tuotannossa syntyy savukaasuja, jotka puhdistetaan sähkösuotimella ja rikin 

talteenottolaitoksella. Sähkösuotimessa poistetaan pääosa lentotuhkasta ja loput tuh

kasta poistetaan savukaasupesurilla (liite 2). Samalla poistetaan myös muu kiintoaines 

sekä rikkidioksidi (SO2). Pesurissa savukaasut jäähdytetään ja niiden sisältämä rikki

dioksidi sidotaan ammoniakkiveteen, joka laimennetaan sekundäärilauhteilla noin 9% 

ammoniumbisulfiittiliuokseksi käytettäväksi jälleen puolisellun keittonesteenä.

Savukaasupesuri otettiin käyttöön Savon Sellussa lokakuussa 1991. Pesurin inves

tointiin päädyttiin, kun rikkidioksidi päästöjä piti ympäristönsuojeluvaatimusten 

vuoksi alentaa. Vaihtoehtoina pesurille oli toiminnan lopettaminen tai ammoniumin 

vaihtaminen natriumiksi keittoliuoksessa ja kemikaalien talteenoton toteuttaminen 

soodakattilan avulla. Tämä vaihtoehto suljettiin pois liian kalliina investointina. Savu- 

kaasupesuriin päädyttiin, vaikkei tällaista rikkidioksidin talteenottolaitosta ollut vielä 

käytössä missään. Investointi osoittautui kuitenkin hyväksi, koska kustannusarvio 

alitettiin ja investointi oli muutenkin erittäin toimiva.

Prosessissa tarvittava vesi otetaan Kallavedestä. Pumppaamoita veteen lisätään kloo

ria mikrobikasvun estämiseksi. Suurin osa vedestä käytetään sellaisenaan ja osa puh

distetaan kemiallisesti polyalumiinikloridilla ja natriumaluminaatilla. Puhdistetusta 
vedestä valmistetaan täyssuolanpoistolla höyrykattilan tarvitsema kattilavesi sekä 

kloorilla desinfioimalla tehdasalueella käytettävä talousvesi.

Prosessissa syntyneet jätevedet puhdistetaan biologisella puhdistamolla (liite 3), joka 

sisältää primääriselkeyttimen, kaksi aerobivaihetta, flotaatiovaiheen sekä lietteen kä

sittelyn. Biologiseen puhdistamoon tuleva jätevesi neutraloidaan teollisuuskalkilla. 

Mikrobien ravinteena käytetään fosforihappoa. Näin syntynyt bioliete ja mekaaninen 

liete tiivistetään erillisessä laskeutusaltaassa, tiivistimessä ja lopulta se kuivataan 

suotonauhapuristimella 20-30% kuiva-ainepitoisuuteen. Polymeereillä voidaan pa

rantaa lietteen vedenpoistoa suotonauhapuristimella ja vaahdonestoaineilla voidaan 

hallita jäteveden vaahtoamista ilmastusaltailla.

Jäteveden puhdistamon lietettä on sekoitettu voimalan lento tuhkaan, jolloin on saatu 

metsälannoitukseen sopivaa ravinnetta. Tätä tuotetta on pyritty kehittämään ja kehi-
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tetään edelleen, jotta tulevaisuudessa suurempi osa lietteestä voitaisiin näin hyöty- 

käyttää.

Päästöjä Savon Sellu Oy on raportoinut viiden vuoden ajalla (1994-1998) taulukon 2 

mukaisesti. Päästöjä on eri vuosina raportoitu hieman eri tavoin, joten sen vuoksi jois

sain kohdissa tietoa ei ole. Tästä taulukosta saa kuitenkin kokonaiskuvan päästöjen 

kehittymisestä viiden vuoden ajanjaksolla. Siitä nähdään, että päästöt heilahtelevat 

melko voimakkaasti vuodesta toiseen, eikä selviä trendejä ole nähtävissä. Kuitenkin 

esimerkiksi rikkipäästöjen kohdalla ollaan päästy huomattavasti matalammalle tasolle 

kuin ennen rikinpoistolaitoksen käyttöönottoa. Liitteessä 4 on selvitetty päästöjen ly

henteet.

1994 1995 1996 1997 1998
Tuotanto
Puolisellu 210 000 t 213 000 t 209 000 t 220 000 t 225 000 t
Flutlng-kartonki 227 000 t 224 000 t 220 000 t 234 000 t 238 000 t
Jätevesipäästöt
Kiintoaine 253 t/a 117 t/a 116 t/a 106 t/a 190 t/a
bod7 445 t/a 234 t/a 187 t/a 190 t/a 183 t/a

CODCr 2 745 t/a 1 832 1 503 t/a 1 661 t/a 1 520 t/a
p 3 t/a 2,2 t/a 2,3 t/a 2 t/a 2,4 t/a
N 336 t/a 277 t/a 175 t/a 230 t/a 178 t/a
Päästöt ilmaan
Sellun valmistus
S02 82 t(S02)/a 44 t(S02)/a 329 t(S02)/a 361 t(S02)/a 366 t(S02)/a
Voimantuotanto
S02 roOCOo 70 t(S02)/a 9 t(S02)/a 35 t(S02)/a 144 t(S02)/a
TRS 11 t(S)/a - - 22 t(S)/a
NOx 196 t(N02)/a 255 t(N02)/a 476 t(N02)/a 253 t(N02)/a 268 t(N02)/a

O o - - - - 138 761 t/(C02)/a
Hiukkaset 60 t/a 94 t/a 98 t/a 91 t/a 93 t/a
Jätteet
Kaatopaikalle
-puujäte 11 960 t/a 110 t/a - 224 t/a -

-tuhka 8 232 t/a 5 040 t/a 2 921 t/a - 1 140 t/a
-muut tuhkat - - 987 t/a 6 488 t/a 652 t/a
-jätevedenpuhdistamon 11 470 t/a 8 234 t/a 3 159 t/a 4995 t/a 4 347 t/a
lietejätteet
-muut jätteet yhteensä 336 t/a 351 t/a 83 t/a 189 t/a 929 t/a
Jätteet yht. (t/a) 31998 13735 7150 11896 7068
Ongelmajätteet - 48 t/a 0,5 t/a 0,6 t/a 3,3 t/a

Taulukko 2: Savon Sellun päästöt 1994-1998 (Metsäteollisuus ry 1995, 1996, 1997, 

1998 ja 1999)
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2 YMPÄRISTÖLASKENTATOIMEN KEHITTYMINEN

2.1 Ympäristölaskentatoimen ulottuvuudet

Yritysten toimintaympäristössä on tapahtunut ympäristöasioiden suhteen paljon erilai

sia muutoksia. Eri sidosryhmien vaatimukset ympäristöasioiden suhteen ovat kasva

neet ympäristötietoisuuden lisääntymisen myötä. Ulkoisista sidosryhmistä etenkin 

omistajat ja sijoittajat haluavat saada yritykseltä rahamääräistä tietoa pystyäkseen te

kemään informoituja päätöksiä. Perinteinen laskentatoimi antaa tällaista tietoa koko 

toiminnan osalta, mutta ympäristöasioiden suhteen tiedon tuottaminen on vaatima

tonta. Toisaalta näiden sidosryhmien asettamat vaatimukset tuotetulle tiedolle ovat 

sellaiset, että ne pystyisivät tekemän vertailuja yritysten välillä. Ympäristöasioiden 

suhteen tämä on tällä hetkellä lähes mahdotonta yleisesti hyväksyttyjen määritelmien 

puuttuessa.

Ympäristölaskentatoimea voidaan tarkastella useammasta näkökulmasta (taulukko 3). 

Ympäristöasioita voidaan ensinnäkin laskea yhteiskunnallisella tasolla, jolloin tar

kastellaan makrotaloudellisia ympäristövaikutuksia. Tällöin lasketaan esimerkiksi 

bruttokansantuotetta, jossa tarkastellaan koko kansantalouden luonnon resurssien ku

lutusta. Toisaalta voidaan toimia mikrotasolla, eli tarkastella vain yrityksen toimintaa. 

Tämä voidaan jakaa perinteisen laskentatoimen tapaan ulkoiseen ja sisäiseen lasken

tatoimeen. Ulkoisella ympäristölaskentatoimella tarkoitetaan eri sidosryhmille tapah

tuvaa ympäristöraportointia, jota suomalaisetkin yritykset jo paljon tekevät. Sisäisen 

eli johdon ympäristölaskentatoimen tarkoitus puolestaan on tuottaa tietoa yrityksen 

ympäristövaikutuksista johdolle, jotta toimintaa voidaan kehittää. Taloudellinen in

formaatio on johdolle aina tärkeää, koska taloudellinen tulos on yritysten elinehto. 

Seuraavaksi paneudutaan hieman syvällisemmin ympäristölaskentatoimeen yrityksen 

näkökulmasta, eli tarkastellaan mikrotason ympäristölaskentatoimea.
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Ympäristölaskentatoimen
taso

Laskennan painopiste Kohdeyleisö

Kansantalouden ympäris
tölaskentatoimi

Makrotalous Yrityksen ulkoiset 
sidosryhmät

Ulkoinen ympäristölas
kentatoimi

Yritys Yrityksen ulkoiset 
sidosryhmät

Johdon ympäristölasken
tatoimi

Yritys tai sen osa (divi
sioona, laitos, ym.)

Yrityksen johto ja 
työntekijät

Taulukko 3: Ympäristölaskentatoimen tasot (EPÄ, 1995, 4)

Kuten jo edellä todettiin, voidaan ympäristölaskentaa haijoittaa yrityksessä sekä sisäi

siin että ulkoisiin tarkoituksiin. Bartolomeo ym. (2000, 33) jakavat yrityksen ympä- 

ristölaskennan neljään ulottuvuuteen: sisäiseen ja ulkoiseen sekä toisaalta rahamääräi

seen ja ei-rahamääräiseen (kuvio 4). Ulkoisella raportoinnilla tarkoitetaan ulkoisille 

sidosryhmille tiedottamista yritykselle ympäristöstä aiheutuvista taloudellisista vai

kutuksista. Etenkin erilaiset riskit ja vastuut ovat tärkeää tietoa ulkoisille sidosryh

mille. (mt. 33-34) Sosiaalisen vastuun raportoinnilla pyritään laajentamaan perintei

sen laskentatoimen rahamääräiskeskeisyyttä sidosryhmäraportoinnissa. Ympäristöasi
oihin voidaan helposti liittää erilaisia etiikkaan liittyviä kysymyksiä ja näitä onkin 

käytetty paljon ympäristöraportoinnissa. Tämänkaltaisen raportoinnin avulla yritykset 

voivat saavuttaa imagollisia hyötyjä.

Energia- ja materiaalilaskentaa tarvitaan ympäristöasioiden huomioimisessa, koska 

toistaiseksi monien ympäristöön liittyvien asioiden rahamääräistäminen on vaikeaa ja 

näin tehtäessä tiedon luotettavuus kärsii. Siksi on syytä huomioida myös ei- 

rahamääräistä tietoa. Toisaalta myös perinteisen laskentatoimen puolella on viime 

vuosina korostettu ei-rahamääräisen tiedon tarpeellisuutta päätöksenteossa ja suori

tuskyvyn mittaamisessa (kts. esimerkiksi Kaplan & Norton 1992). Viimeiseksi Bar

tolomeo ym. (2000, 35) mainitsevat johdon ympäristölaskentatoimen. Ympäristöasi

oita on pohdittu yrityksissä jo melko kauan, mutta rahamääräistä laskentaa on kehi
tetty vasta muutaman vuoden ajan. Joitakin tutkimuksia3 on tehty siitä, että ympäris

töasioista huolehtiminen on liiketaloudellisesti kannattavaa, eivätkä ympäristöasiat ole 

näin ollen vain imagollinen tai eettinen kysymys yrityksille. Siten onkin luonnollista,
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että yritysjohtoa kiinnostaa saada omasta yrityksestä rahamääräistä ympäristöinfor- 

maatiota päätöksenteon tueksi.

RAHAMAARAINEN TIETO
l k

Johdon ympäristö- Rahamääräinen
laskenta-toimi raportointi

SISÄINEN
PÄÄTÖKSEN- 4 ULKOINEN

tfon RAPORTOINTI
11'wl’ Energia- ia mate- Sosiaalisen vastuun
TUKEMINEN naali-laskenta raportointi

1 r
RAHAMÄÄRÄINEN JA EI-
RAHAMÄÄRÄINEN TIETO

Kuvio 4: Yrityksen ympäristölaskennan ulottuvuudet (Bartolomeo, ym. 2000, 33)

Ympäristökustannuksia voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta (kuvio 5): 1) sisäi
sesti, jolloin tarkastellaan vain yritykselle kohdistuvia kustannuksia tai 2) ulkoisesti, 

jolloin otetaan mukaan myös nk. sosiaaliset eli yhteiskunnalle aiheutuvat kustannuk

set, joista yritys ei kuitenkaan ole tilivelvollinen. Sosiaaliset eli ulkoiset kustannukset 

ovat huomattavasti vaikeampia arvottaa, koska vaikutukset ulottuvat moniin eri asioi

hin ja on erittäin vaikeaa ellei jopa mahdotonta antaa näille rahamääräistä arvoa. Täs

sä keskitytään sisäisten kustannusten käsittelyyn, koska ympäristölaskentatoimi aloi

tetaan näistä ja käsittelemäni empiria sisältää vain sisäisiä kustannuksia.

3 Kts. Esimerkiksi Russo & Fouis 1997
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"Lainsäädäntö

Ulkoiset kustannukset

Aineettomat, piilevät, epäsuorat yritysten kus
tannukset

Perinteiset kustannukset

T Yrityksen sisäiset kustannukset
Sisäiset kustannukset [ -Ympäristövaikutukset sisäl- 
Ulkoiset kustannuksetj tävä kokonaiskustannus

Kuvio 5: Sisäiset ja ulkoiset kustannukset (Tulenheimo, 1995, 12)

2.2 Lähtökohdat ympäristölaskentatoimen toteuttamiselle

Yrityksen alkaessa kehittää ympäristöliiketoimintaansa, tulee johdon ensin miettiä 

yrityksen asennetta ympäristöön. Tällöin muodostetaan visio siitä, miten yritys tulee 

toimimaan. Tämän jälkeen yrityksen tulee viestittää visio henkilöstölle ja muille si

dosryhmille sopivassa muodossa, jotta henkilöstö saadaan sitoutettua toimintaan ja 

ulkoiset sidosryhmät vakuutettua toiminnan tuloksellisuudesta. Tämä tapahtuu siten, 

että johto määrittelee selkeän strategian, jonka se tiedottaa sidosryhmilleen. Strategiaa 

tarvitaan, jotta yritys voi määritellä itselleen selkeät tavoitteet, joihin pyritään. Ilman 

tavoitteita suorituksen mittaaminen on hyödytöntä, koska mittaustuloksilla ei ole ver

tailukohdetta ja tällöin toiminnan kehittäminen on vaikeaa. Jatkuva toiminnan kehit

täminen on peruslähtökohta ympäristöliiketoiminnassa. (Cooney, ym. 1996, 14-16)

Ympäristöstrategioiden luokitteluun voidaan käyttää Porterin mallia, jossa strategiat 

jaetaan differointiin ja kustannusjohtajuuteen (Bhargava & Welford, 1996, 25). Ym

päristöstrategiana kustannus)ohtajuus tarkoittaa resurssijohtajuutta, eli yritys pyrkii
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käyttämään resurssejaan kilpailijoita tehokkaammin. Tällöin toiminta tehostuu ja saa

daan aikaan kustannussäästöjä. Lisäksi ympäristövaikutukset vähenevät, kun resurs

seja ei käytetä turhaan ja esim. jätteen hyötykäyttö kasvaa. Differointistrategiassa ko

rostetaan tuotteiden ympäristöperusteistä erilaisuutta. Tällöin yrityksen tulee tietää 

tuotteidensa erilaistamisen aiheuttamat lisäkustannukset, jotta hinnoittelu voidaan to

teuttaa kannattavasti. Differointistrategia vaatii myös yritykseltä asiakassegmenttinsä 

tuntemusta, jotta se pystyy markkinoimaan tuotteitaan oikeille asiakasryhmille.

Metsä-Serla ilmoittaa ympäristöraportissaan selkeästi ympäristöpolitiikkansa ja sen 

lisäksi ympäristöpäämäärät, jotka konkretisoivat politiikkaa. Ympäristöpolitiikasta 

sanotaan seuraavasti (Metsä-Serla, 1999b, 5):
”Metsä-Serlassa ympäristöasiat ovat olennainen osa liiketoimintaa, koska vain ympä

ristöasiansa kestävällä tavalla hoitava yritys voi pitkällä aikavälillä menestyä. Vel- 

voittteiden täyttämisen lisäksi haluamme jatkuvasti parantaa toimintaamme ja vä

hentää ympäristövaikutuksiamme panostamalla tuotteiden, prosessien ja toimintata

pojen kehittämiseen. Toimintaamme ohjaavat luonnonvarojen säästeliään käytön pe

riaate, asiakkaiden ja muiden sidosyhmien näkökulma ja tuotteiden keskeiset käyttö

ominaisuudet. Noudatamme toiminnassamme hajautetun vastuun periaatetta ja edel

lytämme jokaisen metsäserlalaisen vastuuta ympäristönsuojelusta. ”

Tämä on tyypillinen ympäristöpolitiikka, josta lukijalle ei välttämättä jää kovinkaan 

selvää käsitystä siitä, mitä yritys konkreettisesti tekee ympäristöasioiden hyväksi. 

Niinpä Metsä-Serlakin selventää politiikkaansa ympäristöpäämäärillä, jotka ovat seu- 

raavat:

■ Raaka-aineita, materiaaleja ja energiaa käytetään säästeliäästi
■ Metsänhoidossa ja puunhankinnassa otetaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset 

ja ympäristönäkökohdat

■ Tuote- ja prosessikehityksen lähtökohtana on arviot tuotteiden ympäristövaiku

tuksista niiden koko elinkaaren ajalta

■ Raaka-aineiden kierrätystä ja kierrätettävyyttä edistetään prosesseissa, raaka- 

aineiden käytössä ja tuotteissa

■ Ympäristövastuut on hajautettu muun operatiivisen vastuun tavoin

■ Toiminnan tasoa arvioidaan sisäisin tarkastuksin
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■ Koko henkilöstö tiedostaa ympäristövastuunsa ja kaikilla on kyky toimia sen 

mukaisesti oikein

■ Uusiin ympäristöhaasteisiin varaudutaan ennakolta

■ Ympäristöviestintä on avointa ja selkeää

Näiden päämäärien avulla Metsä-Serla pystyy selkeästi viestimään eri sidosryhmil- 

leen, mitä yritys konkreettisesti tekee ympäristöasioiden eteen. Pelkkä ympäristöpoli

tiikan esilletuominen saattaa luoda kuvan, että yritys käyttää ympäristöasioita vain 

imagollisiin hyötyihin, koska politiikassa tuodaan esiin asioita vain hyvin yleisellä 

tasolla. Ympäristöpäämäärätkään eivät kuitenkaan riitä, vaan nämä tavoitteet tulee 

pilkkoa vielä pienemmiksi kokonaisuuksikseen siten, että saadaan operatiiviselle ta

solle selkeitä mitattavia tavoitteita, jotka pyritään saavuttamaan. Vain tällaisten ta
voitteiden avulla yritys pystyy saavuttamaan jatkuvaa kehittymistä, kun näiden mitat

tavien tavoitteiden vaatimuksia kiristetään, kun edellinen taso on saavutettu. Ilman 

näitä tavoitteita toiminta jää helposti vain puheiden varaan, eikä todellisia toimenpi

teitä juurikaan tehdä, eikä toimintaa ainakaan jatkuvasti paranneta.

2.3 Perinteisen laskentatoimen puutteet

Perinteinen laskentatoimi on rajoittunut tuottamaan informaatiota lähinnä lain vaati

mien raporttien tekemiseen. Tietojärjestelmien kehittyessä on kuitenkin tullut mah

dolliseksi tuottaa tietoa eri tarkoituksiin sekä yrityksen sisällä että ulkoisille sidos

ryhmille. Ympäristölaskentatoimi on yksi näistä uusista sovellutusalueista. Sen avulla 

pyritään tuottamaan tarkempaa ja oleellisempaa tietoa ympäristöasioiden vaikutuk

sista yritykselle.

Miksi sitten yrityksen kannattaa alkaa harjoittaa erillistä ympäristölaskentaa? Perintei

sen laskentatoimen kohdalla voidaan nähdä seuraavia puutteita ympäristöasioiden 

kannalta:
■ Tähän asti ympäristökustannukset on jätetty yleiskustannuksiin, mikä aiheuttaa 

sen, ettei tuotteiden todellisia kustannuksia saada selville ja saatetaan tehdä to

della vääristyneitä päätelmiä jonkun tuotteen kannattavuudesta, kun yleiskus
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tannukset on allokoitu tuotteille jonkun teennäisen kustannusajurin avulla. ( 

Ditz, ym. 1995, 9)
■ Perinteisen laskentatoimen aikajänne on liian lyhyt ympäristöasioihin. Monet 

ympäristövastuut saattavat realisoitua vasta erittäin pitkän ajan kuluttua, mutta 

toteutuessaan ne aiheuttavat valtavia taloudellisia velvoitteita. (Rubenstein 

1994, 20)
■ Ympäristöasioiden kannalta on tärkeää huomioida myös yrityksen ulkopuolella 

tapahtuvia asioita. Perinteinen laskentatoimi on kuitenkin keskittynyt vain yri

tyksen sisäisiin asioihin, (mt. 20) Yritysten täytyy kuitenkin enenevissä määrin 

alkaa huomioida myös esimerkiksi loppukäytön jälkeistä tuotteiden hävitystä. 

