Vastuullisuus
on tärkeää
– ainakin teoriassa

Ilmastonmuutokseen
liittyvät riskit ovat olleet
yritysriskien huipulla
Maailman talousfoorumin
maailmanlaajuisessa
riskiraportissa vuodesta
2011. Nämä riskit ovat hyvin
moninaisia, ja ne voivat
vaikuttaa operatiiviseen
toimintaan, toiminnan
lainmukaisuuteen,
henkilöstöhallintoon ja ennen
kaikkea yrityksen strategiaan1.
Suurin osa pk-yrityksistä ajattelee, että niillä on
velvollisuus toimia vastuullisesti (71 %) ja että niiden
tuleva menestys riippuu toiminnan vastuullisuudesta
(68 %). Tämä osoittaa, että yhteiskuntavastuuta
pidetään yrityksissä tärkeänä asiana kaupallisen
toiminnan kannalta.
Toimistotekniikkaan, johon tulostustekniikkakin kuuluu,
liittyy tärkeitä vastuullisuusnäkökohtia, joihin monet pkyritykset suhtautuvat vakavasti. Kuten tästä raportista
kuitenkin käy ilmi, yritysten tulee toimia strategisesti
voidakseen täyttää kaupalliset tavoitteensa aidosti
vastuullisella tavalla. Ensinnäkin pk-yritysten tulee
ottaa huomioon tulostuslaitteiden koko elinkaari ja
keskittyä erityisesti laitteiden hankkimiseen, joka
usein jää lapsipuolen asemaan. Yritykset voivat
toimia vastuullisesti myös korjauttamalla rikkoutuneita
tulostimia ja niiden osia sen sijaan, että vaihtaisivat
muutoin toimivat laitteet uusiin.
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Vaikka vastuullisuus on monille pk-yrityksille tärkeä
asia, huomattavasti pienempi osa niistä on ryhtynyt
konkreettisiin toimiin asian hyväksi. Tulostimien
toimittajien, ostajien ja käyttäjien on kaikkien muutettava
toimintaansa, ja lisäksi paperityötä on siirrettävä
digitaaliseen muotoon esimerkiksi skannaustekniikan
avulla.
Tämä raportti on laadittu pk-yritysten päättäjille.
Tarkoituksena on auttaa tekemään vastuullisia
tulostamiseen liittyviä valintoja. Raportti on osa sarjaa,
joka tarjoaa tietoa digiteknologian mahdollisuuksista
pk-yritysten päättäjille. Raportit perustuvat kattaviin
tutkimuksiin, jotka on tehty EMEA-alueen pk-yritysten
päättäjien keskuudessa. Sarja käsittää neljä raporttia,
joissa käsitellään seuraavia aiheita:
•
•
•
•

Digitaaliset työnkulut
Oikeiden ratkaisujen valinta
Tietoturva
Vastuullisuus

Vastuullisuuden keskittymisalueet pk-yrityksissä

Kierrätys – 67 %

Pakkaukset – 47 %

Muovin käyttö – 42 %

Hankinta – 36 %
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Laitteiston tehokkuus – 46 %
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Hiilijalanjälki – 36 %

Siirtyminen
elinkaariajatteluun

Yhdeksän kymmenestä (91 %) pk-yrityksestä
kertoo, että tulostimien koko elinkaaren
vastuullisuus on tärkeää arvioida valittaessa
yrityksen toimintaan parhaiten soveltuvia tulostimia.

Useimmissa pk-yrityksissä toiminnan vastuullisuutta
seurataan ja pyritään kehittämään. Kolme
neljästä pk-yrityksestä (76 %) onkin laatinut
vastuullisuusperiaatteet. Niissä keskitytään
useimmiten laitteistojen kierrätykseen, pakkauksiin
ja tehokkuuteen, mutta usein ne ulottuvat myös
hankintaan, hiilijalanjälkeen ja muovin käyttöön.
Se osoittaa, että pk-yritykset suhtautuvat
vastuullisuuteen kokonaisvaltaisesti pyrkimällä
vähentämään jätteen ja päästöjen määrää mutta myös
toimimalla laajemman yhteiskuntavastuun mukaisesti,
kuten käyttämällä vain sellaisia toimittajia, joilla on
vastaavat vastuullisuustavoitteet.

Tällä hetkellä tulostimien vastuullisuus arvioidaan
tavallisesti tarkastelemalla laitteiden käyttöiän
aikaisia osa-alueita. Syynä on se, että tulostimien
käyttöön liittyy merkittäviä kustannuksia, kuten
väriaineen ja sähkön kustannukset. Nämä ovat
tärkeitä asioita, sillä vastuullisuuteen keskittyminen
näillä osa-alueilla auttaa pienentämään
kustannuksia ja tuomaan ympäristöhyötyjä.
Kun tulostin lakkaa toimimasta, yritykset pyrkivät
hävittämään sen tavalla, joka vähentää jätteen
määrää.

Kuten vastuullisuusperiaatteiden monipuolisuus
osoittaa, suurin osa pk-yrityksistä (71 %) pitää
laitteiston koko elinkaaren vastuullisuusarviointia
tärkeänä, jotta laitteen ympäristöominaisuuksista saa
todenmukaisen kuvan, sen sijaan että keskityttäisiin
vain laitteiston elinkaaren alkuun tai loppuun.
Tämä lähestymistapa on ratkaiseva, jos pk-yritykset
haluavat saavuttaa aitoja vastuullisuushyötyjä
eivätkä vain esittää olevansa vastuullisia muuttamatta
ympäristövaikutuksiaan.
Tulostimia käytetään lähes kaikkialla, ja tulostin
onkin yksi tärkeistä teknisistä laitteista,
joiden arviointiin yritysten tulisi keskittyä.

