
Peruutusehdot
Voit perua osallistumisesi kuluitta 7 vrk 
ennen tilaisuuden alkua. 3-6 vrk ennen 
tilaisuutta tehdyistä peruutuksista 
veloitamme 50%. Tämän jälkeen 
veloitamme koko osallistumismaksun. 
Nimenmuutos onnistuu kuluitta.
Tilaisuuden peruuntuessa osallistuja vastaa 
itse matkavarauksistaan.

Muutokset mahdollisia

Biodiversiteettijohtaminen 
energia-alalla
25.1.2022 Online

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä:

18.1.2022

adato.fi/koulutuskalenteri

Koulutuspaikka

Online: Teams

Koulutuksen kesto

1 pv

Osallistumismaksu

175 euroa + alv. 24 % 

Osallistumismaksuun sisältyy 

sähköinen luentomateriaali.

Tilaisuus on maksuton 

viranomaisten edustajille sekä 

opiskelijoille, joka otetaan 

huomioon laskutusvaiheessa. 

Biodiversiteetti ja sen suojeleminen on noussut vauhdilla ilmastokeskustelun rinnalle. 
Ilmastonmuutoksen myötä on muistettu, että taloutemme ja yhteiskuntamme 
rakentuu edelleen luonnon varaan. Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen halutaan 
kytkeä muihin yhteiskunnan tärkeisiin päämääriin ja laajimmillaan osaksi kestävää 
kehitystä. 

Biodiversiteettijohtaminen energia-alalla -tilaisuus tarjoaa monipuolisia näkökulmia alan 
yritysten biodiversiteettityön vauhdittamiseen. YK:n biodiversiteettisopimus on keskeisin 
luonnon monimuotoisuutta turvaava sopimus. Tilaisuudessa kuulemme kiinnostavan 
puheenvuoron siitä, mikä on sopimuksen tilanne ja, mihin yritysten tulee varautua 
jatkossa? Tämän lisäksi saamme ajankohtaiskatsauksen sekä EU- että kansallisen tason 
lainsäädännöstä ja sen kehityksestä.

Toimintaympäristön muutokset ja megatrendit ohjaavat yritysten strategiatyötä, eikä 
kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita voida unohtaa. Biodiversiteetin ja 
ilmastonmuutoksen pitäisikin olla läsnä jokaisessa yrityksessä tehtävässä päätöksessä ja 
strategian ytimessä. Yritysten biodiversiteettijohtamista käsittelevä puheenvuoro sekä 
havainnolliset yrityscaset avaavat mm. johdon sitoutumisen ja strategisen tason 
suunnittelun sekä mittaamisen merkitystä.

Rahoittajien näkökulmasta on oleellista, että luonnon monimuotoisuuden vähäneminen 
vaikuttaa yritysten toimintaedellytyksiin ja mahdollisuuksiin monin tavoin. Luontokato 
aiheuttaa suuria laskuja, mutta sen huomioinnista voi tulla myös tuottoisaa bisnestä. Siksi 
rahoittajat ovat yhä kiinnostuneempia yritysten biodiversiteettitoiminta ja niiden 
tuloksellisuudesta. EU:n kestävän rahoituksen taksonomiassa on kuusi 
ympäristötavoitetta, biodiversiteetin ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen on yksi 
näistä. Tilaisuudessa finanssisektorin edustaja kertoo mm. siitä, miten EU:n kestävät 
taloudelliset toimet määrittävä taksonomia tulee vaikuttamaan yrityksiin kohdistuviin 
vaatimuksiin.

Vastuullisuudesta on tullut merkittävä osa nykybisnestä; se houkuttelee luokseen 
asiakkaita, sijoittajia, yhteistyökumppaneita ja työntekijöitä. Luonnon monimuotoisuus 
on jatkossa yksi vastuullisuuden peruselementeistä. Tule kuulemaan, mitä yrityksesi voi 
tehdä luonnon monimuotoisuuden ja siten myös liiketoiminnan menestymisen 
turvaamiseksi.
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Adato palvelee suomalaisia energiayhtiöitä tarjoamalla koulutuksia sekä viestintä- ja tietopalveluita.
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Ohjelma

Tiistai 25.1.2022

9.30 Seminaarin avaus 
Jari Kostama, Energiateollisuus ry

9.35 Laadinnassa biodiversiteettitiekartta energia-alalle
Minna Laitinen, Afry

9.45 YK:n biodiversiteettisopimus
- Millaisista tavoitteista neuvotellaan? Mihin on 
syytä varautua?
Marina von Weissenberg, ympäristöministeriö 

10.05 Biodiversiteetin suojeluun tähtäävä säädäntö
- EU-tason ohjaus
- kotimainen säädäntö 
Johanna Korpi, ympäristöministeriö

10.50 Tauko

11.00 Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen 
muuttuvassa ilmastossa
Riku Lumiaro, SYKE 

11.25 Ekologinen kompensaatio
Heini Kujala, Helsingin yliopisto

11.55 Biodiversiteettijohtaminen yleisesti ja energia-alalla
Kaisa Kämäräinen, Afry

12.20 Interaktiivinen kysely

12.25 Tauko

13.10 Biodiversiteetti ja liiketoiminta 
Timo Lehesvirta, Sitra

13.35 Case Fortum
Kari Kankaanpää, Fortum

13.55 Case Rudus: Biodiversiteettijohtaminen ja sen merkitys 
yritykselle
Mikael Fjäder, CRH (Ruduksen aiempi toimitusjohtaja)

14.15 Yritysten biodiversiteettitoimet kiinnostavat nyt 
rahoittajia
Niina Bergring, Finassivalvonta

14.40 Interaktiivinen kysely

14.50 Tauko

15.05 Toimien vaikuttavuuden arviointi 
- mittaroinnin ja raportoinnin kehittäminen
Petteri Vihervaara, SYKE

15.35 Yhteiskunta heräsi luontokatoon 
Petja Pelli, Helsingin Sanomat

15.55 Interaktiivinen kysely

16.05 Päivän päätös 