Esimerkiksi Saksassa monia yrityksiä on jo velvoitettu järjestämään tuotteiden 

hävitys.
■ Ympäristötuotot jäävät usein pois tarkastelusta niiden määrittämisen vaikeuden 

vuoksi. Nämä tulisi kuitenkin huomioida, mikäli halutaan tietää eri toimintojen 

todelliset taloudelliset vaikutukset. (Linnanen, ym. 1994, 22)

Ympäristölaskentatoimi näin ollen pyrkii puuttumaan perinteisen laskentatoimen 

puutteisiin, jotta ympäristöasiat voitaisiin kannattavasti huomioida yrityksen toimin

nassa. Kuten jo aikaisemmin on määritelty, voidaan ympäristölaskentatoimi nähdä 

perinteisen laskentatoimen laajennuksena. Tällä tarkoitetaan nimenomaan sitä, ettei 

ympäristölaskentatoimi sinällään eroa perinteisestä laskentatoimesta vaan tarkoituk

sena on täydentää perinteistä laskentaa siten, että ympäristöasiat voidaan huomioida 

toiminnassa niiden vaatimalla laajuudella. Tällöin joudutaan puuttumaan perinteisen 

laskentatoimen puutteisiin ympäristöasioiden kannalta. Kun yritys pystyy kehittämään 

ympäristöliiketoimintaansa siten, että ympäristöasiat ovat täysin integroitu toimintaan 

ja päätöksentekoon, ei ympäristölaskentaakaan tarvitse pitää irrallisena kokonaisuute

na. Silloin ympäristöasiat kuuluvat normaaliin yrityksen laskentaan. Tätä voidaan pi

tää tavoitetilana, mutta käytännössä ei tällaisia yrityksiä vielä esiinny. Seuraavassa 

kappaleessa selvitetäänkin ympäristölaskentatoimen eri kehittymisvaiheita.
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2.4 Ympäristölaskentatoimen kehittyminen

Denton kuvaa yrityksen ympäristöasioiden kehittymistä kolmessa vaiheessa. Toisaalta 

hän myös jakaa yrityksen viiteen eri sektoriin ympäristöasioiden suhteen (Markki

nointi, laskenta ja rahoitus, strateginen lähestymistapa, johto, työntekijöiden sitoutu

minen). Tässä kuvataan vain Dentonin näkemys laskentatoimen kehittymisestä ja 

muut osa-alueet jätetään kuvion 6 varaan.

High integralion and 
involved workforce Green Design Xi 

"design it in, product 
reformation, etc.

Team management 
TQM Satisfying

tong-term
customers

responsible for
Individual
operation
initiatives

environment Senior
Environmental
Management

"Green" \ 
marketing \ 
for short-term 
customer

Environmental
Minimize
and liability

Cost avoidanceEnvironmental
assurances Compfance Profit motive

Revenue
generator

Controlling
overhead

"Waste

Kuvio 6: Ympäristöasioiden kehittyminen yrityksissä (Denton, 199, 105)

Ensimmäisessä vaiheessa yritys haluaa lähinnä minimoida ympäristönsuojelukustan- 

nukset. Toisin sanoen toimitaan vain lakisääteisten velvoitteiden mukaan, eikä tehdä 

mitään, mikä ylittäisi nämä ratkaisut. Kuitenkin tässä vaiheessa ympäristöasioita ale

taan havainnoida ja mitata, jotta nähdään, missä yrityksen ympäristövaikutukset ovat 

suurimmat ja mistä vaikutuksista saattaa tulevaisuudessa koitua mahdollisesti vastuu- 

kustannuksia. Tässä vaiheessa ei ymmärretä ympäristöasioiden hoitamisen kilpailulli-

23



sia hyötyjä, vaan ne nähdään vain ylimääräisinä kustannuserinä, jotka on kuitenkin 

lainsäädännön puitteissa pakko hoitaa. Tämä näkyy muun muassa siinä, että kustan

nuslaskennan aikajänne on hyvin lyhyt, koska yritys pyrkii pitämään pääomainves

toinnit alhaisina (Denton 1994, 107-108)

Toisessa vaiheessa yritys muuttaa ajattelutapaansa siten, että siirrytään kustannusten 

minimoinnista kustannusten välttämiseen ja kilpailulliseen kustannusajatteluun. Elin- 

kaarikustannuslaskennan4 avulla johto saadaan ymmärtämään ympäristöasioiden hoi

don todelliset kustannukset ja niiden pitkän aikajänteen. Näin myös pääomainvestoin

nit parempiin prosesseihin on helpommin perusteltavissa, (mt. 113)

Kolmannessa ja viimeisessä kehitysvaiheessa yritys alkaa todella ymmärtää ympäris

töasioiden mahdollisuudet liiketoiminnalle. Havaitaan erilaisten kuormitusten uudel

leenkäytön mahdollisuudet siinä mielessä, että voidaan tuottaa uusia kassavirtoja yri

tykselle. Tässä vaiheessa ympäristöasiat ovat täysin integroitu yrityksen jokapäiväi

seen toimintaan. Ne yritykset, jotka pystyvät ensimmäisinä kehittämään elinkaarikus- 

tannuslaskentaansa ja ympäristötasettaan, ovat vahvassa kilpailuasemassa markki

noilla. (mt. 116) Ongelmia kuitenkin on, koska yhteiset pelisäännöt ja määrittelyt eri

laisille elinkaaren aikaisille kustannuksille puuttuvat ja toisaalta on hyvin vaikeaa ar

vioida esimerkiksi jonkun ilmapäästön rahamääräistä kustannusta, koska päästö vai

kuttaa hyvin moneen asiaan, eikä kaikelle löydy markkinoilta hintaa (esim. luonnon 

monimuotoisuus). Lisäksi ongelmana voidaan nähdä, että ympäristöön liittyvät vel

voitteet saattavat toteutua hyvin pitkän aikavälin aikana ja niitä on vaikea kohdistaa 

tietylle tilikaudelle. (Coller & Harrison 1995, 173)

Ympäristölaskentatoimen onnistuneelle toteuttamiselle löytyy erilaisia vaatimuksia. 

Yrityksellä pitää ensinnäkin olla selkeä kanta ympäristöasioihin. Tämä tarkoittaa sitä, 

että yrityksellä tulee olla yleisesti hyväksytty ympäristöstrategia, jotta kaikki työnte

kijät ovat sitoutuneet ympäristötoimintoihin ja näin ollen laskentatoimen avulla saa

daan palautetietoa toiminnasta. Strategian toteutumisen edellytyksenä on se, että yri

tys tuntee omat ympäristövaikutuksensa. Niiden tunnistamiseen tarvitaan prosessin 

ymmärtämistä, (kts. Schroeder & Winter 1997, 143-144) Tämän yritykset ovat kui

4 elinkaarikustannuslaskennalla tarkoitetaan tuotteen koko elinkaaren kustannusten laskemista raaka- 
aineen tuottamisesta loppukäytön jälkeiseen hävittämiseen.
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tenkin joutuneet useimmiten tekemään jo pelkästään lakien vaatimusten vuoksi. Yri

tykset joutuvat raportoimaan päästöjään viranomaisille. Tyypillisesti ympäristövai

kutukset ja päästöt luokitellaan päästöiksi ilmaan ja veteen sekä jätteeksi. Lisäksi 

melu voidaan käsittää ympäristövaikutukseksi, mutta se jätetään tästä tarkastelusta 

pois sen vähäisen luonteen vuoksi. Empiriassa kustannuksia tarkastellaan näihin ryh

miin luokiteltuina.

Metsä-Serla on kehittänyt ympäristöasioitaan melko aktiivisesti, mutta laskentatoi

men kohdalla ei ole edetty yhtä pitkälle kuin muiden osa-alueiden osalta. Rahamää

räistä tietoa ei ole tähän mennessä tuotettu muuten kuin pakollista tilastointia varten, 

vaikka muuten esimerkiksi ympäristöraportointi on Suomen tasolla erinomaista. On

kin vaikeaa sanoa edellä olevan mallin mukaan, mille tasolle Metsä-Serla on kehitty

nyt, koska eri osa-alueita kehitetään eri tahtiin. Laskentatoimen kohdalla voisi todeta, 

ettei ympäristöasioita ole vielä integroitu jokapäiväiseen toimintaan, eivätkä ympä

ristöasiat siten ole esimerkiksi kaikessa päätöksenteossa mukana.
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3 YMPÄRISTÖKUSTANNUKSET

3.1 Ympäristökustannusanalyysin eteneminen

Yrityksen aloittaessa ympäristölaskentaansa, halutaan ensimmäiseksi kartoittaa ympä- 

ristökustannukset. Tässä vaiheessa ympäristövaikutukset on jo määritelty. Ensimmäi

seksi tuleekin pohtia sitä, ketkä tekevät tämän kustannusten kartoituksen ja miten se 

toteutetaan (Schroeder & Winter, 1997, 142-143). Metsä-Serlan tapauksessa tutki

musosastolla päätettiin teettää gradutoimeksianto ja mukana kartoittamisessa ovat 

näin ollen gradun tekijä, tutkimusosaston tutkija Kimmo Lahti-Nuuttila työn ohjaaja

na sekä case-kohteen, eli Savon Sellun, talouspäällikkö Ilkka Matilainen ja ympäris- 

tövastaava Simo Kuusela. Tarkasteluvuodeksi valittiin 1998, koska vuonna 1999 Sa

von Sellu otti käyttöön uuden laskentajärjestelmän, joten koko vuoden kustannuksia 

olisi jouduttu kartoittamaan kahdesta eri järjestelmästä. Tämä olisi vaikeuttanut työtä 

liikaa, etenkin koska näiden kahden vuoden välillä ei ole mitään merkittävää toimin

nallista eroa. Yrityksen vanha laskentajärjestelmä on Intime. Käytännössä tietoa on 

hankittu Savon Sellun laskentajärjestelmästä sisäisen laskennan puolelta kustannus- 

paikkaraportin avulla sekä haastattelemalla edellä mainittuja henkilöitä. Tämän jäl

keen voidaan käynnistää varsinainen ympäristökustannusanalyysi, jonka avulla kus

tannukset etsitään yrityksen laskentajärjestelmästä ja sen ulkopuoleltakin.

Ympäristökustannusanalyysi aloitetaan määrittelemällä kustannukset, mikä ei ole ko

vin yksiselitteistä yleisesti hyväksyttyjen määritelmien puuttuessa. Tämä johtaakin 

siihen, että toistaiseksi ympäristökustannukset määritellään kulloisenkin käyttötar

koituksen mukaan. Kun kustannukset on määritelty, voidaan niitä alkaa hyödyntää 

toiminnan ohjauksessa. Tällöin voidaan käyttää erilaisia kohdistamismenetelmiä riip

puen siitä, mitä kaikkia kustannuksia tuotteille tai tuotantolaitoksille halutaan kohdis

taa.

Ennen kustannusten määrittämistä tulee yrityksen kuitenkin määrittää, millä laajuu

della kustannuslaskentaa halutaan toteuttaa. Toisaalta on kyseessä laajuus yrityksen 

sisällä, eli tarkastellaanko yksittäisen prosessin, systeemin, tuotteen, tuotantolaitok

sen, tietyn maantieteellisen alueen vai koko yrityksen kustannuksia. Toisaalta pitää
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määritellä ympäristökustannuksen käsite. Halutaanko huomioida vain ne kustannuk

set, jotka vaikuttavat suoraan yrityksen tulokseen (sisäiset kustannukset) vai otetaanko 

mukaan myös ne yrityksen toiminnasta aiheutuvat ympäristökustannukset, jotka eivät 

kuitenkaan suoraan tule yrityksen maksettaviksi (ulkoiset kustannukset). (EPÄ 1995, 

13).

Metsä-Serlassa haluttiin tässä vaiheessa määritellä laajuus siten, että tarkastellaan 

yhtä tuotantolaitosta. Näin saadaan tarkasteltua, minkälaisia kustannuksia ylipäätään 

esiintyy ja kuinka suuria ne ovat. Tämän jälkeen voidaan päättää, minkälaiseen käyt

töön tietoa voidaan käyttää ja mitä hyötyä siitä on. Sitten voidaan lähteä kehittämään 

laskentaa muillakin laitoksilla. Tämä on helpompaa, kun pilottivaiheessakin on tar

kasteltu kokonaista laitosta, eikä esimerkiksi yhtä tuotetta. Syy tähän on se, että kukin 

tuotantolaitos toimii itsenäisenä taloudellisena yksikkönä. Savon Sellu valittiin pilot

ti laitokseksi siitä syystä, että sen prosessi on suhteellisen yksinkertainen, koska tuot

teita on vain yksi, näin ollen tässä vaiheessa ei tarvitse pohtia kustannusten kohdista

miseen liittyviä ongelmia.

Yritysten julkaisemissa ympäristöraporteissa rahamääräinen tieto esitetään lähes aina 

koko yrityksen tasolla. Tästä esimerkkinä Helsingin Energia, joka vuoden 1998 ympä- 

ristöraportissaan eritteli tuotantolaitoksittain ympäristökustannukset, mutta vuoden 

1999 raportissa esitetään enää koko yrityksen ympäristötilinpäätös (Helsingin Energia 

1999). Päästölukuja sen sijaan esitetään laitoksittain. Tästä aiheutuu sen, ettei raportin 

lukijalle selviä, kuinka laajuus on todellisuudessa määritetty kyseisessä yrityksessä. 

Sidosryhmiä voi myös kiinnostaa yksittäisten laitosten kustannukset erityisesti yritys- 

kauppatilanteissa, joissa jokin tietty osa yrityksestä myydään.

3.2 Ympäristökustannusten määrittäminen

Käsitteelle ympäristökustannus löytyy kirjallisuudessa erilaisia määritelmiä. Toiset 

määrittelevät ympäri stökustannuksen tavallisen toiminnan osaksi, jolloin ympäristö- 

kustannusten erillistä tarkastelua pidetään täysin turhana. Toisaalta ympäristökustan- 

nuksia voidaan katsoa olevan lähes kaikkialla yrityksen toiminnassa, jolloin niiden 

erottaminen tavallisista toiminnan kustannuksista on hyvin vaikeaa. Näiden kahden
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ääripään väliin jää useita määritelmiä, joita käytetään. (Mätäsaho ym. 1999, 83) Jotkut 

yritykset raportoivat, ettei ole mielekästä erottaa ympäristökustannuksia muista kus

tannuksista, koska ympäristöasiat ovat niin kiinteästi integroitu yrityksen toimintaan, 

että kaikessa päätöksenteossa huomioidaan myös ympäristöasiat (esimerkiksi Vatten

fall 1998).

Seuraavaksi tarkastellaan eri tahojen tekemiä määritelmiä ympäristökustannuksen kä

sitteestä. Nämä tahot ovat lähinnä erilaisia viranomaisia, joiden on ollut välttämätöntä 

ottaa määrittämiseen kantaa, koska esimerkiksi Tilastokeskus vaatii yrityksiä rapor

toimaan ympäristökustannuksia tilastointia varten.

Ensimmäisiä ympäristönsuojelukustannusten määritelmiä Suomessa oli Sitran rahoit

tama ”Teollisuuden jätevesiprojekti” vuodelta 1979 (Liiketaloustieteellinen tutki

muslaitos, 1979, 8-10). Sen mukaan ”ympäristönsuojelukustannuksina voidaan pitää 

niitä kustannuksia, jotka johtuvat yrityksen toimenpiteistä parantaa ympäristöä ja 

estää, valvoa, vähentää tai poistaa ympäristön pilaantumista”. Tässä ovat mukana 

sekä vapaaehtoiset että pakollisten määräysten aiheuttamat toimenpiteet. Tämä mää
ritelmä on edelleen varsin toimiva, eikä siihen nykyisellään ole tehty radikaaleja 

muutoksia, vaan ennemminkin sitä on vain tarkennettu.

ICAEW (The Institute of Chartered Accountants in England & Wales) (ICAEW 1996, 

6-7) määrittelee ympäristökustannukset seuraavasti:
(i) Kaikki yrityksen tai sen osan toimenpiteet, joilla pyritään ehkäisemään, vähen

tämään tai kolaamaan ympäristölle tehtyä vahinkoa sekä uusiutuvien ja uusiu

tumattomien luonnonvarojen säästämiseen tähtäävät toimenpiteet.
(ii) Kaikki ne ympäristön puolesta tehdyt rahalliset uhraukset, joilla ei ole tu- 

lonodotuksia eikä muita hyötyjä. Näitä ovat esimerkiksi pääomaerät, joiden 

kustannukset voidaan katsoa uponneiksi ympäristönäkökulman vuoksi, ympä

ristövahingoista maksetut korvaukset sekä ympäristömääräysten täyttämättä 

jättämisestä aiheutuneet sakot ja rangaistukset.

Toisaalta Euroopan Yhteisöjen Komissio puolestaan määrittelee ympäristömenot seu

raavasti: ” Ympär ist omenoja voi aiheutua niistä toimista, joihin yritys (tai joku muu 

sen puolesta) ryhtyy estääbeen, korjatakseen tai lieventääkseen toimintansa aiheut
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tamia ympäristövahinkoja tai säilyttääkseen uusiutuvia ja uusiutumattomia luonnon

varoja." (AAF 1995, 5) Tällöin ei siis oteta huomioon sakkoja ja muita ympäristö

lainsäädännön rikkomisesta johtuvia rangaistuksia, eikä myöskään aikaisemmasta 

saastuttamisesta aiheutuneen vahingon tai vamman vuoksi maksettuja korvauksia. 

Toisin sanoen ICAEW:n määritelmän mukainen kohta (ii) jää komission suosituksesta 

pois. Tässä täytyy kuitenkin muistaa, että komission suositus koskee vain tilinpäätös- 

raportointia, eikä se ota sinällään kantaa ympäristöraportointiin muuten kuin siten, 

että sellaisen julkistaminen tulisi mainita toimintakertomuksessa, (kts. EY:n Komissi

on tiedonanto, 1999, 17) Näin ollen yrityksen kannattaa antaa ympäristöraportissaan 

yksityiskohtaisempaa ja tarkempaa tietoa sidosryhmilleen, jotka tällaista informaatiota 

haluavat.

Tilastokeskus kerää Suomessa tietoa toimialoittain ympäristökustannuksista. Niinpä 

sen tekemät määritelmät ovat parhaiten tunnettuja yrityksissä ja se on syytä tuoda täs

säkin esiin. Tilastokeskus on yhdessä KPMG:n kanssa uudistanut ohjeistustaan vuon

na 1999 ja he jakavat raportoitavan tiedon seuraavasti:

■ Ympäristönsuojelun investointimenot
■ Ympäristönsuojelun käyttö- ja kunnossapitokulut

■ Muut ympäristönsuojelun käyttökulut

■ Ympäristönsuoj elusta saadut tuotot j a kustannussäästöt

■ Ympäristönsuojeluun saatu tuki

Tietyillä toimialoilla ympäristökustannusten määrittäminen on erittäin hankalaa. Esi

merkkinä Suomesta Ekokem, joka voisi periaatteessa lukea kaikki kustannukset ym- 

päristökustannuksiksi, koska sen toiminta perustuu kokonaisuudessaan ympäristövai

kutusten vähentämiseen. Keskeiseksi kysymykseksi nouseekin silloin se, kenen ympä

ristövaikutuksia vähennetään. Ekokem on onnistunut tarkastelemaan toimintojaan si

ten, että se pystyy erottamaan omat ympäristövaikutuksensa muista, eikä se siten kat

so ympäristökustannuksiksi kuin ne, jotka aiheutuvat omien ympäristövaikutusten vä

hentämisestä. (Ekokem, 1999)

Helsingin Vesi on toinen vastaavanlainen yritys, eli sen toiminta perustuu muiden ai

heuttamien ympäristövaikutusten vähentämiseen. Helsingin Vesi on kuitenkin pääty

nyt ympäristölaskennassaan sellaiseen ratkaisuun, että he katsovat periaatteessa kaikki
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kustannukset ympäristökustannuksiksi, eivätkä erota omien ympäristövaikutusten vä

hentämisen kustannuksia muista. Tähän esitetään perusteluna se, että Helsingin Ve

dessä taloudellisten ympäristötietojen määrittämisessä lähdetään liikkeelle ympäristö- 

liiketoiminnan käsitteestä ja tällöin ympäristö on osa Helsingin Veden normaalia toi

mintaa ja näin ollen sen kustannuksetkin ovat ympäristöperusteisiä. (Helsingin Vesi, 

1999,21-24)

Julkaistuissa ympäristöraporteissa käytetään enimmäkseen AAF:n määritelmää, mi

käli käytetty määritelmä on ilmoitettu (kts. esim Helsingin Energia 1999). Lukijan 

kannalta ikävintä on se, että monesta raportista määritelmät on jätetty kokonaan pois. 

