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Tiivistelmä 

Ihmiskunta on viime vuosikymmeninä herännyt luonnon jatkuvasti heikkenevään tilaan. Jo teollis-
tumisen alkuaikoina alkanut riistotalous on tullut tiensä päähän ja luonnon sekä sen varantojen suo-
jelua korostavat kestävän kehityksen periaatteet ovat kotiutuneet myös talouselämään. Mikään yri-
tys ei voi enää toimia täysin piittaamatta aiheuttamistaan ympäristövaikutuksista. Ympäristölain-
säädäntö on jatkuvasti tiukentunut ja erilaisia sanktioita on asetettu luontoa rasittavalle toiminnalle. 
Myös yrityksen muut sidosryhmät – asiakkaat etupäässä – ovat alkaneet vaatia mm. ympäristöystä-
vällisiä tuotteita, joista he ovat valmiita myös maksamaan hieman enemmän. Ympäristömyöntei-
syydestä on tullut yhä useammalle yritykselle kilpailukykytekijä. 
Yrityksen sidosryhmät ovat halukkaita tietämään enemmänkin sen ympäristön hoidon tasosta. Joil-
lakin sidosryhmillä on jopa niin paljon valtaa yritykseen nähden, että ne voivat asettaa vaatimuksia 
tiedottamisen suhteen. Niinpä myös ympäristöasioista on alettu raportoimaan ns. normaalin tilin-
päätösaineiston yhteydessä. Ympäristöraportti voidaan tehdä joko omana kokonaisuutenaan tai se 
voidaan julkaista osana yrityksen vuosikertomusta. Se on vielä pääsääntöisesti vapaaehtoista tie-
dottamista. Tammikuussa 2003 Kirjanpitolautakunta antoi yleisohjeen ympäristöasioiden laskemi-
sesta, kirjaamisesta sekä esittämisestä tilinpäätöksessä. Tämä on ensimmäinen suomalainen normi-
tasoinen ohjeistus ympäristöasioiden käsittelystä. 
Jotta ympäristöasioista voidaan luottavasti raportoida on niitä seurattava myös laskentatoimen tek-
niikoita hyväksikäyttäen. Erityisen tärkeää onkin ympäristöraportointi omalle johdolle. Täten var-
mistetaan riittävä tiedonsaanti, jotta johto kykenee tekemään myös ympäristönäkökohdat huomioon 
ottaen oikeita ratkaisuja. Ympäristölaskentatoimi on perinteisen laskentatoimen laajennus, joka 
usein ylittää normaalin laskennan rajat ottaen huomioon myös yrityksen ulkopuolisia kustannuksia. 
Ympäristölaskennan piirissä käsitellään lisäksi perinteisestä poikkeavia laskentakohteita, jotka eivät 
yleensä edes ole rahamääräisiä, vaan ne pitää ensin sellaisiksi muuntaa. 
Tutkimuksen kohdeyrityksenä oli Huiskula-konserni, joka on Suomen suurin kauppapuutarha sekä 
kukkien tukkukauppias. Kohdeyritys ei varsinaisesti harrasta ympäristölaskentaa. Yhdeksi kilpailu-
tekijäkseen se on kuitenkin nimennyt olevansa hyvä yritys, mikä sisältää ympäristöasioista huoleh-
timisen. Monia ympäristöön liittyviä tekijöitä seurataan kuitenkin laskentatoimen metodein. Las-
kelmia käytetään esim. tuotantopäätösten tekemiseen. Ympäristöasioista ei toistaiseksi raportoida 
johdon ulkopuolelle, mikä sinällään luontuukin perheyritykseen.  
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