(kts. esimerkiksi Stora Enso 1998 ja 1999) Tällöin vertailu muihin yrityksiin on täysin 

mahdotonta, joskaan se ei ole helppoa myöskään määrittelynsä julkaisseiden yritysten 

välillä määritelmien vaihdellessa voimakkaasti. Toinen ongelma määritelmien puut
teessa on se, että tällöin saattaa käsitteiden ymmärtäminen hämärtyä yrityksen sisäi- 

sestikin. Tämä näkyy esimerkiksi Stora Enson vuoden 1999 ympäristöraportissa (Sto

ra Enso 1999), jossa vuoden 1998 kustannusten sanotaan olevan 164 miljoonaa euroa. 
Luvun yhteydessä on seuraavanlainen kommentti: ”.Kun tehtaat raportoivat vuoden 

1998 investoinnit ja kustannukset tammikuussa 2000 uusilla lomakkeilla, luvut poik

kesivat edellisessä raportissa annetuista luvuista. Investoinnit olivat 58 milj. euroa ja 

kustannukset 113 milj. euroa, yhteensä 171 milj. euroa”. Tällaisen muutoksen syynä 

saattaa olla, että laskentaa on kehitetty ja näin ollen määrittelyt ovat hieman muuttu
neet. Koska muutokselle ei kuitenkaan kerrota mitään syytä, tulee lukijalle helposti 

sellainen käsitys, ettei lomakkeiden täyttäjä ole täysin tietoinen siitä, mikä on kustan

nuksen määritelmä tässä yrityksessä ja mitä hänen tulisi keskushallinnolle raportoida.

Uusin trendi ympäristöasioiden suhteen on se, että ollaan siirtymässä pelkästä ympä
ristöraportoinnista ”yhteiskuntaraportointiin”. Monilla yrityksillä onkin ympäristöoh

jelman sijaan nk. EHS-ohjelma (environment, health and safety). Tällöin raporttien 
sisältökin muuttuu merkittävästi. Esimerkiksi Fortum julkaisee nykyään yhteiskunta- 

raportin ympäristöraportin sijaan ja jo vuonna 1998 silloisen Nesteen ympäristörapor
tissa olivat raportoiduissa kustannuksissa mukana terveys- ja turvallisuuskustannuk- 

set. (Neste 1998 ja Fortum 1999)
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Tässä casessa käytetään ICAEW:n määritelmää. Tarkoituksena on selvittää kaikki 

tehdyt rahalliset uhraukset, joilla on pyritty ympäristönsuojeluun. Lisäksi huomioi

daan sakot ja maksut, joita aiheutuu muun muassa päästönormien ylittymisestä. Tä

mänkaltaiset velvoitteet ovat raportoinnissa mielekkäitä, koska ne kertovat lukijalle 

paljon yrityksen ympäristösuorituskyvystä ja halusta hoitaa ympäristöasiansa. Sisäi

sesti näillä erillä ei ole niin suurta merkitystä, koska niitä voidaan pitää uponneina 

kustannuksina.

Karkeasti luokitellen ympäristökustannukset voidaan jakaa kahteen luokkaan: selkeät 

ympäristökustannukset, jotka ovat kokonaisuudessaan ympäristöperusteisiä sekä 

”harmaat” ympäristökustannukset, jotka ovat joltain tietyltä osin ympäristöperusteisiä. 

EPÄ (1995, 12) tarjoaa muutamia vaihtoehtoja näiden ”harmaiden” kustannusten 

määrittämiseen:
■ Käsitellään tiettyä kustannusta jossain yhteydessä ympäristökustannuksena ja 

jossain toisessa ei.
■ Määritellään tietty osa kustannuksesta ympäristökustannukseksi.
■ Käsitellään kustannusta ympäristökustannuksena kokonaisuudessaan, jos yritys 

katsoo sen olevan yli 50 prosenttisesti ympäristöperusteinen.

Ympäristökustannuslaskennassa ei kuitenkaan ole niin kriittistä se, onko kustannus 

kokonaisuudessaan ympäristölähtöinen vai ei, tärkeämpää on varmistaa, että kaikki 

oleelliset kustannukset ovat mukana laskelmissa. (EPÄ, 1995, 7) Se, mikä on rele

vanttia kustannusinformaatiota, riippuu tiedon halutusta käyttötarkoituksesta. Tämä 

koskee yrityksen sisäiseen käyttöön tarkoitettua tietoa. Raportoinnin kohdalla olisi 

syytä toimia johdonmukaisesti vuodesta toiseen menettelytapojen jatkuvuuden peri

aatteen mukaisesti ja toisaalta olisi selkeää, jos kaikki yritykset raportoisivat ympä- 

ristökustannuksensa samoilla perusteilla.

Ympäristökustannuksia määritellään laskentatoimen kirjallisuudessa muutamilla 

vaihtoehtoisilla periaatteilla:

■ Tarkoitusperiaate

■ Aiheuttamisperiaate
■ Strategiasta johdettu ensisijaisuuden periaate
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■ Erotuksen periaate

■ Suosimisperiaate

Tarkoitusperiaatteella tarkoitetaan sellaisia kustannuksia, jotka aiheutuvat kokonaan 

ympäristönsuojelullisista toimenpiteistä. Nämä kustannukset ovat siten kokonaisuu

dessaan ympäristökustannuksia. Mikäli yrityksessä tarkastellaan kustannuksia vain 

tämän periaatteen mukaisesti, ei kaikki ympäristökustannukset tule huomioiduksi, 

koska sellaiset erät, jotka ovat vain osittain ympäristöperusteisiä, jäävät huomiotta. 

Näin ollen tarkoitusperiaatteen mukaisesti toteutetulla ympäristölaskennalla ei välttä

mättä saada kaikkia toteutuneita kustannuksia mukaan laskuihin.

Aiheuttamisperiaatteen mukaan ympäristökysymysten hoitamisesta aiheutuu kustan

nuksia, joita jäljitetään syy-seuraussuhteiden kautta. Ongelmana on näiden syy- 

seuraussuhteiden tunnistaminen ja määrittäminen. Ensisijaisesti pitäisi käyttää aina 

jäljitettävyyttä ja vasta toissijaisesti harkintaa. Ympäristöasioissa joudutaan kuitenkin 

usein käyttämään harkintaa, mikä johtaa siihen, ettei tällaista tietoa pitäisi käyttää 
kuin sisäisesti päätöksenteon tukena. Harkintaa tarvitaan, koska ympäristökustannuk

sia ei voida erottaa täysin omaksi toiminnalliseksi kustannuskokonaisuudekseen. Tä

mä johtaa siihen, että ympäristökustannuksia sisältyy eri ryhmiin, eikä niitä voidaan 

millään selkeällä laskentaperusteella niistä erottaa.

Strategiasta johdetut kustannukset ovat sellaisia, jotka aiheutuvat ympäristöstrategian 

toteuttamisesta. Näiden strategian toteuttamisesta aiheutuneiden kustannusten määrit

tämiseen voidaan kuitenkin käyttää myös tarkoitus- ja aiheuttamisperiaatteita, joten 

tämä ei välttämättä ole kovin tarpeellinen tai käytännöllinen periaate.

Erotuksen periaatteen mukaan ympäristölliset kustannukset voidaan erottaa normaalin 

toiminnan kustannuksista siltä osin, kun ne ylittävät normaalin ratkaisun. Tämä erot

taminen on usein vaikeaa, koska on mahdotonta sanoa, mikä on normaali ratkaisu, 

sillä usein esim. toiminnan tehostamisesta koituu myös ympäristöllistä hyötyä, vaikka 

toimenpidettä ei ole tehty ympäristöllisestä näkökulmasta.

Suosimisperiaatteen mukaan kustannus voidaan laskea ympäristökustannukseksi, jos 

se on uhrattu ympäristönsuojelutarkoituksessa. Tällöin kuitenkin jää huomioimatta
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sellaisia eriä, jotka voidaan katsoa ympäristöperusteisiksi, mutta jotka eivät kuiten

kaan ole ympäristönsuojeluun suoraan liittyviä. Esimerkiksi sakot voivat olla tällaisia 

kustannuksia. (Mätäsaho, ym. 1999, 83-84)

3.3 Kustannusten luokittelu

Perinteisessä kustannuslaskennassa kustannukset luokitellaan yleisesti muuttuviin ja 

kiinteisiin sekä välillisiin ja välittömiin kustannuksiin. Toisaalta voidaan erottaa myös 

kustannuslajeittain materiaali-, valmistus- sekä tutkimus- ja kehityskustannukset. Nä

mä kaikki kustannuslajit sisältävät ympäristökustannuksia, joten ne on selkeämpää 

luokitella tällöin hieman toisella tavalla. (Drury 1996, 36-42) Ympäristökustannusten 

luokittelu siten, että ymmärretään niiden todellinen vaikutus yrityksen toimintaan on 

ensisijaisen tärkeää, jotta voidaan tehdä oikeansuuntaisia päätöksiä esimerkiksi in

vestointien suhteen. Tällöin on myös hyvä ymmärtää, mitkä kustannuksista ovat kiin

teitä ja mitkä muuttuvia ja mitkä kustannuserät ovat sellaisia, joihin yritys voi päätök

sillään vaikuttaa. (Heller, ym 1995, 71)

Yhdysvaltojen luonnonsuojeluviranomainen EPÄ (Environmental Protection Agency) 

on jakanut ympäristökustannukset neljään ryhmään (kuvio 7):

1. Tavalliset kustannukset. Tämä ryhmä sisältää normaalit toiminnan kustannukset, 

kuten materiaalit, työn ja tarvikkeet.

2. Piilokustannukset, joihin kuuluvat erilaiset lupahakemukset ja niihin liittyvä pa

perityö ym.

3. Vastuukustannuksiin kuuluvat tulevat vastuut, sakot ja rangaistukset.

4. Aineettomat kustannukset, joihin kuuluvat mm. yrityksen ympäristövaikutuk

sista ja-toimista aiheutuvat imagokustannukset. (EPÄ 1995, 8)
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PIILOKUSTANNUKSET
PAKOLLISET ENNEN TUOTANTOA VAPAAEHTOISET

■ Raportointi • Valvonta ja testaus
■ Valvonta * Luvat, toiminnan suunnittelu • Koulutus
» Testaus • T & K ■ Tarkastukset
■ Korjaus • Laiteasennukset . Vakuutukset
• Kirjanpito ■ Suunnittelu
• Ympäristönsuojelu • Kierrätys
• Jätehuolto TAVALLISET • Ympäristötutkimus
• Ympäristöverot

! KUSTANNUKSET

• Laitehankinnat
• Työvoima
• Palvelut
• Tuotantomateriaali

TUOTANNON JÄLKEEN
• Puhdistamiskustannukset
• Maisemointi

VASTUUKUSTANNUKSET
Tulevat vastuut • Sakot, rangaistukset ■ Vastuut yksityisille

kansalaisille

IMAGOKUSTANNUKSET
■ Sidosryhmäsuhteet • Ympäristöraportointi « Yhteiskuntasuhteet

Kuvio 7: Ympäristökustannusten luokittelu EPA:n mukaan (EPÄ, 1995, 9)

Tämä kustannusten jaottelu on yleisesti melko hyväksytty ja etenkin tutkimuksissa 

paljon käytetty standardimääritelmän puuttuessa. Lisäksi tämän luokittelun avulla on 

suhteellisen selkeätä määritellä ympäristökustannuksia niiden toimintojen avulla, jot

ka niitä aiheuttavat. (Heller, ym. 1995, 65) Tässä casessa käytetään EPA:n jaottelua 

hieman mukaillen; pääomakustannukset on erotettu omaksi ryhmäkseen. Tämä sen 

vuoksi, että pääomakustannukset ovat yleensä erittäin suuri yksittäinen ympäristö- 

kustannuserä ja sitä on siten mielekästä tarkastella erillään muista kustannuksista. Li

säksi pääomakustannukset ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niihin voida lyhyellä aika

välillä vaikuttaa ja sitenkin ne on mielekästä erottaa tavallisen toiminnan kustannuk

sista, joihin EPÄ pääomakustannukset luokittelee. Empirian osalta kustannuksia haet

tiin laskentajärjestelmästä kustannuspaikkaraportin avulla. Tämä tarjosi selkeimmän 

jaottelun siinä mielessä, että tietyt kustannuspaikat ja osastot pystyttiin erittelemään 

kokonai suudessaan ympäri stöperusteisiksi.
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3.3.1 Tavalliset kustannukset

Nämä ovat yritykselle välittömiä kustannuksia. Niihin kuuluu eri käyttö- ja pääoma- 

kustannuseriä, jotka aiheutuvat tuotantopanosten ja pääomahyödykkeiden käytöstä. 

Koska nämä kustannukset ovat välittömiä, voidaan ne kohdistaa aiheuttamisperiaat- 

teen mukaan tuotteille, laitteille tai toiminnoille. Näitä kustannuseriä ei välttämättä 

mielletä ympäristökustannuksiksi, mutta näihin kustannuksiin liittyy kuitenkin pal

jonkin erilaisia ympäristövaikutuksia kuten raaka-aineiden käytön tehostamisen avulla 

aikaansaadut kustannussäästöt. Tämän vuoksi nämä kustannukset on syytä sisällyttää 

laskelmiin, vaikka niitä ei suoranaisesti ympäristökustannuksiksi luokiteltaisikaan. 

(EPÄ 1995, 9) Kun yritys alkaa kehittää ympäristölaskentaa, tulevat nämä kustannuk

set ensimmäisenä esille, koska ne ovat helpoiten löydettävissä olemassaolevista las

kentajärjestelmistä. Tällöinkin tosin joudutaan käyttämään joidenkin erien kohdalla 

harkintaa sen suhteen, kuinka suuri osa jostakin erästä on ympäristöperusteistä (esi

merkiksi huoltokustannukset).5

Savon Sellu

Vesi

Savon Sellun laskentajärjestelmässä prosessijäte vedet ovat oma osastonsa. Tämän alla 

on useita eri kustannuspaikkoja, joille kohdistetaan jätevedenkäsittelyn eri vaiheiden 

kustannukset. Näistä suurimman osan voidaan katsoa olevan ympäristönsuojelullisia 

toimenpiteitä. Jos aikaisemmin jätevedet on laskettu sellaisenaan takaisin järveen, 

kuuluu lähinnä pumppaus ja putkisto tämän aikaiseen jätevedenkäsittelyyn. Sittemmin 

investoidut erilaiset altaat ja selkeyttimet on tehty ympäristövaikutusten vähentämi

seksi ja näin ollen niille kohdistettujen kustannusten voidaan katsoa olevan kokonai

suudessaan ympäristökustannuksia.

Ensimmäisenä jätevedet kulkeutuvat pysty- ja vaakaselkeyttimiin. Pystyselkeyttimen 

kustannukset vuonna 1998 olivat 41 000 mk. Nämä kustannukset koostuvat konekor

5 kts. Case-esimerkki Yorktownin öljyn jalostamosta (Heller, ym. 1995, 68-69)

35



jaamon palkoista ja tarvikkeista sekä valmistuspaikoista. Vaakaselkeyttimen kustan

nukset puolestaan olivat 102 000 mk. Tämä jälkeen vesi siirtyy ilmastus- ja selkey

tysaltaisiin. Näiden kustannukset ovat yhteensä 1 168 000 mk. Tässä summassa ovat 

mukana myös anaerobilammikon kustannukset. Tätä tasausallasta käytetään tasoitta

maan puhdistukseen tulevan jäteveden määrää silloin kun ilmastusaltaiden kapasiteetti 

ei riitä ottamaan suoraan vastaan kaikkea puhdistamoon tulevaa jätevettä. Ennen il

mastusta veteen lisätään kemikaaleja, jotka mm. estävät kuohumisen ilmastuksessa. 

Tämän kemikaalien syöttöaseman kustannukset olivat 1 394 000 mk, johon sisältyvät 

myös kemikaalien ostohinnat.

Ilmastuksen ja selkeytyksen jälkeen liete ohjataan flotaatioaltaaseen, jonka kustan

nukset ovat 8 000 mk. Tämän jälkeen vedet ohjataan sakeuttimeen, jossa lietteestä 

poistetaan vettä. Sakeuttimen kustannukset ovat 6 000 mk. Sitten liete ohjataan suoto- 

nauhapuri stimel le. Tämän vaiheen kustannukset ovat 341 000 mk. Ennen puristinta 

lietteeseen lisätään kemikaaleja (mm. polymeerejä), jotka parantavat lietteen kuivatta- 

vuutta. Näiden kemikaalien syöttölaitteiden kustannukset ovat 372 000 mk, sisältäen 

kemikaalien oston.

Kokonaisuudessaan jätevesien käsittelyn aiheuttamat ympäristökustannukset ovat 

3 432 000 mk.

Ilma

Ilmansuojelu tapahtuu Savon Sellussa voimalaitoksen savukaasupesurilla, joka ottaa 

talteen rikin. Tämän investoinnin avulla rikkipäästöt ovat vähentyneet merkittävästi. 

Rikinpoistolaitoksen kokonaiskustannukset vuonna 1998 olivat 1 076 000 mk, joista 

suurimmat menoerät olivat pesuri (414 000 mk) sekä rikkisäiliö ja polttolaitteet 

(181 000 mk). Kokonaiskustannuksissa ovat mukana myös LVI- ja valaistuskustan- 

nukset.

Jäte

Savon Sellulla on tehdasalueella oma kaatopaikka, jota se käyttää kaatopaikkajätteen 

säilömiseen. Prosessista syntyy kaatopaikkajätettä voimalaitoksella tuhkan muodossa
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ja jäteveden käsittelystä syntyvä liete. Myöhemmin tässä luvussa puhutaan kaatopaik

kaan liittyvistä vastuukustannuksista.

Voimalaitokselta syntyy palamistuotteena tuhkaa, joka viedään pääosin kaatopaikalle. 

Lentotuhkan siirtolaitteiden kustannukset olivat vuonna 1998 132 000 mk ja lentotuh- 

kasiilon 6 000 mk. Tuhkakäsittelyyn ja tuhka-altaisiin kului rahaa 151 000 mk. Lisäk

si ympäristökustannuksiin voidaan laskea lauhteenpuhdistuslaitos, jonka kustannukset 

olivat 14 000 mk.

Jäteveden käsittelystä syntynyt liete kuljetetaan myös kaatopaikalle. Vuonna 1998 

näiden kuljetusten kustannukset olivat 51 000 mk. Jätteiden käsittelyn kokonaiskus

tannukset ovat näin ollen 354 000 mk.

3.3.2 Piilokustannukset

Piilokustannusten aiheuttajia ovat lainsäädäntö ja erilaiset normit. Tämä kustannuserä 

on yleiskustannuksia, joita ei voida aiheuttamisperiaatteen mukaan kohdistaa tuotteil

le. Tämä kustannuserä on riippuvainen toimialasta, koska lainsäädäntö ja normit ovat 

sidoksissa tiettyihin toimiin, joita eri toimialat aiheuttavat eri tasolla. Näihin kustan

nuksiin on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota, koska ne voivat tulevaisuudessa kas

vaa huomattavasti, ellei yritys kykene reagoimaan ajoissa. (Heller, ym 1995, 70) Pii

lokustannukset voidaan jakaa neljään ryhmään:

1. Ennen tuotantoa syntyvät

2. Tuotannon jälkeen syntyvät

3. Pakolliset

4. Vapaaehtoiset

Ennen tuotantoa syntyvät ympäristökustannukset liittyvät toiminnan ja tuotteiden 

suunnitteluun ja tuotantolaitoksen toiminnan alkuvaiheisiin. Tuotannon jälkeiset kus

tannukset puolestaan liittyvät tuotannon alasajoon ja sen jälkeiseen maisemointiin 

yms. Näitä kustannuksia on hyvin vaikea arvioida, koska niiden toteutumisajankohta 

saattaa olla hyvinkin kaukana tulevaisuudessa. Pakolliset kustannukset aiheutuvat 

lainsäädännön vaatimuksien täyttämisestä ja vapaaehtoiset puolestaan lainsäädäntöä 

pidemmälle menevistä ratkaisuista, joilla pyritään suojelemaan ympäristöä.
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Savon Sellu

Savon Sellussa piilokustannuksia löytyy melko paljon eri kustannuspaikoilta. Selkein 

ryhmä tähän oli ympäristönsuojelu- niminen kustannuspaikka, jonka kokonaiskustan

nukset vuonna 1998 olivat 152 000 mk. Nämä kustannukset muodostuivat tehtaan öl

jyn erottamiseen käytettyjen lattiakaivojen rakentamisesta. Tämä on lakisääteinen 

pieninvestointi.

Laadun- ja käytöntarkkailun alaryhmistä löytyvät eri toimintojen valvontakustannuk

set. Jätevesien tarkkailukustannukset olivat 96 000 mk ja ilmasuojelun tarkkailukus- 

tannukset 41 000 mk. Näihin kustannuksiin lisätään vielä työntekijäpalkkoja yhteensä 
420 000 mk, mikä vastaa 1,5 henkilön työtä vuodessa.

Haittaveroja maksettiin vuonna 1998 yhteensä 2 301 000 mk. Nämä ovat voimalai

tokselle kohdistettuja energiaveroja.

Hallinnollisia kustannuksia on arvioitu siten, että palkkoja olisi 500 000 mk (1,5 hen
kilötyövuotta), erilaisia lupamaksuja 80 000 mk sekä alapuolisen vesistön ilmastus 

vesilupaehdon määräämänä 145 000 mk.

Näiden lisäksi piilokustannuksina voidaan pitää vielä tutkimus- ja kehitysmenoja, jot

ka olivat vuonna 1998 seuraavat: omat kustannukset 120 000 mk ja ulkopuoliset tut

kimuskustannukset 232 000 mk

3.3.3 Vastuukustannukset

Vastuukustannukset ovat tulevaisuudessa mahdollisesti realisoituvia kustannuksia. 

Niiden määrää on vaikea arvioida, koska lait muuttuvat jatkuvasti. Parhaiten ne voi 

määritellä odotetun arvon tai jonkun tietyn kynnysarvon ylittämisen todennäköisyy

den perusteella. Tähän ryhmään kuuluvat erilaiset vastuusitoumukset, esimerkiksi 

maaperän puhdistamisesta, tulevien sääntörikkomuksien sakoista ym. aiheutuvat kus

tannukset.
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Savon Sellun kohdalla ajankohtaisin vastuu liittyy tehdasalueen kaatopaikkaan. Tämä 

kaatopaikka ei täytä uusia vaatimuksia ja näin ollen se on maisemoitava. Tämän toi

men kustannusarvio on 7,3 miljoonaa markkaa. Tämä maisemointi on toteutettava 

vuosina 2002-2004. Lisäksi jätelupapäätöksen mukaan yrityksellä on vastuu vanhasta 

kaatopaikasta vähintään 30 vuotta ja myös sen jälkeen, mikäli haittoja esiintyy.

3.3.4 Imagokustannukset

Imagokustannukset liittyvät kaikkiin edellämainittuihin kustannuseriin. Imagokustan

nukset aiheutuvat sidosryhmien mielipiteisiin vaikuttamisesta ja niin tähän erään 

kuuluvatkin ympäristöraportoinnin kustannukset sekä sidosryhmä- ja yhteiskun

tasuhteista aiheutuvat kustannukset. Tämä kustannusryhmä mielletään yleensä ai

neettomiksi. (Niskala & Mätäsaho 1996, 72-75)

Empiriassa ei lähdetty tässä työssä etsimään imagokustannuksia. Niitä todennäköisesti 

sisältyy esimerkiksi piilokustannuksien kohdalla hallinnollisiin palkkoihin, koska nä

mä palkat sisältävät myös sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen kuluneen ajan. Se, mikä 

osuus näistä palkoista on siihen kulunut, on niin vaikeaa selvittää, ettei sitä katsottu 

tarpeelliseksi tämän työn tavoitteiden kannalta.

3.3.5 Pääomakustannukset

Ympäristöperusteisiä pääomakustannuksia yritykselle koituu ympäristöinvestoinneis

ta. Tämän määrittämisessä tulee eteen samoja ongelmia kuin ympäri stökustannusten- 

kin kohdalla eli miten erotetaan jostain investoinnista sen ympäristönsuojelullinen 

osuus. Ympäristöministeriö (1989, 163-164) tarjoaa seuraavia kriteereitä ympäristöin

vestointien määrittämiseksi:

■ Seurauskriteeri: investoinnin toteuttamisella tulee saavuttaa ympäristönsuojelul

lista hyötyä

■ Tarkoituskriteeri: ympäristöinvestoinniksi määritellään investointi, jonka tar

koituksena on parantaa ympäristön tilaa

■ Kannattavuuskriteeri: ympäristöinvestoinniksi kutsutaan toimenpidettä, joka on 

taloudellisesti kannattamaton.
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Vielä 1990-luvulla kannattavuuskriteeri oli usein helpoin ja usein myös järkevin tapa 

määritellä ympäristöinvestoinnit. Nykyään tämä kriteeri ei kuitenkaan ole paras, kos

ka ympäristöinvestointi on usein liiketaloudellisesti kannattava. Niinpä jäljelle jää 

lähinnä tarkoitus- ja seurauskriteerien käyttö, jotka ovat melko läheisiä käsitteitä.

Ympäristöinvestoinnit voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin investointeihin. Ulkoisilla 

investoinneilla tarkoitetaan nk. piipunpääinvestointeja, eli niitä ratkaisuja, joiden 

käyttöönotto ei oleellisesti muuta tuotantoprosessia. Näitä ovat erilaiset puhdistimet 

kuten sähkönsuodattimet ja jätevedenpuhdistamot. Ulkoisilla investoinneilla ei usein

kaan suoranaisesti paranneta ympäristön tilaa, vaan tietty päästö muutetaan toiseen 

muotoon, jolloin lain vaatimukset saadaan toteutettua. Sisäiset investoinnit puolestaan 

vaikuttavat yrityksen tuotantoprosesseihin. Tällöin ei vain yksioikoisesti pyritä vä

hentämään jotain ympäristövaikutusta, vaan pyritään muuttamaan prosessia niin, että 

päästöjen muodostuminen suhteessa tuotantomääriin pienenee. (Tilastokeskus 2000, 

111) Näiden jälkimmäisten investointien kohdalla ongelmaksi tuleekin arvioida, miltä 

osin investointi on ympäristöperusteinen ja miltä osin normaaliin toimintaprosessiin 

kohdistuva investointi.

Kirjanpidossa ympäristöinvestoinnit käsitellään aivan samoin kuin muutkin inves

toinnit, eli ne poistetaan tietyn poistosuunnitelman mukaisesti tuloslaskelmassa, jossa 

mukana ovat myös korot. Varsinainen kirjanpitoarvo näkyy näin ollen taseessa. Kun 

yritys haluaa tuottaa taloudellista ympäristöinformaatiota, tulee sen huomioida myös 

investoinnit, jotka yleensä ovatkin suurin yksittäinen ympäristöperusteinen kustan

nuserä.

Kaikissa tapauksissa pääomakustannuksia ei ole perusteltua ottaa laskelmiin mukaan. 

Ne onkin järkevintä huomioida lähinnä ulkoisessa raportoinnissa. Esimerkiksi Du 

Ponilla vertailtiin jäteveden käsittelyvaihtoehtoja. Aikaisemmin edullisimpana pi

detty vaihtoehto osoittautui kyllä kokonaiskustannuksiltaan edullisimmaksi, mutta 

vain siinä tapauksessa, että jätettiin huomioimatta pääomakustannukset, jotka olivat 

kahden parhaan vaihtoehdon kohdalla luonteeltaan uponneita, koska niihin oli sitou

duttava joka tapauksessa. Niinpä paras vaihtoehto olikin toinen kuin mitä alunperin 

luultiin. (Shields, ym. 1995, 133) Tässä tulee esiin perinteisen laskentatoimen kysy

mys siitä, että eri laskelmissa eri kustannukset ovat relevantteja.
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Savon Sellun kohdalla pääomakustannuksiin laskettiin mukaan selkeiden ympäris

töinvestointien poistot. Selkeillä ympäristöinvestoinneilla tarkoitetaan sellaisia inves

tointeja, jotka on tehty selvästi ympäristönsuojelullisista syistä. Näiden investointien 

määrittämiseen käytettiin seurauskriteeriä. Toisin sanoen nämä investoinnit ovat pit

kälti lakisääteisiä, koska tähän mennessä suurimmat ympäristöinvestoinnit on tehty 

lähinnä lakien vaadittua päästöjen vähentämistä. Tällöin yritysten on ollut pakko teh

dä investointeja, joiden avulla ne ovat saaneet päästölukunsa pienemmiksi. Nämä in

vestoinnit ovatkin lähinnä ulkoisia investointeja. Savon Sellussa katsottiin korkojen 

olevan niin alhaiset, ettei niitä kannata huomioida laskelmissa. Tässä työssä kuitenkin 

estimoidaan myös korot, koska ne nousevat suhteessa muihin ympäristökustannuksiin 

niin suuriksi, että ne tulisi huomioida laskelmissa. Korot on arvioitu 5%:n mukaan. 

Tämä korkoprosentti on Metsä-Serlan lainojen keskikorko ja riittävän hyvä estimaatti 

Savon Sellun ympäristöinvestointien koroille. Laskelmissa käytettiin suunnitelman 

mukaisia poistoja. EVL-poistoajat ovat ympäristöinvestointien kohdalla erittäin lyhy

et.

Savon Sellussa on toteutettu kaksi suurta ympäristöinvestointia: biologinen jäteve

denpuhdistamo vuonna 1984 sekä vuonna 1991 toteutettu rikinpoistolaitos. Biologi

sen puhdistamon kokonaisinvestointi oli 35 miljoonaa markkaa ja suunnitelman mu

kainen poistoaika 20 vuotta. Näin ollen vuoden 1998 poistot olivat 1,5 miljoonaa 

markkaa. Korot vuonna 1998 ovat tällöin noin 1 600 000 mk. Rikinpoistolaitoksen 

kokonaisinvestointi oli 47 miljoonaa markkaa ja suunnitelman mukainen poistoaika 

myös 20 vuotta, joten vuosittaiset poistot tämän investoinnin osalta vuonna 1998 oli

vat 2,35 miljoonaa markkaa. Korot ovat tällöin noin 1,55 miljoonaa markkaa. Mo

lempien investointien EVL:n mukainen poistoaika oli vain neljä vuotta, joten verotuk

sessa molemmat ovat jo poistettuja.

3.4 Kustannusten kohdistaminen

Kun kustannukset on saatu selville, on tärkeää kohdistaa ne tuotteille. Ympäristö- 

kustannuksia on perinteisesti käsitelty suurimmaksi osaksi yleiskustannuksina, jolloin
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tuotteen todellisia ympäristökustannuksia ei ole voitu selvittää. Kirjallisuudessa tar

jotaan muutamia menetelmiä ympäristökustannusten kohdistamiseen.

3.4.1 Toimintolaskenta

Toimintolaskenta on perinteisessä laskentatoimessa käytetty kustannusten kohdista- 

mismenetelmä, jossa prosessi jaetaan toimintoihin. Näille toiminnoille luodaan kus- 

tannusajurit, joiden avulla kustannukset saadaan kohdistettua suoraan tuotteille. Täl

löin aiemmin yleiskustannuksiksi luetut erät saadaan paremmin kohdistettua tuotteille 

niiden käyttämien resurssien mukaisesti.

Drury (1996, 296) kuvaa toimintolaskentaprosessin neljässä vaiheessa:

1. toimintojen määritteleminen

2. resurssikustannusten kohdistaminen toiminnoille

3. toimintokeskusten määritteleminen

4. toimintoajurien määrittäminen

Niskala & Mätäsahon (1996, 158) mukaan toimintolaskennalla voidaan nähdä olevan 

kaksi ulottuvuutta: vertikaali ja horisontaali (kuvio 8). Horisontaalin ulottuvuuden 

avulla keskitytään prosessien hallintaan ja vertikaalin ulottuvuuden avulla resurssei

hin.

Kustannusten kohdentaminen

Toiminnan jatkuva 
tehostaminen

Prosessi

Toiminto-
johtaminenSuoritemittaritResurssitKustannusten

aiheuttajat

Resurssi

Kuvio 8: Kaksiulotteinen toimintolaskentamalli (Niskala & Mätäsaho, 1996, 158)
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Vertikaalin mallin avulla pystytään kohdistamaan kustannukset tarkemmin ja sen ta

voitteena onkin tuottaa tarkempaa informaatiota strategiseen päätöksentekoon, kuten 

hinnoitteluun. Resurssien käyttö pyritään jäljittämään aiheuttamisperiaatteen mukai

sesti, jolloin kustannuskohteiden todellinen resurssienkäyttö voidaan selvittää. Jotta 

tämä voidaan toteuttaa, tulee ensin arvostaa resurssien käyttö, (mt.159)

Horisontaalin mallin avulla puolestaan pyritään ketjuttamaan toimintoja. Tällä tarkoi

tetaan sitä, että joku aina tarvitsee edeltävän toiminnon tuotosta ja näin ollen toimin

noilla pyritään tyydyttämään näitä tarpeita. Mikäli prosessista löytyy toiminto, joka ei 

tyydytä kenenkään tarpeita, on syytä tarkastella sen tarpeellisuutta. Tällaiset toiminnot 

saattavat olla lisäarvoa tuottamattomia, joista toimintaansa kehittävä yritys pyrkii pää

semään eroon, (mt.159) Ympäristöasioiden kohdalla on kuitenkin vaikeaa nähdä, on

ko joku toiminto lisäarvoa tuottava vai ei. Tällöin tulee voida määritellä toiminnon 

lisäarvoa tuottava luonne ja tämä riippuu siitä, kuka määritellään asiakkaaksi. Lisäksi 

ympäristöasioiden kohdalla tuottavuuden arviointi on kytkettävä ympäristöstrategiaan 

ja sen tavoitteisiin, (mt.159)

Toimintolaskennan implementoinnilla saavutetaan monia etuja. Ensinnäkin johdon on 

helpompi ymmärtää, mitä ympäristökustannukset ovat, koska kustannukset kohdiste

taan tällöin niille toiminnoille, jotka todellisuudessa aiheuttavat ne. Toiseksi, toimin

tolaskennan avulla saadaan rahamääräisiä arvoja toiminnoille ja näitä arvoja voidaan 

hyödyntää erilaisissa kustannus-hyötyvertailuissa. (Heller, ym 1995, 62)

Toimintolaskenta ei kuitenkaan ole aukoton, eikä se siten ratkaise kaikkia kohdenta

miseen liittyviä ongelmia. Toimintolaskentaa implementoitaessa on syytä muistaa, 

ettei minkään kustannuslaskentatyylin avulla saada absoluuttisen oikeita kustannuk

sia. Toimintolaskennan avulla voidaan saada aiempaa tarkempia kustannuksia, ja jot

kut erät voidaan kohdistaa paremmin, mutta edelleen löytyy eriä, joita ei voida mil

lään aiheuttamisperiaatteen mukaisella ajurilla kohdistaa tuotteille. Tämä johtuu siitä, 

että jotkut kustannuserät ovat eri toiminnoille yhteisiä, eikä niitä voida jakaa kuin har

kinnan perusteella. (Bromwich & Bhimani, 1994, 82-84)
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3.4.2 Elinkaarikustannuslaskenta

Elinkaarikustannuslaskenta voidaan ymmärtää kahdella tavalla: joko tuotteen fyysisen 

tai liiketaloudellisen elinkaaren kustannusten määrittämisenä. (Niskala & Mätäsaho, 

1996, 165) Liiketaloudelliseen elinkaareen perustuvalla kustannuslaskennalla pyritään 

minimoimaan pääomainvestoinnin elinkaaren kokonaiskustannukset, toisin sanoen 

vertaillaan hankintakustannuksia ja käyttökustannuksia. Kun kaikki nämä kustannuk

set diskontataan nykyhetkeen, saadaan elinkaaren kustannukset.

Fyysiseen elinkaareen perustuva laskenta puolestaan vaatii yritykseltä liiketoiminta

prosessien hallintaa. Tällöin tarkastellaan aina tuotteen koko elinkaaren aikaisia ym

päristövaikutuksia ja —kustannuksia. Saadakseen selville nämä kustannukset, täytyy 

yrityksen käyttää hyväkseen elinkaarianalyysia. Analyysista saadut ympäristövaiku

tukset rahamääräistetään ja yhteenlaskemalla saadaan näin tuotteen tai prosessin elin
kaaren kokonaiskustannukset. Toistaiseksi tuottajien ei ole tarvinnut huomioida esi

merkiksi loppukäytön jälkeisiä tuotteen hävittämisen kustannuksia, mutta esimerkiksi 

Saksassa yrityksiä on jo velvoitettu järjestämään tuotteiden käytönjälkeinen vastaan

otto ja hävittäminen. Näin ollen elinkaarikustannuslaskenta on tulevaisuudessa yhä 

tärkeämpi työkalu yrityksille.

Elinkaarikustannuslaskentaa voidaan käyttää hyväksi monenlaisissa päätöksentekoti

lanteissa kuten esimerkiksi raaka-ainevalinnassa. Tällöin voidaan valita kokonaiskus

tannuksiltaan edullisin raaka-aine, jolloin ympäristökustannukset saadaan minimoitua. 

Tässä täytyy muistaa, että aina halvin vaihtoehto ei ole asiakkaankaan etujen mukais

ta. Nykyisin yhä valveutuneemmat asiakkaat ovat valmiita maksamaan enemmän ym- 
päristöystävällisemmästä vaihtoehdosta, joten kannattavimman vaihtoehdon selvittä

minen ei ole aina kovin yksinkertaista. Tuotesuunnittelu on toinen elinkaarikustan- 

nuslaskennan sovellutusalue. Kun tuotesuunnittelussa huomioidaan koko elinkaaren 

kustannukset, voidaan löytää sellaisia kustannuksia, jotka eivät lisää tuotteen arvoa ja 

jotka on näin ollen syytä poistaa, (mt. 165-167)

Elinkaaren aikaisten kustannusten selvittäminen on tuttua pääomainvestointien teki

jälle. Käytännössä ROI:n laskemisessa käytetään samoja tekijöitä kuin elinkaarikus- 

tannuslaskennassakin. Näiden kahden erona kuitenkin on, että ROI:ta voidaan käyttää
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vain yhden päätöksenteon kohteen analysointiin, kun taas elinkaarikustannuksia käy

tetään aina kahden kohteen vertailuun. (Denton 1994, 22)

3.5 Rahamääräisen ympäristölaskennan ongelmat

Tässä luvussa on kerrottu niistä eduista, joita yritys voi saavuttaa tuottamalla raha

määräistä ympäristöinformaatiota. Tiedon tuottaminen ei kuitenkaan ole ongelmaton

ta. Tähän liittyy monia huomioonotettavia seikkoja, jotka tulevat esiin myös perintei

sen laskentatoimen kohdalla. Näitä ovat mm. mittaus-, kohdistamis- ja arvostuson- 

gelmat.

3.5.1 Mittausongelma

Ympäristökustannukset ovat siitä hankalia, ettei niitä voi erottaa selkeästi omaksi 

ryhmäkseen. Näitä kustannuksia löytyy monista eri toiminnoista ja eristä, joista vain 

jokin tietty osuus on ympäristöperusteistä. Jos jokin kustannus katsotaan ympäristöpe

rusteiseksi kokonaisuudessaan, saattaa tämä tieto johtaa harhaan, koska samalla ra

hallisella uhrauksella saatetaan parantaa myös esimerkiksi työturvallisuutta ja tuotteen 

laatua. (Ditz, ym. 1995, 16)

Mittausongelma näkyy erityisesti piilokustannusten kohdalla. Monia ympäristökus- 

tannuksia on sisällytetty erilaisiin hallintokustannuksiin ja näin ollen niitä on vaikea 

erottaa omaksi kokonaisuudekseen. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi raportoin

nin kustannukset ja erilaiset valvontakustannukset. (Niskala & Mätäsaho, 1996, 149)

Savon Sellun kohdalla yrityksen kustannuspaikkaraportin avulla päästiin melko hyvin 

kiinni esimerkiksi valvontakustannuksiin, ainakin suurimpien ympäristövaikutusten 

osalta. Mittausongelma tulikin esiin työntekijäpalkkojen kohdalla. Suorittavan tason 

töissä huoltokustannuksia on pystytty melko hyvin kohdistamaan suoraan kustannus

paikoille työnumeroiden avulla, mutta keskushallinnon ympäristöperusteiset palkat 

jouduttiin arvioimaan siten, että henkilöt itse arvioivat, kuinka sumen osan työpanok

sestaan he kuluttivat ympäristöllisissä tehtävissä.
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3.5.2 Kohdistamisongelma

Perinteisessä kustannuslaskennassa monet kustannukset jätetään kohdistamatta niitä 

aiheuttaville toiminnoille tai tuotteille. Ympäristökustannusten hallinnan kannalta on 

kuitenkin tärkeää, että nähdään mistä kustannukset tosiasiassa aiheutuvat. Ympäristö- 

kustannuksista yleensä vain tavallisen toiminnan kustannukset on kohdistettu tuot

teille tai prosesseille, mutta etenkin piilokustannukset käsitellään yleiskustannuksina.

Tärkeintä ei kuitenkaan ole se, millä nimellä jotain tiettyä kustannuserää kutsutaan, 

vaan huomattavasti tärkeämpää on se, että ymmärretään syy-seuraussuhteet ja näin 

oleelliset kustannukset liitetään päätöksentekoon. Näin ollen on myös tärkeää, että 

vastuulliset henkilöt ovat tilivelvollisia kustannuksista. Usein kuitenkin yrityksissä 

kustannukset syntyvät yhdessä paikassa ja päätökset tehdään toisessa. (Niskala & 

Mätäsaho 1996, 150-151)

Kohdistamisongelman ratkaisussa pitää muistaa laskennan tuottavuus. Toisin sanoen 

jos yleiskustannukset ovat suhteellisen pienet ei välttämättä ole kannattavaa alkaa 

kohdistaa niitä tuotteille, koska tällöin tarkemman informaation tuottamisen kustan

nukset ylittävät siitä saatavan hyödyn.

Savon Sellun kohdalla tuotteille kohdistamisen ongelmaa ei esiintynyt, koska teh

taalla valmistetaan vain yhtä tuotetta. Laskennan edistyessä muihin kohteisiin tullaan 

tähänkin ongelmaan törmäämään.

3.5.3 Arvostusongelma

Ympäristöön liittyy monia asioita, joita on hyvin vaikea arvostaa rahassa (esimerkiksi 

luonnon monimuotoisuus). Toisaalta myös yrityksen toimintaan liittyy ympäristöris

kejä, jotka saattavat toteutua vasta kaukana tulevaisuudessa, mutta toteutuessaan ne 

aiheuttavat merkittäviä taloudellisia seuraamuksia, (mt. 153-154)

Toistaiseksi yritykset eivät ole kovin paljon miettineet tällaisia kustannuksia, mutta 

ainakin vastuukustannukset tulisi jo nyt huomioida yrityksen toiminnassa. Tällaiset
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vastuut ovat tärkeää tietoa esimerkiksi sijoittajille, jotka haluavat sijoituspäätöstä teh

dessään tietää yrityksen mahdollisista vastuista ja kuinka todennäköisiä tällaiset ovat.

Vastuukustannusten lisäksi yritysten kannattaa myös yrittää arvottaa ulkoisvaikutuk- 

siaan. Toistaiseksi tällaiset kustannukset eivät kohdistu yrityksen maksettaviksi muu

ten kuin joidenkin haittaverojen muodossa. Tulevaisuudessa on kuitenkin odotettavis

sa, että yritykset joutuvat enemmän ja enemmän vastuuseen myös näistä kustannuk

sista. Ulkoisvaikutusten arvottamiseen on kirjallisuudessa tarjottu joitakin menetel

miä, mutta kustannusten luonteen vuoksi luotettavaa tapaa on hyvin vaikeaa määri

tellä. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi matkakustannusmenetelmä, CV- 

menetelmä (Contingent valuation method). Molempien menetelmien perusajatuksena 

on, että kysytään tietyn alueen asukkailta, paljonko he ovat valmiita maksamaan (wil

lingness to pay), että jotain päästöä vähennettäisiin tietty määrä. Kysymys voidaan 

asettaa myös siten, että paljonko heille tulisi maksaa, jotta he suostuisivat yritysten 

päästötasojen nousuun tietyllä määrällä. Nämä menetelmät perustuvat kuitenkin ta

vallisen kansalaisen käsityksiin ja arvostuksiin ja voidaankin hyvin kysyä, ovatko pai

kallisen asukkaan käsitykset ja tieto sellaisella tasolla, että hänen arviointiaan voidaan 

pitää missään määrin ”oikeana”. Hedonististen hintojen menetelmä ei perustu ihmis

ten mielipiteille, mutta se on muuten käytännössä epäluotettava. Tämä menetelmä tar

koittaa sitä, että esimerkiksi jonkun järven arvo määritellään siten, että verrataan jon

kun talon arvoa, joka on järven rannalla sellaiseen taloon, joka on muuten samanlai

nen, muttei sijaitse rannalla. Talojen arvoon vaikuttaa kuitenkin aina niin monet teki

jät, ettei tämänkään menetelmän avulla voida luotettavasti määritellä ympäristön ar

voa. (Coller & Harrison, 1995, 174-189)

3.6 Yhteenveto

Tässä luvussa on esitetty ympäristökustannuslaskennan aloittamiseen liittyvän proses

sin kulku sekä siihen liittyviä ongelmia. Prosessi alkaa sillä, että pohditaan keiden tu

lisi olla mukana kehittämässä laskentaa ja mitä tietolähteitä käytetään. Tämän jälkeen 

aloitetaan varsinainen ympäristökustannusanalyysi.
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Ensimmäiseksi määritellään ympäristökustannuksen käsite. Tässä luvussa on esitetty 

muutamia melko yleisesti käytettyjä määritelmiä ja lisäksi pohditaan niitä ongelmia, 

joita esiintyy esimerkiksi raportoinnissa yleisesti hyväksyttyjen määritelmien puuttu

essa.

Kun käsitteet ovat selvät, voidaan edetä ympäristökustannusten erottelemiseen muusta 

toiminnasta. Tähän on tässä työssä käytetty mukaillen EPA:n kustannusten jaottelua, 

joka auttaa havainnoimaan ympäristökustannuksia. EPÄ jakaa ympäristökustannukset 

neljään ryhmään: tavalliset, piilo-, vastuu- ja imagokustannukset. Tässä työssä omana 

ryhmänään tarkastellaan lisäksi pääomakustannuksia, koska ne ovat varsin suuri erä 

ympäristökustannuksista ja toisaalta niiden luonne on hieman erilainen, joten on pe

rusteltua tarkastella niitä erillään tavallisen toiminnan kustannuksista. Näiden avulla 

luokiteltiin myös empiirisen osan kohdalta erilaisia kustannusryhmiä (Taulukko 4). 

Tavallisen toiminnan kustannukset olivat suurimmaksi osaksi erilaisia huolto- ja kor

jauskustannuksia. Näitä oli yhteensä 4 862 000 mk. Piilokustannuksia ovat erilaiset 

haittaverot, pakolliset pieninvestoinnit, ym. Nämä olivat yhteensä 4 087 000 mk. 

Vastuukustannukset ovat hyvin vaikeita arvioida, koska ne saattavat toteutua vasta 

hyvin kaukana tulevaisuudessa. Kuitenkin arviointia olisi hyvä tehdä, koska tämä 

ryhmä voi olla hyvinkin suuri. Tässä työssä vastuukustannuksiin otettiin mukaan tule

vaisuudessa realisoituva kaatopaikan maisemointi. Se realisoituu vuosina 2002-2004 

ja on silloin todella merkittävä kuluerä, joten on järkevää huomioida se jo nyt kaikes

sa päätöksenteossa. Kun halutaan tarkastella vuoden 1998 toimintaa, se on kuitenkin 

syytä jättää pois, koska se ei kuulu tuon vuoden ympäristökustannuksiin ja tämän 

vuoksi sen on taulukossa merkitty kursiivilla. Imagokustannukset ovat kaikkein vai

keimpia arvioida ja ne jätettiinkin tämän työn ulkopuolelle, koska niiden arviointi pe

rustuu täysin harkintaan ja tähän työhön haluttiin mukaan kustannuksia, joiden voi

daan selkein perustein katsoa olevan ympäristöperusteisiä.
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tavalliset kust. pnlokust. vastuuhusi. pääomakust. yhteensä
vesi 3 432 000 393 000 3 000 000 6 825 UUU
ilma ----- 1 076 000 2 342 000 3 900 000 7 318 UUU
jäte ------- 354 ÖÜÖ 7 30Ü 00ТГ 7 654 UUU
yhteiset 1 352 (JOO 1 J52 UUU
yht. 4 862 UUU 4 U87 UUU 7 JUU UUU 6 9UU UUU 23 149 Uuu

Taulukko 4: Savon Sellun ympäristökustannukset 1998 (mk)

Jotta voitaisiin nähdä minkälainen merkitys saaduilla kustannuksilla on toiminnan 

kannalta, tarvitaan viitekehys siitä, minkälaisia yrityksen kustannukset ovat kokonai

suudessaan. Tässä kohtaa liikesalaisuussyistä ei haluttu kertoa Savon Sellun toteutu

neita tuloslukuja, vaan luvut on laskettu toimialan keskimääräisistä arvoista, jolloin 

päästään tämän työn kannalta tarpeeksi lähelle todellisuutta. Liikevaihto vuonna 1998 

oli lähes 500 miljoonaa markkaa. Tuloskehitys alalla on sen suuntainen, että vuoden 

1998 tuloksena voidaan pitää 5%:a liikevaihdosta, jolloin tulos on 25 miljoonaa. Kun 
saman vuoden ympäristökustannukset ilman tulevaisuudessa realisoituvaa vastuuerää 

ovat 15 849 000 markkaa, voidaan todeta, että ympäristökustannukset ovat yli puolet 

tuloksesta ja näin ollen varsin merkittävä erä koko toiminnan kannalta. Tällöin ympä- 

ristökustannuslaskentaa voidaan pitää perusteltuna osana yrityksen toimintaa, mikäli 

voidaan katsoa, että kustannuseriin voidaan vaikuttaa, jolloin laskennasta aiheutuvat 

kustannukset alittavat siitä saatavan hyödyn. Täytyy myös muistaa, että tässä tutki
muksessa keskityttiin selkeisiin ja helposti eroteltaviin kustannuksiin, joten syvälli

semmän tarkastelun avulla kustannusten määrä tulee vielä nousemaan selvästi.

Perinteisen laskentatoimen puolella esiintyvät ongelmat pätevät hyvin myös ympä- 

ristölaskennan kohdalla. Tällaisia ongelmia ovat mittaus-, kohdistamis- ja arvostuson- 

gelmat. Mittausongelma on ympäristökustannusten kohdalla hyvin tyypillinen. Ympä- 

ristökustannuksia ei voida erottaa selkeästi omaksi ryhmäkseen, koska monet niistä 

ovat luonteeltaan sellaisia, että ne sisältyvät osana johonkin toiseen kustannuserään. 

Niinpä ympäristökustannusten kohdalla joudutaan aina käyttämään jonkin verran har

kintaa, mikä tietenkin vähentää tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta. Kohdista- 

misongelma johtuu lähinnä siitä, ettei kaikkia ympäristökustannuksia ole kohdistettu 

tuotteille, vaan niitä käsitellään yleiskustannuksina. Kohdistaminen on vaikeaa erityi-
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sesti sellaisten erien kohdalla, joissa jokin tietty osuus on ympäristöperusteistä. Ar- 

vostusongelma tulee esiin erityisesti ulkoisvaikutusten kohdalla, jotka on rajattu tä

män työn ulkopuolelle. Arvostusongelma on kuitenkin ympäristöasioiden suhteen hy

vin keskeinen ja etenkin ulkoisvaikutusten kohdalla. Ulkoisvaikutukset tulevat jatkos

sa olemaan entistä enemmän yrityksen rasitteina, joten näitä ei pidä kokonaan unoh

taa, vaan pyrkiä edes jollain tasolla pohtimaan arvostuksen problematiikkaa.
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4 YMPÄRISTÖTUOTOT

4.1 Tuotot

Selkein ympäristölähtöinen tuotto on kierrätyksellä aikaansaadut rahavirrat. Nykyään 

monet yritykset kuitenkin panostavat kierrätyksen lisäksi muihin asioihin. Puhutaan 

kolmesta R:stä (reduce-re-use-recycle). Tämän mukaan yritykset pyrkivät ensisijai

sesti vähentämään raaka-aineiden käyttöä, joka sekin pienentää kustannuksia. Ennen 

kierrätystä pyritään vielä käyttämään raaka-aineita uudelleen.

Tässä työssä tuotot on jaettu eri ryhmiin: tuottoihin, säästöihin ja vältettyihin kustan

nuksiin ja aineettomiin etuihin. Lisäksi on eritelty vielä muut tuotot, jotka ovat par

haiten rinnastettavissa aineettomiin etuihin. Näitä eri ryhmiä on reaalimaailmassa 

usein vaikea erottaa toisistaan. Parhaiten ne voidaan erottaa siten, että erotellaan 

edellä mainitut kolme R:ää omiksi ryhmikseen. Kierrätyksellä voidaan aikaansaada 

erilaisia sivutuotteita, joita voidaan myydä eteenpäin ja näin aikaansaadaan tuottoja. 

Kun raaka-aineiden käyttöä vähennetään tai niitä käytetään uudelleen, voidaan puhua 

säästöistä ja vältetyistä kustannuksista, joita eritellään tarkemmin seuraavassa kappa

leessa.

Pidemmällä aikavälillä yritys voi luoda ympäristölähtöisiä tuottoja myymällä tuottei

taan ympäristötietoisilla markkinoilla. Nämä tuotot ovat erittäin vaikeasti havainnoi

tavissa, koska on mahdotonta sanoa, kuinka suuri osa asiakkaiden ostopäätöksistä pe

rustuu ympäristöasioille. On kuitenkin selvää, että joillekin asiakkaille ympäristöasiat 

ovat merkittävä tekijä ja näin ollen yritys voi saavuttaa merkittävääkin kilpailuetua 

myymällä ”vihreitä” tuotteita. (Bennett & James, 1998, 58-59)

Savon Sellun kohdalla potentiaalinen tulon lähde on bioliete, jota tuhkaan sekoitettu

na on jo kokeiltu metsän lannoituksessa. Tällä hetkellähän suurin osa biolietteestä 

päätyy kaatopaikalle ja siitä aiheutuu näin ollen vain kustannuksia. Jos lannoiteko- 

keilusta saadaan hyviä kokemuksia, kuten näyttäisi tapahtuvan, ja lupa-asiat saadaan 

hoidettua, voidaan jatkossa tätä tuotetta markkinoida metsänkasvattajille. Tätä lietteen 

hyödyntämisen muotoa voidaan pitää kierrätyksenä.
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4.2 Säästöt ja vältetyt kustannukset

Säästöillä tarkoitetaan kaikkia suoria säästöjä, jotka aiheutuvat ympäristönsuojelulli

sista toimista. Kustannussäästöt mitataan kulutuksen vähenemisen absoluuttisina ar

voina, mikä voi sinällään olla harhaan johtava, jos esimerkiksi toiminnan volyymi on 

kasvanut vuodesta toiseen. Tällöin kuluttamisen absoluuttinen arvo voi kasvaa, vaikka 

suhteellinen kulutus laskeekin.

Vältetyt kustannukset ovat niitä eriä, jotka motivoivat yrityksiä ympäristönsuojeluun. 

Tähän erään kuuluvat esim. jätemaksujen välttäminen kierrätyksen avulla. (Bennett & 

James, 1998, 59) Vältettyjen kustannusten osuus kasvaa erityisesti niillä yrityksillä, 

jotka toimivat ennaltaehkäisevästi. Kun uusia lakeja ja maksuja säädetään, voivat en

nakoivat yritykset välttää ne kokonaan. Siksi vältettyjä kustannuksia tuleekin tarkas

tella kunkin hetken tilanteen mukaan, eli tulee huomioida ne kustannukset, jotka olisi 

jouduttu maksamaan, jos jotain toimenpidettä ei olisi suoritettu.

Savon Sellussa tähän ryhmään voidaan katsoa kuuluvaksi rikinpoistolaitoksen ai

kaansaamat kustannussäästöt, kun rikkiä ei tarvitse enää ostaa läheskään niin paljon 

kuin aikaisemmin. Rikin tarve väheni 22 kg/ kartonkitonni, joten tästä voidaan arvioi

da suunnilleen se summa, mikä säästettiin vuonna 1998. Rikin hinta on vaihdellut 

viime vuosikymmenen aikana 450-500 mk/t. 500 mk:n hinnalla vuonna 1998 säästö 

rikkikustannuksissa on noin 2,64 miljoonaa markkaa.

Ympäristölaskentatoimen kirjallisuudessa mainitaan usein nk. nettolaskentaperiaate, 

eli kustannuserät tulee sisällyttää laskelmiin vain kerran ja toisaalta laskelmissa tulee 

huomioida myös mahdolliset säästöt. Niinpä edellä mainittu säästö (2,64 milj. mk) 

tulee vähentää ilmansuojelun kustannuksista, jotta laskelmat kertoisivat todellisen tu

loksen.
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4.3 Aineettomat edut

Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi asiakkaiden käsitykset yrityksen toiminnasta ja 

henkilökunnan työmoraali. Tämän ryhmän rahamääräinen mittaaminen on hyvin vai

keaa, mutta silti vaikutus yrityksen taloudelliseen tulokseen voi olla hyvinkin merkit

tävä. Siksi näitä etuja tulisi arvioida jollain lailla, eikä jättää huomioimatta vain sen 

vuoksi, että rahamääräinen mittaaminen on hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta.

Aineettomiin etuihin voidaan laskea myös riskien väheneminen, joskin riskin välttä

misellä saatetaan saavuttaa erittäin merkittäviä säästöjä. Ympäristölähtöisiä riskejä on 

monenlaisia, mutta yhteisenä piirteenä voidaan pitää sitä, että toteutuessaan ne aihe

uttavat todella merkittäviä taloudellisia seuraamuksia6. Bennett ja James luokitelevat 

ympäristöriskit seuraavasti:

■ Suuret katastrofit, kuten Exxon Valdez tai Bhopal
■ Pitkän ajanjakson kuluessa tapahtunut ympäristön tuhoaminen. Tällaisesta esi

merkkinä voi olla maaperän saastuttaminen myrkyillä vuosien kuluessa. Tä

mänkaltaiset riskit ovat merkittäviä nykyään, koska esim. USA:ssa on voimassa 

nk. Superfund-laki, jonka perusteella yrityksiä voidaan tuomita maksamaan 
maaperän puhdistamisesta takautuvasti. Toisin sanoen yritysostojen yhteydessä 

on pakko tehdä riskikartoitus myös aikaisemman toiminnan perusteella.

■ Maineen ja imagon huononeminen. Tällä ei tarkoiteta vain markkinoilla tapah

tuvaa maineen heikkenemistä asiakkaiden näkökulmasta, vaan myös alueen 

asukkaiden käsityksiä yrityksen toiminnasta. Tällä on merkitystä esimerkiksi 

päästölupien hakemisessa. Jos paikallinen väestö vastustaa yrityksen toimintaa, 

on lupien hakeminen huomattavasti vaikeampaa.

■ Yrityksen toimintaan liittyy ympäristöriski myös silloin, jos sen toimintaan liit

tyy jotain sellaista, joka ei ole ekologisesti kestävää toimintaa. Esimerkiksi 

maakuljetuksia jäljestävä yritys voi menettää kannattavuutensa, jos kuljetuksille 

asetetaan korkea ympäristövero. (Bennett & James, 1998, 60)

6 Esimerkkinä merkittävästä taloudellisesta seuraamuksesta voidaan mainita Exxonin öljytankkeri Val- 
dezin haaksirikon Alaskan rannikolla Maaliskuussa 1989. Tapahtumasta on aiheutunut Exxonille noin 
miljardin dollarin kustannukset. (Mitchell, 1999, 98-101)
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Savon Sellussakin tulisi pyrkiä ainakin pohtimaan näitä aineettomia etuja. Niiden ar

vioinnin myötä ympäristönsuojelutoimia voidaan helpommin perustella, kun nähdään, 

että niistä voidaan saada myös hyötyä, vaikka näitä hyötyjä ei pystyttäisikään tarkasti 

rahamääräisesti arvioimaan. Etenkin Savon Sellun kohdalla kannattaisi pohtia aiem

man toiminnan aiheuttamia vaikutuksia. Tällä hetkellä nykyinen kaatopaikka ei täytä 

lupaehtoja ja näin ollen se täytyy sulkea ja maisemoida muutaman vuoden kuluttua. 

Lisäksi Savon Sellun velvollisuuksiin kuuluu suljetun kaatopaikan valvonta siten, että 

jos haittoja esiintyy, tulee Savon Sellun maksaa mahdolliset toimenpiteet. Tämä saat

taa aiheuttaa tulevaisuudessa erilaisia haittoja, esimerkiksi kaatopaikan valumavedet 

saattavat järveen päästessään aiheuttaa negatiivisia ympäristömuutoksia ja tällaisten 

korjaaminen saattaa olla kallista. Toimintaan voi liittyä myös muita riskejä, joita kan

nattaa kartoittaa ajoissa, koska silloin voidaan välttää erilaiset seuraamukset.

Henkilöstön motivaatio mainittiin yhtenä aineettomana etuna. Tämä voidaan huomi

oida esimerkiksi henkilöstön palkitsemisessa. Esimerkkinä voitaisiin mainita henki

löstön tekemien aloitteiden määrä. Mikäli työntekijä tekee jonkun aloitteen liittyen 
ympäristönsuojeluun, voisi yritys ensinnäkin saada siitä konkreettista hyötyä ympä

ristönsuojelullisesti, mutta lisäksi henkilöstön motivaatio ympäristöasioihin kasvaa, 

mikäli aloitteiden tekeminen liitetään palkitsemiseen.

Savon Sellun kohdalla paikallisen väestön kanssa kannattaa toimia yhteistyössä. Kuo

pio on suhteellisen pieni kaupunki ja esimerkiksi vesistöä kuormittaa lähinnä Kuopion 

kaupunki ja Savon Sellu. Niinpä Savon Sellun kannattaa pyrkiä tiedottamaan asuk

kaille avoimesti toimistaan, etenkin jos se vaikuttaa asukkaiden ympäristöön. Esimer

kiksi hajupäästöjä Savon Sellu on saanut vähennettyä merkittävästi, mikä varmasti 

vaikuttaa positiivisesti asukkaiden mielikuviin yrityksestä.

4.4 Muita etuja

Hoitaessaan hyvin ympäristöasiansa ja tiedottaessaan niistä oikein, saattaa yritys tulla 

monelle sijoittajalle mielenkiintoisemmaksi sijoituskohteeksi. Kuten aikaisemminkin 

on mainittu, saattavat ympäristöasiat pahimmillaan aiheuttaa yritykselle valtavia kus

tannuksia, kun joku suuri onnettomuus tapahtuu. Niinpä sijoittajiakin luulisi kiinnos
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tavan ainakin jossain määrin yrityksen kyky hallita ympäristöriskinsä. Toisaalta 

markkinoille on tulossa koko ajan lisää erilaisia eettisiä sijoitusrahastoja, jotka perus

tavat sijoituspäätöksensä jonkun eettisen näkökulman mittarin mukaan. Ympäristöasi

at voivat olla yksi tällaisista mittareista.

Tämä ei Savon Sellun kohdalla vaikuta suoraan yrityksen toimintaan, koska Savon 

Sellu ei ole itsenäisesti listattu pörssissä, vaan se on Metsä-Serla konsernin tytäryhtiö. 

Liikevaihdolla mitattuna Savon Sellu tuottaa noin 2% koko konsernin liikevaihdosta, 

eli se on varsin pieni yksittäinen tekijä koko konsernin tasolla. Kuitenkin kaikkien 

konsernin osien tulee hoitaa ympäristövelvoitteensa kunnolla, jotta edellä mainitun 

kaltaisia hyötyjä voisi realisoitua. Mikäli joku konsernin osa toimii epäeettisesti tai 

epäekologisesti, saattaa se hyvinkin vaikuttaa joidenkin sijoituspäätöksiin. Tämä ei 

kuitenkaan ole kovin keskeinen tekijä Savon Sellun ympäristökysymysten kohdalla. 

Lähinnä aihe nousee tärkeäksi silloin, jos tapahtuu joku suurempi katastrofi, joka voisi 

nostaa Savon Sellun toiminnan julkisuuteen negatiivisesti.
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5 RAHAMÄÄRÄISEN YMPÄRISTÖINFORMAATION HYÖDYNTÄMINEN

5.1 Ympäristökustannusten seuranta laskentajärjestelmässä

Kolmannessa luvussa määriteltiin kustannuksia ja pohdittiin minkälaisia ympäristöpe

rusteisiä kustannuksia yrityksestä löytyy. Tämä on ensimmäinen askel rahamääräisen 

kustannusinformaation tuottamisessa. Se ei kuitenkaan riitä, jos halutaan tuottaa tietoa 

systemaattisesti vertailtavuuden periaatetta noudattaen. Tapauskohtaisesti tarkasteltu

na kustannukset ovat aina riippuvia tarkastelijan subjektiivisesta näkökulmasta. Täl

löin tulokset saman vuodenkin kustannuksista vaihtelevat sen mukaan, kuka niitä on 

tarkastellut ja milloin. Tällaista tietoa voidaan käyttää jossain määrin hyväksi päätök

senteossa, mikäli ollaan tietoisia kulloisistakin laskentaperusteista. Raportoinnin kan

nalta systemaattinen tarkastelu onkin jo tärkeämpää, kuten aiemmin tässä luvussa 

kirjanpidon periaatteiden kohdalla myös todettiin.

Systemaattisella tarkastelulla tarkoitetaan tässä sitä, että ympäristökustannukset saa

daan mukaan laskentajärjestelmän seurantaan. Tällöin ei välttämättä saada aivan 

kaikkia kustannuksia mukaan, mutta saatujen kustannusten osalta tieto on systemaat

tista siten, ettei se riipu tarkastelijasta ja näin ollen eri vuosien tieto saadaan vertailu

kelpoiseksi. Tämä on erityisen tärkeää ulkoisen raportoinnin kannalta, mutta myös 

sisäiseen käyttöön tarkoitetun tiedon on hyödyllistä olla systemaattista ainakin tiet

tyyn rajaan asti.

Kirjallisuudessa esitetään kaksi vaihtoehtoista tapaa implementoida ympäristökustan

nusten seuranta laskentajärjestelmässä: laskentatunnisteeseen perustuva ratkaisu tai 

tapahtumaperusteinen ratkaisu. (Mätäsaho, ym. 1999, 84-86) Laskentatunnisteeseen 

perustuvan ratkaisun edellytyksenä on se, että kaikille laskentajärjestelmän kustan- 

nustileille määritellään taustatietoihin ympäristöperusteinen kustannusosuus. Ongel

mana tällöin on tämän kustannusosuuden määrittäminen. Usein joudutaan käyttämään 

harkintaa ja tällöin tiedon luotettavuuden tasosta joudutaan tinkimään. Tämänkaltai

sen seurannan avulla yritys saa hyvin tietoa vastuualuelaskentaa varten sekä rapor

tointia ja sisäistä toiminnan ohjausta varten. Pitkällä aikavälillä tämä ratkaisu on mel-
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ko edullinen, koska kertaalleen määritellyt kustannusosuudet voidaan säilyttää vuo

desta toiseen ja näin työtä säästyy. (Mätäsaho ym. 1999, 86-87)

Tapahtumaperusteisen ratkaisun mukaan ympäristökustannus ja ympäristökustan- 

nusosuus määritellään aina kunkin tapahtuman kirjauksen yhteydessä. Tämän ratkai

sun taustalla on ajatus, että yrityksen kustannukset summautuvat sataan ja laskenta

järjestelmässä seurataan vain kokonaan ympäristöön liittyvän toiminnan kustannuksia. 

Tällöin ongelmaksi tulee ohjeistus, koska eri henkilöt kirjaavat tapahtumia ja harkin

nanvaraisuudesta tulisi päästä eroon. Niinpä ohjeistuksen tulisi olla aukoton, jotta 

systemaattisuus saavutettaisiin. Tämän ratkaisun avulla päästään kuitenkin reaaliai

kaiseen kustannusten seurantaan, mistä on hyötyä etenkin sisäisen päätöksenteon kan

nalta. Tässä ratkaisussa virhemahdollisuus on suurempi kuin laskentatunnisteeseen 

perustuvassa ratkaisussa, koska kaikkien tapahtumien kohdalla erottelu tehdään käsin 

ja eri henkilöt ovat tekemässä kirjauksia. Tämä ratkaisu on lisäksi kalliimpi ainakin 

pidemmällä aikavälillä, koska erottelu vaatii jatkuvasti työtä ja aikaa sekä kirjausten 

tekemisen että ohjeistuksen tarkistamisen osalta. Tapahtumaperusteinen ratkaisu 

saattaa myös aiheuttaa vastustusta työntekijöiden taholta, koska tämä tietää heille lisää 

työtä. (mt. 87-88) Esimerkkinä tapahtumaperusteisen ratkaisun implementoinnista on 

Pohjolan Voima, joka on saanut oman järjestelmänsä käyttöön syyskesällä 2000 

(Mikkola, 2000).

Molempien ratkaisujen toteuttaminen vaatii tiettyjä piirteitä yrityksen laskentajärjes

telmältä. Yksi tärkeimmistä on esijärjestelmien ja varsinaisen kirjanpitojärjestelmän 

yhteensopivuus. Eli yrityksen tulee pohtia erilaisia järjestelmien integraatioon liittyviä 

ongelmia. Laskentajärjestelmä ei voi toimia kaiken tiedon varastotilana ja niinpä 

yleensä joudutaankin käyttämään muitakin tietojärjestelmiä ympäristölaskentatoimen 

toteuttamisessa. Metsä-Serlan kohdalla voisi todeta, että tällä hetkellä käytössä oleva 

SAP R/3 järjestelmä pyrkii olemaan luonteeltaan integroiva siten, ettei muita järjes

telmiä tarvittaisi ja niinpä tämän järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia onkin syytä 

tarkastella huolella. Metsä-Serlan pakkausryhmän ympäristövastaavat keskustelivat 

aiheesta eräässä palaverissaan ja totesivat, että olisi järkevää systematisoida kustan

nusten kerääminen, jotta eri laitokset olisivat vertailukelpoisia keskenään. Pakkaus- 

ryhmä onkin aloittanut projektin, jonka tarkoituksena on tuottaa erilaista ympäristöin- 

formaatiota (sekä rahamääräistä että ei-rahamääräistä), jotta laitokset voivat vertailla
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toimintaa keskenään. Tämä on hyvä lähtökohta ja toiminnan kehityttyä pakkausryh- 

mässä, voidaan sitä lähteä soveltamaan laajemmin muihinkin liiketoimintaryhmiin.

5.3 Raportointi

Ympäristöraportointi on yleistynyt voimakkaasti 1990-luvulla. Metsäteollisuusyrityk

set ovat olleet tämän kehityksen kärjessä ja siten muokanneet raportointikäytäntöä. 

Rahamääräistä raportointia ei kuitenkaan näe yritysten julkaisemissa raporteissa, 
vaikka yleisesti hyvänä pidetty raportointikäytäntö sitä edellyttääkin7. Rahamääräistä 

raportointia voidaan verrata tavalliseen tilinpäätösraportointiin, jonka tavoitteena on 

antaa oikea ja riittävä kuva yrityksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 

EU onkin antanut suosituksensa siitä, miten normaalissa tilinpäätösraportoinnissa pi

täisi tuoda esiin ympäristöasiat.8 Se ei kuitenkaan ota kantaa ympäristöraportointiin, 

vaikka näissä tietoa on aina enemmän ja yksityiskohtaisemmin. Tässä käsitellään ym

päristöasioita ympäristöraportoinnin, eikä pelkästään tilinpäätösraportoinnin kannalta.

Ympäristöraportoinnin tarkoituksena on kertoa yrityksen toiminnasta eri sidosryh

mille. Tällä hetkellä kuitenkin näyttää siltä, että raportteja käytetään ennemminkin 

hyvän imagon luomiseen, koska raporttien sisältö on usein hyvin tavoitepainotteista, 

eli kerrotaan, mihin kyseinen yritys pyrkii. Luonnollisesti kaikki yritykset kertovat 

raporteissaan hyvin kaunissanaisesti ympäristöpäämääristään ja -politiikastaan, mutta 

itse toteutuksesta puhutaan hyvin vähän.

Ongelmana raportoinnissa on, että eri sidosryhmät haluavat erilaista tietoa. Asiakkaat 

haluavat tietää, mitä ympäristövaikutuksia tuotteilla on, jotta he voivat vertailla eri 

valmistajien tuotteiden ympäristökilpailukykyä. Sijoittajat puolestaan haluavat tietää 

toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä ja niiden mahdollisista taloudellisista seuraa

muksista. Työntekijät taas ovat kiinnostuneita yrityksen ympäristöön liittyvästä toi-

7 UNEP (YK:n ympäristöohjelma) suosittelee seuraavien asioiden raportointia: ^Ympäristöpolitiikka 
ja hallintajärjestelmät. 2) Tuotantoprosessien ja tuotteiden panos-tuotosinventaari. 3) Ympäristöasioi
den taloudelliset vaikutukset. 4) Sidosryhmäsuhteet. 5) Kestävä kehitys. (Niskala & Mätäsaho, 1996, 
307). Näitä raportointisuosituksia pidetään yleisesti hyväksyttyinä ja niitä käytetään mm. raportointi-

kilpailuiden arviointiperusteina. ....................................... .
8 Kts. Euroopan Yhteisöjen komission suositus ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja julkai
semisesta yritysten tilinpäätöksissä ja vuosikertomuksissa (1999)
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minnasta ja siitä, miten se vaikuttaa heidän työhönsä. Eniten rahamääräistä tietoa toi

minnasta kaipaa yrityksen johto. He haluavat tietää strategisista vaihtoehdoista ja sii

tä, mitä kustannuksia ja hyötyjä eri vaihtoehdoilla on. (Rubenstein, 1994, 163) UNEP 

suositteleekin ympäristöraportoinnin ohjeistuksessaan, että raportissa tuotaisiin esille, 

mille kohderyhmälle se on ensisijaisesti tarkoitettu.

Gray ym. (1996, 171-188) jakavat ympäristöraportit kolmeen luokkaan: toimintaa ku

vailevat, lukumääräiset sekä rahamääräiset raportit. Raportointi on jatkuvasti kehitty

mässä rahamääräisen raportoinnin suuntaan. Pelkkä ympäristöpolitiikan ja toiminnan 

kuvaus ei ole enää riittävää lukijoille. Materiaalien käytön raportointi tuo jo selvästi 

lisää informaatiota raportteihin. Kuitenkin monet sidosryhmät haluavat tietää myös 

näiden ei-rahamääräisten mittarien taloudellisen vaikutuksen yrityksen toimintaan. 

Rahamääräinen tieto raporteissa auttaakin yritystä kohtaamaan uskottavuus ongelman. 

Yritysten ympäristöviestintää pidetään yleisesti hyvin epäuskottavana (Lovio, 2000). 

Uskottavuus kasvaa, jos raportteihin liitetään rahamääräistä tietoa, etenkin kun las

kentaperusteet on selvitetty. Tällöin lukija näkee selkeitä lukuja sanallisen selvityksen 

tueksi. Raportointi voidaan siten nähdä kilpailukykyä lisäävänä tekijänä, kun eri si

dosryhmät saavat uskottavaa tietoa siitä, että kyseinen yritys hoitaa ympäristöasiansa 

hyvin. Toisaalta raportointi auttaa myös väärien käsitysten korjaamisessa. Tämä toi

mii tietenkin vain silloin, jos lukijat uskovat yrityksen viestintään. Virheelliset käsi

tykset saattavat heikentää teollisuuden toimintaedellytyksiä sekä kotimaassa että kan

sainvälisillä markkinoilla kiristyneen lainsäädännön ja määräysten sekä erilaisten ym

päristöverojen takia. (Teollisuuden ja työnantajain keskusliitto 1995, 53-54) Seuraa- 

vassa on esitelty, miten ympäristöraporteissa voidaan hyödyntää tuloslaskelmaa ja 

tasetta.

Käsitettä ympäristötase on käytetty useimmin silloin, kun puhutaan yrityksen materi- 

aalitaseesta, eli yritys listaa käyttämänsä resurssit ja toisaalta tuotoksensa. Tällä tar

koitetaan, että lasketaan panoksiin mukaan myös mm. energian käyttö ja toisaalta 

tuotoksiin myös päästöt. Tässä ympäristötaseella tarkoitetaan kuitenkin rahamääräistä 

tasetta, jossa tarkastellaan, mitkä yrityksen taseen erät voidaan katsoa ympäristöpe

rusteisiksi. Se auttaa erityisesti yrityksen johtoa hahmottamaan ympäristöasioiden ta

loudellista arvoa. Yrityksen johto on harvemmin sitä mieltä, että yrityksen tulisi to

teuttaa jotain tiettyä syvän vihreää filosofiaa. Yritykset ovat olemassa tuottaakseen
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voittoa ja niinpä johdon huomion saa parhaiten käännettyä asioihin, joille voidaan 

antaa rahamääräisiä arvoja ja näyttää niiden merkitys yrityksen koko toiminnan kan

nalta. Yritysmaailmassa vallitsee käsitys, että asioilla, joilla ei ole taloudellista arvoa, 

ei ole arvoa ollenkaan. Tämän vuoksi nykyään kehitellään ajatusta ympäristötaseen 

laskemiseksi. Tällöin tavoitteena on saada aikaiseksi laskelma, jonka avulla voidaan 

integroida ympäristöasiat yrityksen jokapäiväiseen toimintaan. (Denton 1994, 27)

Ympäristötuloslaskelmaan puolestaan sisällytetään kullekin tilikaudelle kuuluvat 

ympäristöperusteiset tuotot ja kulut. Ympäristökustannuksia ei vielä useinkaan ole 

sisällytetty ympäristöraportteihin. Ne kuitenkin ovat merkittävä tekijä arvioitaessa 

yrityksen ympäristösuorituskykyä ja ne tulisikin sen vuoksi sisällyttää laskelmiin. 

Pelkät kustannukset eivät kuitenkaan riitä, jos halutaan antaa kokonaisvaltainen kuva 

ympäristötoiminnasta. Tällöin on mukaan otettava myös ympäristöperusteiset tuotot, 

investointien poistot ja korot sekä ympäristö varaukset. Muun muassa Helsingin ener

gia on käyttänyt ympäristötuloslaskelmaa hyväkseen raportoinnissaan. (Helsingin 

Energia 1999) Hollantilaista BSO/Origin yhtymää käytetään kirjallisuudessa paljon 

esimerkkinä ympäristöasioiden taloudellisessa arvostamisessa, koska se on ensimmäi
nen yritys, joka on todella panostanut näihin asioihin ja he myös esittävät kattavat 

laskentaperusteet. Toisaalta esimerkiksi Gray ym. (1996, 183) muistuttavat 

BSO/Originin kohdalla, että vaikka siellä on tehty uraauurtavaa työtä rahamääräisen 

ympäristöinformaation tuottamiseksi, ei heidän raportointinsa kuitenkaan ole täysin 

johdonmukaista ja siten tiedon luotettavuus kärsii. Kuitenkin tämänkaltaisen edellä

kävijän toimista voidaan oppia paljon ja siten tieto on käyttökelpoista tulevaa kehit
telyä varten.

Savon Sellu ei julkaise omaa ympäristöraporttiaan, vaan Metsä-Serla julkaisee vuo

sittain koko konsernia koskevan raportin. Metsä-Serla on yksi ensimmäisistä suoma

laisista yrityksistä, jotka alkoivat julkaista ympäristöraporttia. Kuitenkaan rahamää

räistä informaatiota ei ole tähän mennessä raportteihin liitetty. Niinpä tämän työn 

ulottuvuus ei sellaisenaan riitä rahamääräiseen ympäristöraportointiin, vaan ensin 

konsernin tulee toteuttaa ympäristölaskentaa kaikissa toimipisteissään samoilla peri

aatteilla, jotta tuloksena voidaan saada raportointikelpoista tietoa. Kuten jo aiemmin 

todettiin, on rahamääräinen raportointi yleistymässä ja niinpä Metsä-Serlankin kan-
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nattaa huomioida tämä ja jatkaa rahamääräisen ympäristölaskennan kehittämistä 

muissakin yksiköissä, jotta tietoa voidaan hyödyntää myös raportoinnissa.

5.4 Päätöksenteon tukeminen

Rahamääräisestä ympäristöinformaatiosta voi olla paljon hyötyä päätöksenteon tuke

misessa. Se, otetaanko ympäristöinformaatio huomioon päätöksiä tehtäessä, riippuu 

paljolti siitä, kuinka hyvin yritys on pystynyt integroimaan ympäristöasiat normaaliin 

toimintaansa. Mikäli näin ei ole, voi ympäristöinformaatio helposti jäädä irralliseksi 
kokonaisuudekseen, jota hyödynnetään lähinnä raportoinnissa. Tällöin toiminta ei ke

hity ja pitkällä tähtäimellä ympäristöperusteinen kilpailuetu jää saavuttamatta.

Tuotevalikoimapäätökset

Yrityksen pohtiessa tuotevalikoimaansa, tulee sen huomioida tuotteiden odotetut kus

tannukset ja tuotot, asiakkaiden tarpeet, tehtaan kapasiteetti jne. Kuten aikaisemmin

kin on mainittu, ympäristökustannukset käsitellään usein yleiskustannuksina, mikä 

aiheuttaa sen, että ne kohdistetaan tuotteille usein vääristynein perustein. Tällöin saa

tetaan lopettaa jonkun todellisuudessa kannattavan tuotteen tekeminen laskelmien 

näyttäessä sen olevan kannattamaton. Ja toisaalta saatetaan haluta jatkaa kannatta

mattoman tuotteen tekemistä, kun laskelmat näyttävät sen olevan kannattava. (Ditz, 

ym. 1995,22)

Yrityksen kehittäessä ympäristölaskentaansa siten, että se pystyy paremmin määrittä

mään ja allokoimaan ympäristökustannuksensa, pystyy se myös siten tekemään va

listuneempia päätöksiä tuotantonsa osalta. Savon Sellun kohdalla tähän ongelmaan ei 

törmätä, mutta muissa Metsä-Serlan toimipisteissä tulee jatkossa pohtia myös ympä- 

ristökustannuksien merkitystä tuotteiden kannattavuudelle.

Materiaalivalintapäätökset

Materiaalivalintoihin liittyy kustannusten lisäksi muitakin tekijöitä, kuten turvallisuus, 

luotettavuus, jne. Ympäristökustannukset tuovat materiaalivalintoihinkin oman lisän-
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sä. Usein hinnaltaan halvin raaka-aine vaikuttaa houkuttelevimmalta. Tällainen aine 

saattaa kuitenkin aiheuttaa enemmän päästöjä ja sen myötä päästömaksuja yritykselle, 

jolloin tämä alunperin edullisimmalta näyttänyt vaihtoehto tuleekin kalliimmaksi kuin 

muut. Niinpä yrityksen tuleekin pohtia kokonaiskustannuksia päästäkseen edullisim

paan vaihtoehtoon. Alhaisin markkinahinta ei välttämättä ole kokonaiskustannuksil
taan edullisin vaihtoehto.

Savon Sellussa raaka-ainevalintoihin vaikuttaa tuotantoprosessin luonne. Tuotanto- 

kemikaalien käyttö on tiiviisti yhteydessä tuotantoprosessiin ja näissä tapauksissa ke

mikaalin vaihto ei ole niin yksinkertaista, vaan silloin jouduttaisiin muuttamaan koko 

tuotantoprosessia, mikä tulisi hyvin kalliiksi. Sama koskee myös raaka-aineeksi vali

tun puulajin käyttöä. Kuitenkin esimerkiksi ammoniakin kohdalla on joitakin laadulli

sia eroja, jotka vaikuttavat sen aiheuttamien ympäristövaikutusten määrään. Tämän

kaltaisia eroja kannattaakin jossain määrin seurata ja verrata niitä kustannuksiin, jotta 

päästään edullisimpaan vaihtoehtoon. Erot ovat kokonaisuuden kannalta melko pieniä, 

mutta tulevaisuudessa päästölakien ja -maksujen odotetaan edelleen kiristyvän ja sil
loin on hyvä huomioida pienimmätkin erot.

Benchmarking

Ympäristökustannusten selvittämisen jälkeen yritys pystyy tekemään perustellumpia 

ratkaisuja sen suhteen, missä mitäkin tuotetta valmistetaan. Ditz, ym. (1995, 27-28) 

ovat suorittaneet case-tutkimuksia, joiden perusteella voidaan päätellä, että yritys voi 

saavuttaa huomattavia säästöjä tai etuja vertailemalla tuotteidensa ympäristökustan- 

nuksia ja tekemällä niiden perusteella päätöksiä, missä tuotantolaitoksessa mitäkin 
tuotetta valmistetaan.

Metsä-Serlan pakkausryhmä on aloittanut projektin, jonka tarkoituksena on alkaa 

tuottaa vertailukelpoista informaatiota eri tehtaiden välillä. Metsäteollisuus on kuiten

kin luonteeltaan sellainen, ettei tuotteiden valmistusta siirretä toiselle laitokselle kovin 

helposti johtuen toimintaprosessin tiiviistä sidonnaisuudesta tuotteisiin, joten vertai

lusta on hyötyä eniten siinä, että laitokset voivat vertailla tuloksiaan vuodesta toiseen 

ja antaa vinkkejä toisilleen siitä, mikä on ollut toimiva ratkaisuja mikä ei.
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Hinnoittelupäätökset

Ihanteellinen tilanne tuotteiden hinnoittelun suhteen olisi se, että hinta sisältäisi kaikki 

tuotteen elinkaaren ympäristövaikutukset. EU:n viidennen ympäristöohjelman tavoite 

olikin saavuttaa vuoteen 2000 mennessä hintajärjestelmä, joka sisältäisi kaikki nämä 

vaikutukset (Niskala, Ym. 1999, 47). Todellisuudessa tästä ollaan kuitenkin vielä 

kaukana. Yrityksiä kiinnostavat toistaiseksi vain ne kustannukset, jotka se todellisuu

dessa joutuu maksamaan. Ulkoisvaikutukset eivät juurikaan vaikuta hinnoittelupää-

töksiin.

Ditz, ym. case-tutkimuksen mukaan ympäristökustannuslaskenta vaikuttaa jossain 

määrin hinnoitteluun. Lakien kiristyessä yritysten on pakko tehdä investointeja ja 

muuttaa tuotantoprosesseja. Nämä toimet aiheuttavat lisäkustannuksia, jotka vaikutta
vat osaltaan myös tuotteiden hintoihin. (Ditz, ym. 1995, 28) Kuten jo aikaisemminkin 

on todettu, tuotekohtaisen ympäristökustannuslaskennan ongelmana on kuitenkin 

kustannusten allokointi. Jos yleiskustannukset on allokoitu väärin perustein, saatetaan 
hinnoittelupäätöksissäkin päätyä pahimmillaan siihen, että joku tuote hinnoitellaan 

kokonaiskustannuksia halvemmaksi. Tämä johtaa siihen, että yritys saattaa menettää 
kannattavia markkinoita tehdessään vääriä päätöksiä ja siten myydessään tuotteita jo

ko liian edullisesti tai liian kalliisti. (Schaltegger & Müller, 1997, 56) Tässä täytyy 

kuitenkin muistaa, että lähes kaikki yritykset kohtaavat kilpailua ja joutuvat siten ai

nakin osittain tekemään hinnoittelupäätöksensä markkinoiden sanelemana.

Ditz, ym. case-tutkimuksen mukaan ympäristökustannuslaskenta kuitenkin vaikuttaa 
jossain määrin hinnoitteluun. Lakien kiristyessä yritysten on pakko tehdä investointeja 

ja muuttaa tuotantoprosesseja. Nämä toimet aiheuttavat lisäkustannuksia, jotka vai

kuttavat osaltaan myös tuotteiden hintoihin. (Ditz, ym. 1995, 28)

Savon Sellun kohdalla voisi sanoa, että ympäristökustannukset kannattaa pyrkiä las

kemaan, etenkin koska allokointi ongelmaa ei esiinny. Hinnoittelun kannalta ongel

mana onkin se, että kyseessä on massatuote, jonka hinnan markkinat sanelevat melko 

pitkälle. Toisaalta kuitenkin Savon Sellun fluting-kartonki on neitseellisestä kuidusta 

valmistettua ja suurin osa maailman flutingista on kierrätyskuidusta valmistettua. Tä

mä vaikuttaa kartongin vahvuuteen ja siten Savon Sellu voi hinnoitella tuotteensa jon-

63



kin verran muita korkeammalle. Kun ympäristölaskentaprojektia viedään eteenpäin 

muihin toimipisteisiin, tulee eteen myös allokointiongelma. Kaikenkaikkiaan voisi 

kuitenkin todeta, että paperiteollisuudessa hinnat tulee melko pitkälle annettuina 

markkinoilta, mutta tämä kysymys tulisi kuitenkin pitää mielessä, etenkin kun EU:n 

viides ympäristöohjelma edistyy ja ulkoisvaikutuksia pyritään saamaan hintoihin mu

kaan.

5.5 Ympäristölaskenta strategian toteuttamisen apuna

5.5.1 Suorituskyky mittaristo

Luvussa 2 tarkasteltiin ympäristöasioiden integroimista yrityksen tavalliseen toimin

taan. Yrityksen aloittaessa rahamääräistä ympäristölaskentaa on tarkoituksenmukaista 

tehdä tämä erillään, jotta nähdään ympäristöasioiden todellinen merkitys liiketoimin

nalle. Pidemmällä aikavälillä nämä asiat tulisi kuitenkin integroida normaaliin toi

mintaan. Tässä ovat apuna erilaiset toiminnanohjausjärjestelmät. Kaplanin ja Nortonin 

1990-luvun alussa esittämä Balanced Scorecard -malli (BSC) on strateginen mitta

risto, jonka tarkoituksena on mitata sekä rahamääräistä että ei-rahamääräistä infor

maatiota yrityksen toiminnassa. BSC:ssä on 4 ulottuvuutta (taloudellinen näkökulma, 

prosessi-, oppimis-ja asiakasnäkökulma) joiden välillä vallitsee syy-seuraussuhteita ja 

nämä suhteet päätyvät aina rahamääräiseen mittauskohteeseen. Ideana on, että tämän 

hetken ei-rahamääräinen mittaaminen kertoo tulevaisuuden taloudellisesta tuloksesta. 

(Kaplan & Norton 1992, 124-127) Perinteisesti suorituskykyä on mitattu erilaisilla 

tunnusluvuilla, jotka kuitenkin kertovat vain menneestä toiminnasta. Tämän vuoksi 

BSC sopii hyvin ympäristösuorituskyvyn mittaamiseen, koska ympäristöasiat vaikut

tavat pitkällä tähtäimellä suuresti yrityksen taloudelliseen tulokseen, mutta tämä aika

väli saattaa olla hyvinkin pitkä. Toisaalta ympäristöasioissa on myös erittäin tarkoi

tuksenmukaista käyttää myös ei-rahamääräisiä mittareita, koska rahamääräinen mit

taaminen väkisinkin perustuu jossain määrin harkintaan.

Käytännössä mittariston rakentaminen tapahtuu siten, että ympäristöstrategian kan

nalta keskeisimmät mittarit lisätään BSC:iin. Epstein esittää tälle kaksi vaihtoehtoa. 

Ympäristösuorituskyvyn kannalta keskeiset mittarit voidaan laittaa joko kokonaan
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omaksi uudeksi viidenneksi ulottuvuudeksi Balanced Scorecardiin tai mittarit voidaan 

integroida jo olemassaoleviin neljään ulottuvuuteen (kuvio 9). (Epstein 1996, 72-73) 

Tässäkin työssä on todettu, että ympäristöasioita on vaikea erottaa yrityksen toimin

nasta omaksi kokonaisuudekseen, joten tässäkin kohtaa lienee järkevämpää integroida 

mittarit olemassaoleviin näkökulmiin, eikä irrottaa ympäristöasioita yrityksen joka

päiväisestä toiminnasta.

Kuvio 9: Ympäristösuorituskyvyn mittaristo (Mätäsaho, ym. 1999, 65)

Mittariston ei-rahamääräisillä mittareilla on myös suuri merkitys tulevaisuuden vas- 

tuukustannusten kannalta. Yrityksen on hyvin vaikea arvioida tulevia vastuitaan ra

hamääräisesti. Tämän vuoksi on järkevää mitata haitallisten aineiden käyttöä ja pääs

töjä. Näin voidaan vähentää niiden käyttöä jo ennen kuin niiden osalle kohdistuu ra

hamääräisiä sanktioita ja yritys voi saavuttaa huomattavia säästöjä ja saavuttaa kil

pailuetua. (Ditz, ym 1995, 42)

Savon Sellussa ei ole vielä tämänkaltaista mittaristoa rakennettu. Ympäristösuoritus- 

kyvyn mittareiden kehittäminen onkin tällä hetkellä monissa yrityksissä työn alla
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(mm. SOK ja Pohjolan Voima) ja on siinä mielessä uusi trendi. Balanced Scorecardin 

kaltainen mittaristo kuitenkin hyvin rakennettuna selkeyttää ympäristöasioiden hah

mottamista yrityksen toiminnassa ja on siten hyvin käyttökelpoinen työkalu yrityksen 

eri tasoilla. Tässä työssä mittariston rakentaminen ja ympäristöasioiden syy- 

seuraussuhteiden selvittäminen jää vain suosituksen asteelle.

5.5.2 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmät

Erilaiset järjestöt ovat kehittäneet ympäristö)äijestelmiä. Tunnetuimpia näistä ovat 
IS014000-sarja, EMÄS sekä BS 7750. Niiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa yri

tysten ympäristöj äij estelmiä, jotta yritykset olisivat vertailukelpoisempia. Näiden yl

lämainittujen sertifikaattien käyttö tuottaa yritykselle lisäksi jossain määrin imagoe- 

tua, koska tällöin eri sidosryhmät voivat varmistua ainakin tiettyjen kriteereiden täyt

tymisestä, mikäli yritys on saanut kyseisen sertifikaatin käyttöönsä.

Ympäristöjärjestelmiä voidaan pitää laajennuksina laatujärjestelmille. BS 7750 ja ISO 

14001 standardeilla onkin olemassa vastaavat laatustandardit. Laatustandardit keskit

tyvät yrityksen ja asiakkaan väliseen kommunikointiin kun taas ympäristöjärjestelmät 

huomioivat useita eri sidosryhmiä, kuten työntekijät, viranomaiset, naapurit, toimitta

jat, jne. (Leskinen, 1998, 17-18)

EMÄS on EU:n oma standardi (Eco-Management and Audit Scheme). Se hyväksyttiin 

EU:n neuvostossa vuonna 1993 ja Suomessa vuonna 1995. Taustana tälle järjestel

mälle on se, että yritykset tuntevat ympäristövaikutuksensa ja haluavat aktiivisesti pa

rantaa toimintaansa. EMÄS järjestelmän etu on sen avoimuus. Yritysten tulee rapor
toida toimistaan julkisesti, joskaan Suomen kaltaisessa maassa tämä ei eroa suuresti 

lain vaatimuksista. Suomessa esimerkiksi päästötiedot ovat julkisia, joten EMAS- 

raportointi ei sinällään tuo paljon lisää yritysten raportointiin. EMAS-järjestelmän 

heikkouksina pidetään sen hintaa ja byrokraattisuutta. EMAS-sertifikaatin yritys voi 

hankkia toimipistekohtaisesti eikä koko yritystä tarvitse sertifioida kerralla. (Niskala 

& Mätäsaho, 1996, 115-119) EMAS:n byrokraattisuus näkyy siinä, että se on EU:n 

asetus, eli regulaatio, joka tarkoittaa, että se on sellaisenaan otettava jokaisen jäsen

maan kansalliseen lainsäädäntöön. Suomessa ympäristökeskus toimii viranomaiseli- 

menä EMAS-rekisterin hoidossa. (Leskinen, 1998, 34)
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ISO 14000 standardit pyrkivät EMAS:n kaltaiseen systemaattiseen ympäristöasioiden 

hallintaan. ISO 14000 -järjestelmä ei kuitenkaan edellytä EMAS:n tavoin julkista, 

verifioitua ympäristöraporttia. ISO 14000 -standardien määrä kasvaa jatkuvasti, kun 

perheeseen lisätään uusia standardeja kehityksen mukana. ISO 14001 on ympäristö- 

järjestelmien standardi ja sen vaatimuksiin kuuluu mm. ympäristöpolitiikka. Tällä tar

koitetaan, että yrityksellä tulee olla selkeä ympäristöpolitiikka, joka on julkisesti saa

tavilla. Sen tulee myös heijastaa ylimmän johdon sitoutumista ja se täytyy saattaa jo

kaisen työntekijän tietoon. Lisäksi ISO 14001 :n mukaan yrityksen tulee tunnistaa 

omat ympäristövaikutuksensa ja huolehtia siitä, että niiden hoitamiseen tarvittava tieto 

jaetaan työntekijöille koulutuksella tai muutoin. Organisaation tulee lisäksi jatkuvasti 

tarkkailla ja mitata ympäristönsuojelunsa tasoa ja korjata mahdolliset poikkeamat. 

Johdon tulee myös säännöllisin väliajoin suorittaa ympäristöjärjestelmän katselmus, 

jossa tarkastetaan, että järjestelmä täyttää sille asetetut vaatimukset ja lisäksi tulee 

tehdä tarvittavat muutokset, jotta jatkuva parantaminen voidaan turvata. (Leskinen, 

1998, 18-19) Savon Sellussa on ISO 14000 järjestelmä rakenteilla. Se on pitkälle 

valmis, esiauditointi on tehty lokakuussa 2000 ja varsinainen auditointi on tätä työtä 

kirjoitettaessa vielä tekemättä, mutta arviona on, että järjestelmä saadaan sertifioitua 
tammikuussa 2001.

Kuten edellä jo mainittiin, EMÄS eroaa ISO 14000 järjestelmästä julkisen raportoin

nin suhteen. Toinen merkittävä ero näiden kahden järjestelmän välillä on se, että ISO 

14000 keskittyy vain nykyisen toiminnan ympäristövaikutuksiin kun EMÄS puoles

taan haluaa asettaa yritykset vastuuseen myös menneestä toiminnasta ja sen ympäris

tövaikutuksista. (EMÄS, http://www.isogroup.iserv.net/emas.html)

BS 7750 on brittiläinen standardi, jonka vastaava laatustandardi on BS 5750. BS 7750 

standardi on vaatimuksiltaan samanlainen kuin EMÄS standardikin, joskin yksityis

kohtaisempi. BS 7750 ei vaadi ulkoista raportointia eikä raporttien verifiointia. Se on

kin hyvä yleisopas ympäristöpolitiikan- ja päämäärien toteuttamiseksi. Vaikka tämä 

standardi on brittiläinen, se on yleisesti hyväksytty Euroopassa ja Suomessakin on BS 

7750 -sertifioituja yrityksiä. BS standardit ovat kuitenkin väistymässä ISO 14000 

standardien tieltä, koska ISO on tunnetumpi kansainvälisesti ja sen kehityttyä BS
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standardien tasolle, on yritysten helpompi sertifioida toimintansa ISO 14000 standar

dien mukaisesti.

5.5.3 Muita käyttökohteita

Johdon ja työntekijöiden motivointi ympäristöasioiden hyvään hoitoon saattaa olla 

joskus hankalaa. Niinpä ympäristökustannukset kannattaakin yhdistää palkitsemisjär- 

jestelmiin. Tällöin niihin kiinnitetään huomattavasti enemmän huomiota, kun ne ker

ran vaikuttavat ansioihin. Tietenkään ympäristöasioita ei tule erityisesti korostaa jär

jestelmässä, vaan huomioida jollain painolla, kuten muutkin strategiset kysymykset. 

(Heller, ym. 1995, 75) Monissa yrityksissä johdon toimintaa arvioidaan investointien 
tuottamien tunnuslukujen avulla (mm. ROI).9 Jos yritys ei laske ympäristökustannuk- 

sia ja -tuottoja, eivät myöskään nämä tunnusluvut ole luotettavia. Tämänkaltaisen 

palkitsemisen avulla henkilöstö sitoutuu paremmin ympäristöasioihin ja siten niiden 
kehittäminen on helpompaa. Sitoutuessaan henkilöstö on innokkaammin kehittämässä 

myös uusia asioita ja antavat palautetta ja kehitysehdotuksia. Ympäristöasioissa on 

hyvä saada organisaation alin taso sitoutettua, koska siellä ympäristövaikutuksen 

syntyvät ja siten heidän antamat kehittämisehdotukset ja palautteet voivat olla hyvin

kin käyttökelpoista yrityksen ympäristöstrategian toteuttamisen kannalta.

5.6 Yhteenveto

Tässä luvussa on käsitelty rahamääräisen ympäristöinformaation hyödynnettävyyttä. 

Aluksi pohdittiin informaation tuottamisen systemaattisuuteen liittyviä asioita. Todet

tiin, että systemaattisuus on tärkeää, jotta tieto olisi luotettavaa ja jälkeenpäin toden

nettavissa. Informaation systemaattisuus saavutetaan seuraamalla kustannuksia las- 

kentajäijestelmässä. Tähän esitellään kaksi vaihtoehtoa: laskentatunnisteisiin perustu

va ratkaisu sekä tapahtumaperusteinen ratkaisu. Molemmilla on hyvät ja huonot puo

lensa ja yrityksen tuleekin miettiä kumpi on yrityksen tietotarpeen kannalta järkeväm

pi ratkaisu.

9 esim. Du Pont case (Shields, ym. 1995, 129)
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Tämän jälkeen esiteltiin erilaisia käyttökohteita saadulle informaatiolle. Ensimmäise

nä mainittiin raportointi. Tämä liittyy ulkoiseen laskentatoimeen, mutta sen katsottiin 

olevan tässä vaiheessa niin keskeinen hyödyntämisen kohde, että se on syytä mainita 

tässäkin työssä. Lisäksi puhuttiin rahamääräisen ympäristöinformaation merkityksestä 

päätöksenteon ja strategian tukena. Näin voidaan todeta, että käyttökohteita löytyy 

runsaasti ja yritysten tuleekin hyödyntää tuottamaansa informaatiota, jotta ympäristö- 

laskentatoimen hajoittaminen on perusteltua.

Savon Sellun kohdalla informaation hyväksikäyttö jää lähinnä suosituksen asteelle, 

koska tämän tutkimuksen tarkoituksena on saada informaatio tuottaminen alkuun. 

Kuitenkin erilaiset hyödyntämisen kohteet on syytä pitää mielessä jo kehittelyvaihees
sa, jotta toiminta voidaan perustella.
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaista ympäristöinformaatiota yri

tyksissä tuotetaan ja mihin tätä informaatiota voidaan käyttää. Liikkeelle lähdettiin 

aluksi siitä, että selvitettiin ympäristölaskentatoimen kehittymistä ja syitä siihen, mik
si yritysten kannattaisi harjoittaa sitä.

Lähtökohtana ympäristölaskentatoimen kehittymiselle voidaan pitää perinteisen las

kentatoimen riittämättömyyttä rekisteröidä ympäristöinformaatiota. Ympäristöasiat 

ovat nousseet niin keskeiseksi osaksi yritysten toimintaa, että on perusteltua tarkas

tella niitä erillään muusta toiminnasta. Miksi sitten perinteinen laskentatoimi ei ole 

riittävää? Siihen löytyi kirjallisuudesta muutamia selityksiä. Ensinnäkin perinteisen 

laskentatoimen aikajänne on liian lyhyt ympäristöasioille. Luonnonvarojen ehtyminen 

ja ympäristön tilan heikkeneminen (esimerkiksi kasvihuoneilmiö) tapahtuvat hyvin 
hitaasti, ei edes yhden sukupolven aikana. Niinpä vuoden tai muutaman vuoden tar- 

kasteluaikaväli ei riitä ottamaan huomioon kaikkia ympäristöön liittyviä seikkoja. 

Toisaalta perinteinen laskentatoimi keskittyy vain yrityksen sisällä tapahtuviin asioi

hin. Tämä ei ole riittävä näkökulma ympäristöasioissa, koska ne ovat yhteiskunnalli

sia asioita ja siten yritysten tulee kantaa niistä vastuu ympäröivän yhteisön kanssa. 

Lisäksi ympäristökustannusten luonne aiheuttaa sen, että perinteinen laskentatoimi 

rekisteröi ne suurimmaksi osaksi yleiskustannuksina, jolloin tuotteiden todellisia 

kustannuksia ympäristöasioiden osalta ei pystytä selvittämään. Lisäksi ympäristö- 
tuotot jäävät käytännössä kokonaan perinteisen laskentatoimen tarkastelun ulkopuo
lelle.

Ennen kuin yritys voi aloittaa ympäristölaskentatoimen kehittämisen, tulee sillä olla 

selkeä strategia ympäristöasioiden suhteen. Tämä strategia pitää viestittää koko orga

nisaatioon, jotta kaikki sen jäsenet ovat sitoutuneita päämääriin. Lisäksi pitäisi olla 

selkeät mitattavat tavoitteet, jotta tiedetään, minkälaista informaatiota ympäristölas

kentatoimen tulisi tuottaa, jotta siitä olisi jotain hyötyä.

Ympäristölaskentatoimi itsessään voidaan ymmärtää monella tavalla. Sitä voidaan 

tarkastella yhteiskunnallisella tai yrityksen tasolla riippuen siitä, mikä on kohdeyleisö. 

Yrityksen ympäristölaskenta voidaan perinteisen laskentatoimen tavoin jakaa sisäi-
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seen ja ulkoiseen. Tämä tutkimus keskittyi sisäiseen laskentaan. Ympäristökustannuk- 

setkin voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin kustannuksiin. Ulkoiset kustannukset ovat 

sellaisia, jotka eivät toistaiseksi koidu yrityksen maksettaviksi. Niitä aiheutuu välilli

sistä ympäristöhaitoista ja niiden määrittäminen on siten hyvin vaikeaa. Sisäiset kus

tannukset ovat sellaisia, jotka realisoituvat yrityksen maksettaviksi ja ovat siten jo nyt 

mielenkiinnonkohteina yritysjohdolle.

Ympäristölaskentatoimi aloitetaan ympäristökustannusten määrittämisellä, koska 

kustannukset ovat yleisesti ympäristötuottoja suuremmat ja niihin on myös helpompi 

vaikuttaa. Ympäristökustannukselle ei kuitenkaan löydy yhtä selkeää käsitteellistä 

määritelmää, vaan eri viranomaistahot ovat laatineet ohjeistuksiaan ja näitä käytän

nössä käytetään. Periaatteessa kaikki ympäristökustannuksen määritelmät ovat hyvin

kin läheisiä käsitteellisesti, mutta joitakin selkeitä erojakin on. Esimerkiksi AAF:n ja 

ICAEW:n määritelmien erona on, että AAF katsoo ympäristökustannuksiksi vain pro- 

aktiiviset kustannukset. Tällä tarkoitetaan sellaisia kustannuksia, jotka aiheutuvat ym

päristönsuojelullisista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on ennaltaehkäistä tai kor

jata ympäristölle aiheutettua haittaa. ICAEW katsoo ympäristökustannuksiksi edellä 

mainittujen lisäksi reaktiiviset kustannukset, eli erilaiset sakot ja maksut, jotka aiheu
tuvat aikaisemman toiminnan perusteella. Tässä tutkimuksessa käytettiin ICAEW:n 

määritelmää, koska joissakin tapauksissa sakot ja rangaistukset saattavat nousta hy

vinkin suuriksi ja tarkoituksena on tehdä case-kohteessa pilottiprojekti, jota laajenne

taan jatkossa ja näin ollen nämäkin erät ovat mielenkiintoisia seurattavia.

Ympäri stökustannuksen käsitteellisen määrittelyn jälkeen tutkimuksessa edettiin kus

tannusten luokitteluun. Perinteinen laskentatoimi jakaa kustannukset muuttuviin ja 

kiinteisiin sekä välillisiin ja välittömiin kustannuksiin. Ympäristökustannuksia on 

kuitenkin vaikea käsittää ja luokitella näin, joten tutkimuksessa lähdettiin etsimään 

toisenlaista luokittelutapaa. EPÄ on tehnyt luokittelun, jota on hyvin paljon käytetty 

ympäristölaskentatoimen kirjallisuudessa ja näin se on varsin yleisesti hyväksytty. 

Sen mukaan kustannukset jaetaan neljään ryhmään: tavalliset, piilo-, vastuu- ja ima- 

gokustannukset. Tavalliset kustannukset tulevat ensimmäiseksi esiin yrityksen toi

minnasta, koska tähän erään kuuluvat työ, materiaali ja muut tavallisen toiminnan 

kustannukset. Piilokustannukset EPÄ jakaa edelleen neljään ryhmään: ennen tuotan

toa syntyneisiin, tuotannon jälkeisiin, vapaaehtoisiin ja pakollisiin kustannuksiin. En-
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nen tuotantoa syntyvillä kustannuksilla tarkoitetaan sellaisia eriä, jotka aiheutuvat 

tuotannon aloittamisesta ja tuotannon jälkeisillä erilaisia maisemointi ym. kustannuk

sia, jotka realisoituvat tuotannon loputtua. Pakolliset piilokustannukset ovat erilaisia 

maksuja ja velvoitteita, jotka aiheutuvat viranomaisten määräyksistä. Vapaaehtoiset 

ympäristökustannukset ovat puolestaan aiheutuva toimista, jotka ylittävät viran

omaisten vaatimusten mukaiset ratkaisut.

Empiriassa kustannuksia etsittiin kustannuspaikkaraportin avulla. Vaikka tarkasteluun 

otettiin mukaan vain keskeisimmät ja selkeimmät erät, nousivat kustannukset kuiten

kin noin 50 %:iin tuloksesta. Tätä voidaan pitää merkittävänä kustannuseränä, eten

kin, koska jatkossa kustannuksia tulee tarkentaa ja näin ollen niiden määrä tulee nou

semaan. Niinpä tämän jälkeen tutkimuksessa keskityttiinkin informaation hyödyntä

miseen yrityksen toiminnassa.

Ennen hyväksikäytön kohteiden selvittämistä tarkasteltiin kuitenkin hieman kustan

nusten kohdistamiseen liittyvää problematiikkaa ja lyhyesti ympäristötuottoja. Ympä

ristölaskentatoimen kirjallisuudessa esitetään toimintolaskennan sopivan erityisen hy

vin ympäristökustannusten kohdistamiseen. Perinteisen laskentatoimen puutteenahan 
ympäristökustannusten kohdalla on nimenomaan se, että ympäristökustannukset kä

sitellään yleiskustannuksina. Toimintolaskenta pyrkii kohdistamaan yleiskustannukset 

tuotteille niiden todellisen resurssien käytön mukaisesti eikä teennäisen kustannusaju- 

rin avulla, kuten perinteinen laskentatoimi tekee. Toinen ulottuvuus kustannusten 

kohdistamisessa on tuotteen elinkaari. Jatkossa on odotettavissa, että yritykset joutu

vat enenevissä määrin vastaamaan tuottamiensa tuotteidensa elinkaaren ympäristövai

kutuksista ja siten esimerkiksi loppukäytön jälkeisestä hävittämisestä. Tällöin on hyö

dyllistä pyrkiä selvittämään koko tuotteen elinkaaren aikaiset kustannukset ja tähän 

apuvälineenä on elinkaarikustannuslaskenta. Tämän avulla saadaan selvitettyä tuot

teen elinkaaren kustannukset, jotka voidaan sitten kohdistaa kullekin elinkaaren toi

mijalle esimerkiksi sopimusten mukaisesti.

Ympäristökustannuslaskenta ei ole ongelmatonta. Perinteisen laskentatoimen puolelta 

tutut ongelmat kohdataan myös ympäristölaskennassa. Näitä ongelmia ovat muun 

muassa mittaus-, kohdistus- ja arvostusongelmat. Kohdistusongelmaan yhtenä ratkai

suna on edellä esitetty toimintolaskentamal 1 i. Mittaus- ja arvostusongelmien kohdalla
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ei sen sijaan kirjallisuudesta löydy selkeitä ratkaisumalleja. Rahamääräisen ympäris- 

töinformaation mittaamisen ongelmana on yleisten määritelmien puute sekä kustan

nusten luonne. Niitä sisältyy eri toimintoihin ja niitä on täysin mahdotonta irrottaa 

omaksi kokonaisuudekseen kuten esimerkiksi työkustannukset. Ympäri stökustannuk- 

sia voidaan verrata luonteeltaan laatukustannuksiin. Niitä määriteltäessä joudutaan 

aina käyttämään harkintaa.

Ympäristökustannusten todettiin edellä olevan merkittävä kustannuserä yrityksen toi

minnassa. Kuitenkin ympäristöasioista voidaan aikaansaada myös tuottoja, säästöjä ja 

voidaan myös välttää kustannuksia. Näiden määrittäminen on kuitenkin usein hanka

laa, koska usein tuotot ovat imagoperusteisia. Tällä tarkoitetaan, että asiakkaat ovat 

valmiita maksamaan enemmän ympäristöystävällisestä tuotteesta, mutta kuinka pal

jon, sitä on vaikeaa selvittää. Tuottojakin kannattaa kuitenkin jossain määrin huomi

oida, jotta päästää ympäristöasioiden nettovaikutuksiin. Tuottopuolella on henkilöstön 
motivoinnin kannalta merkitystä. Ainakin johtoa lohduttaa tieto, että ympäristöasioi

den hyvästä hoidosta ei aiheudu pelkästään kustannuksia, vaan voidaan saavuttaa 

myös merkittäviäkin tuottoja ja kustannussäästöjä.

Yrityksen tulee hyötyä tuotetusta tiedosta, jotta laskentaa voidaan perustella. Tämän 

vuoksi tiedolle voidaan asettaa joitakin kriteereitä. Tärkeimpänä on tiedon systemaat

tisuus. Tällä tarkoitetaan, että tieto olisi vuodesta toiseen vertailukelpoista. Tiedon 

systemaattisuuteen päästään seuraamalla kustannuksia laskentajärjestelmässä. Tähän 

esitettiin tässä tutkimuksessa kaksi vaihtoehtoista tapaa: tapahtumaperusteinen kiijaus 

ja laskentatunnisteeseen perustuva kirjaus. Laskentatunnisteeseen perustuva tapa on 

siinä mielessä hyvä, että systemaattisuus on vahva, kun tunnisteet on kerran määritelty 

hyvin. Tapahtumaperusteisessa ratkaisussa voidaan paremmin huomioida tilannekoh

taisia tekijöitä, mutta tällöin ohjeistuksen tulee olla aukoton, jotta kukin kirjauksen 

tekijä ymmärtää ne periaatteet, joiden perusteella kiijaus tehdään.

Rahamääräisen ympäristöinformaation hyödyntämisen kohteet jaettiin tässä tutkimuk

sessa kolmeen osaan: raportointiin, päätöksenteon ja strategian tukemiseen. Rapor

tointi on tällä hetkellä varsin merkittävä ympäristöasioiden kohdalla. Monet yritykset 

julkaisevat ympäristöraportteja joskin niiden sisältö jää usein melko heikoksi. Näillä 

raporteilla onkin pyritty imagohyötyihin, joihin tähän asti on riittänyt melko heikko-
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kin raportointi. Kuitenkin sidosryhmien tiedon tason kasvaessa myös raportoinnin 

vaatimukset nousevat. Niinpä rahamääräisen tiedon julkaisuakin tulisi kehittää. Ra

porteissa tulisi selkeästi tuoda ilmi käytetyt määritelmät ja laskentaperusteet, jotta 

vertailua voitaisiin tehdä.

Päätöksenteon tukemisessa rahamääräisellä informaatiolla on suuri merkitys. Erilaiset 

tuotevalikoima-, materiaalinvalinta- ja hinnoittelupäätökset ovat niistä erimerkkinä. 

Hinnoittelun kohdalla voisi mainita, että EU:n viidennen ympäristöohjelman tavoit

teena oli saada vuonna 2000 käyttöön hintajärjestelmä, joka sisältäisi tuotteiden kaikki 

ympäristövaikutukset, mukaan lukien ulkoisvaikutukset. Tästä ollaan vielä kaukana, 

koska ulkoisvaikutuksille ei ole vielä kehitetty kovin edistyksellisiä määrittämistapo- 

ja. Hinnoittelussa on kuitenkin syytä huomioida ympäristökustannukset. Kaiken pää

töksenteon tukemisen kohdalla nousee esiin kustannusten kohdistamisen tärkeys. 

Tuotevalikoima määräytyy pitkälti tuotteiden kannattavuuden perusteella ja jos kus

tannukset on kohdistettu väärin, saatetaan valikoimasta poistaa todellisuudessa kan

nattava tuote. Sama pätee hinnoitteluun. Markkinat määräävät hinnan tietyille tuot

teilla, mutta jos hintaan voidaan itse vaikuttaa, tulee määritellä kustannukset tarkkaan, 

ettei tuotetta hinnoitella niin alas, että katteet häviää. Päätöksentekoa voidaan tukea 

edellä mainittujen asioiden lisäksi benchmarkingilla. Sen tarkoituksena on, että yritys 

voi tarkastella eri tuotantolaitoksia ja tehdä sen perusteella päätöksiä siitä, millä lai

toksella tuote kannattaa tuottaa. Toisaalta benchmarkingia voidaan käyttää myös kan

nustimena laitosten välillä.

Strategian tukemisena tässä tutkimuksessa mainittiin ympäristösuorituskyvyn mitta- 

risto sekä ympäristöasioiden hallintajärjestelmät. Ympäristösuorituskyvyn mittaristo 

pohjautuu Balanced scorecardiin, jonka tavoitteena on yhdistää kriittisten menestyste

kijöiden mittarit yhdeksi kokonaisuudeksi. Tällöin tulee huomioida sekä ei- 

rahamääräiset että rahamääräiset mittarit, koska rahamääräiset mittarit tarkastelevat 

mennyttä toimintaa ja ei-rahamääräiset sellaista, joka on rahamääräisesti toteutumassa 

myöhemmin. Tällaisen mittari ston avulla saadaan nopeasti tietoa toiminnasta niiltä 

osin kuin on katsottu kriittiseksi. Siksi on tärkeää tiedostaa omat kriittiset menestyste

kijät. Ympäristöasioiden hallintajärjestelmät ovat tuttuja laatustandardien puolelta. 

Tunnetuin on ISO 14000 standardi. Tämän lisäksi on EMÄS järjestelmä sekä brittiläi
nen BS 7750 standardi. Nämä ovat sisällöllisesti melko samankaltaisia, joitakin eroja
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löytyy esimerkiksi raportoinnin ja verifioinnin suhteen. ISO 14000 järjestelmän etuna 

on sen kansainvälisyys ja tunnettuus. EMÄS on EU:n oma järjestelmä ja BS 7750 on 

jo väistymässä muiden alta, koska muuta järjestelmät ovat kehittyneet sen tasolle ja 

tällöin tämä kansallinen standardi on jäänyt taka-alalle. Kaikkien järjestelmien tar

koituksena on, että ympäristöasioita voidaan hallita kokonaisvaltaisesti. Niinpä serti

fikaatin saaminen edellyttää tiettyjen kriteerien täyttämistä ja tämä tukee hyvin yri

tysten ympäristöstrategian toteuttamista. Yritykset joutuvat miettimään toimiaan ja 

raportoimaan niistä ja näin ollen toteuttaminen on harkitumpaa ja pitkäjänteisempää.

Johtopäätökset

Kuten tässäkin tutkimuksessa on todettu, ovat ympäristöasiat nousseet tärkeiksi ke

hittämisen kohteiksi yrityksissä. Ihmisten asenteet ovat muuttumassa siten, että ku

luttajat haluavat ostaa ympäristöystävällisempiä tuotteita ja toisaalta myös yritysjoh

don asenteet ovat muuttumassa10. Nämä muutokset ovat hitaita, mutta yritysten pitää 

pystyä huomioinaan ne toiminnassaan, mikäli se haluaa säilyttää kilpailukykynsä tu

levaisuudessa.

Ympäristölaskentatoimi on noussut laskentatoimen uudeksi sovellusalueeksi tämän 

kehityksen myötä. Sen avulla pyritään saamaan päätöksenteon tueksi sellaista infor

maatiota, joka auttaa johtoa ymmärtämään ympäristöasiat yhtenä kilpailutekijänä. 

Tässä mielessä ympäristölaskentatoimi luo todellisuutta korostaessaan ympäristöasi

oiden rahallista merkitystä. Tähän rahamääräisen informaation tuottamiseen kuitenkin 

liittyy paljon ongelmia, joita yrityksen tulee pohtia saadakseen käyttökelpoista ja hyö

dyllistä tietoa.

Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että yrityksen aloittaessa ympäristölaskennan ke

hittämisen, tulee sen ensiksi pohtia, mihin tarkoitukseen informaatiota tuotetaan. Tä

mä vaikuttaa kustannuksen käsitteen ja laskennan laajuuden määrittämiseen. Toisaalta 

yrityksen tulee myös selkeästi tuoda esille, ketkä henkilöt ovat mukana toiminnan ke

hittämisessä. Näiden henkilöiden tulee edustaa erilaista osaamista yrityksessä. Pelkkä

10 tutkimuslaitos Ifop kysyi 200:lta alle 45-vuotiaalta eurooppalaiselta johtajalta, mikä heitä huolestut
taa eniten tulevaisuudesta. Eniten huolettavat ympäristöongelmat, jotka mainitsi lähes puolet haastatel
tavista. Ympäristöasiat huolettivat selvästi enemmän kuin esimerkiksi työttömyys tai finanssikriisit. 
(Taloussanomat, 21.11.2000, 8-9)
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laskentatoimen osaaminen ei riitä ympäristöasioiden hallitsemiseksi, vaan tarvitaan 

myös muun muassa teknistä osaamista. Lisäksi mukana olevien henkilöiden tulee olla 

sitoutuneita toimintaan. Ympäristöasiat herättävät ihmisissä erilaisia tuntemuksia ja 

yrityksen kannalta on tärkeää, että kehittämisessä mukana olevat henkilöt suhtautuvat 

niihin positiivisesti. Tällä tarkoitetaan sitä, että henkilöt kokevat ympäristöasiat sellai

siksi, että niihin voidaan vaikuttaa ja että ne ovat yrityksen menestyksen kannalta 

merkittäviä.

Laskentatoimen tutkimuksen kannalta jatkotutkimussuosituksena voidaan sanoa, että 

empiirinen tutkimus olisi tarpeellista. Kuten jo johdannossakin mainittiin, on ympä

ristölaskentatoimesta kirjoitettu jonkin verran kirjallisuutta. Tämä kirjallisuus on kui

tenkin sisällöltään hyvin samankaltaista ja kirjoittajat viittaavat toistensa teksteihin. 

Tiedon empiirinen sovellutus on kuitenkin toistaiseksi ollut melko vähäistä ja tämän 

vuoksi kirjallisuus on melko kritiikitöntä. Toisaalta myös poikkitieteellinen tutkimus 

voi olla hyödyllistä. Ympäristöasioiden hallintaan ei riitä pelkkä laskentatoimen 

osaaminen kuten edellä jo mainittiin. Insinööriosaaminen on hyvin keskeistä, jotta 

ymmärretään prosessien ympäristövaikutukset ym. Niinpä kirjallisuus, jossa otettai

siin huomioon näitä eri ulottuvuuksia, voisi tuoda lisäarvoa tieteelliselle keskustelulle. 

Jatkossa ulkoisvaikutusten merkitys yrityksille tulee kasvamaan ja niinpä niidenkin 

arvostamismenetelmiä tulisi kehittää ja etenkin testata menetelmien käyttökelpoi

suutta. Joitakin tällaisia tutkimuksia onkin jo tehty, mutta niiden kohdallakin on to

dettu jatkotutkimuksen tarve. Esimerkiksi ympäristöministeriö on teettänyt Energia- 
Ekono Oy:llä tämän kaltaisen tutkimuksen vuonna 1997 (Gynther ym. 1999).
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Talouspäällikkö Ilkka Matilainen, Savon Sellu Oy
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LIITE 4: Päästöjen lyhenteiden selitykset sekä niiden aiheuttamat vaikutukset 
ympäristöön

BOD? eli biologinen hapenkulutus osoittaa, kuinka paljon happea vesistön mikro- 
organismit kuluttavat tietyn jätevesimäärän hajoittamiseen seitsemän vuorokauden
aikana.

CO2 eli hiilidioksidi on palamisen tuloksena syntyvä kaasu, jonka kohonneen 
pitoisuuden ilmakehässä on todettu kiihdyttävän kasvihuoneilmiötä.

CODcr eli kemiallinen hapenkulutus on mittayksikkö sille happimäärälle, joka 
tarvitaan jäteveden kemiallisessa hajottamisessa. Se kuvaa jäteveden hitaasti 
hajoavien orgaanisten yhdisteiden aiheuttamaa hapenkulutusta.

N on typen kemiallinen merkki. Typpi on ilman pääkomponentti (n. 80%). Se on 
myös vesistöjen rehevöitymistä aiheuttava alkuaine, joka on peräisin paaasiassa 
ilmasta ja puuraaka-aineesta sekä eräistä kemikaaleista.

NOx on typen oksideista käytetty kemiallinen merkki. Typen oksidit syntyvät 
palamisen yhteydessä sekä osin myös ilmassa olevan typen ja hapen reaktiotuotteena. 
Typen oksideja on savu-ja pakokaasuissa. Ne muodostavat happamoittavia ja 
rehevöittäviä yhdisteitä.

P on fosforin kemiallinen merkki. Fosfori on vesistöjen rehevöitymistä aiheuttava 
alkuaine. Se on peräisin pääasiassa raaka-aineena käytetystä puusta. Sitä myös 
lisätään biologisessa jätevedenpuhdistamossa aktiivilietteen ravinteeksi.

SO2 eli rikkidioksidi on rikkiä sisältävien polttoaineiden palamistuotteena sekä 
sellunkeittoprosessissa syntyvä kaasu. Kun rikkidioksidi reagoi ilmassa veden ja 
happen kanssa, syntyy rikkihappoa ja -hapoketta, joka sateen mukana maaperään 
tullessaan happamoittaa sitä.

TRS (Total Reduced Sulphur) tarkoittaa pelkistyneitä rikkiyhdisteitä, eli 
sulfaattisellutehtaista ilmaan pääseviä haisevia rikin yhsiteitä. Nämä yhdisteen 
voidaan muuttaa laskennallisesti rikkidioksidiksi kertoimella 2.



LIITE 5

Liikevoitto (%) = liikevoitto / liikevaihto

Tulos ennen satunnaiseriä - verot
Oman pääoman tuotto ( /0) Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin)

Tulos ennen satunnaiseriä +

Sijoitetun pääoman tuotto (%) = korkokulut, nettokurssierot ja muut rahoituskulut
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin)

Oma pääoma + vähemmistöosuus
Omavaraisuusaste (%) = -----------; T~7 ¡ 7Taseen loppusumma - saadut ennakot