Tärkeintä olisi kuitenkin keskittyä tulostimen koko
elinkaaren aikaiseen vastuullisuuteen, hankinta
mukaan luettuna. Harkiten tehdyt hankintapäätökset
parantavat myös tulostimen elinkaaren muiden
vaiheiden vastuullisuutta. Ensinnäkin tulostin on
tällöin valmistettu vastuullisesti hankituista ja
kierrätetyistä materiaaleista, mikä vähentää jätteen
määrää.
Toiseksi vastuulliset tulostimet on tehty toimimaan
tehokkaasti, eli ne pienentävät käyttökustannuksia
ja niiden käyttöikä on pidempi.

Tulostin kannattaa
korjata, ei vaihtaa
uuteen

85 % pk-yrityksistä pitää tulostimen käyttöikää tärkeänä
vastuullisuusmittarina. Tällä hetkellä pk-yritysten tulostimet
kestävät käytössä 3–5 vuotta. Markkinat kuitenkin odottavat
tulostimilta merkittävästi pidempää käyttöikää vastuullisuuden
parantamiseksi. Yleisin odotus on 6–10 vuotta. Tällainen muutos
toisi merkittäviä ympäristöhyötyjä, kun valmistusmäärät ja
raaka-ainekulutus vähenisivät, mutta lisäksi se toisi yrityksille
säästöjä.
Yksi tärkeimmistä tavoista pidentää laitteiden käyttöikää ja
vähentää jätteen määrää on korjata rikkoutuneet osat ja viat sen
sijaan, että muutoin toimiva laite vaihdettaisiin kokonaan uuteen.
85 % pk-yrityksistä pitää tärkeänä vastuullisuuskriteerinä
tulostimien tai niiden osien korjattavuutta.

Tulostimen valmistusmateriaalit
Pakkaus ja kuljetus

Tulostimen elinkaaren varhaista
vaihetta ei pidetä kovin tärkeänä
kokonaisvastuullisuuden kannalta.

Tehokkuus käytössä
Päästöt tulostuksen aikana
Tulostimen käyttöikä
Osien korjattavuus
Värikasettien kierrätettävyys
Kierrätettävyys käyttöiän
lopussa

Käytön aikaisia ja elinkaaren
lopun vaiheita pidetään tärkeimpinä
vastuullisuuden kannalta.

On ymmärrettävää, että yrityksissä halutaan käyttää uusinta tulostustekniikkaa
sen sijaan, että uuteen tekniikkaan siirtymistä lykättäisiin vastuullisuussyistä.
Osia korjaamalla ja päivittämällä voidaan kuitenkin saada käyttöön uusimmat
ominaisuudet:
• Tulostimien osia korjauttamalla yritykset voivat myös pidentää
tulostimien käyttöikää, jolloin rahaa jää enemmän käytettäväksi
parhaisiin ominaisuuksiin ja tulostimien tulevaisuusvarmuudesta
huolehtimiseen.
• Tulostimien osia korjauttamalla voidaan myös poistaa ja
päivittää yksittäisiä osia, jolloin käyttöön saadaan uusimmat
ominaisuudet ilman, että koko laite pitää vaihtaa uuteen.
• Päivityksiä voidaan tehdä myös etänä, jolloin tulostimeen
saadaan uusin järjestelmä ja uusimmat toiminnot.

Jos yritys on hankkinut laitteistot
leasingsopimuksella, sopimukseen sisältyvät
tavallisesti etäpäivitykset ja osien korjaaminen,
mikä parantaa vastuullisuutta. Muissa sarjan
raporteissa on tietoa tulostimien hankkimisesta
leasingsopimuksella ja tulostuksenhallintapalvelusta
(MPS).
Kun pk-yritykset alkavat vaatia pidempää käyttöikää,
tulostinalalla on tapahduttava vastaava muutos.
Tulostinvalmistajien on siirryttävä lyhytnäköisestä
voitontavoittelusta pidempikestoiseen ajatteluun
ja huolehdittava siitä, että niiden laitteet kestävät
käytössä jopa kymmenen vuotta.

Tarkoitusten tulee
johtaa toimintaan
Monien pk-yritysten päättäjät pitävät tulostimien
vastuullisuutta tärkeänä, mutta kaikki eivät silti tee
asian hyväksi mitään. Lähes kolme neljästä (73 %)
pk-yrityksestä on sitä mieltä, että tulostimet tulisi
valmistaa uudelleen niiden tultua käyttöikänsä päähän.
Näistä hyvistä aikomuksista huolimatta erot tulostimien
kierrättämistä tärkeänä pitävien ja tulostimia aidosti
kierrättävien välillä ovat suuret.

Pk-yritykset, joissa vastuullisuutta pidetään tärkeänä ja ne
pk-yritykset, jotka tekevät jotakin asian hyväksi:

vs
Tulostin

vs
Tulostin

82 % pitää tulostimien 43 % pk-yrityksistä kierrättää
kierrättämistä tärkeänä
tällä hetkellä tulostimensa

Vastuullisuuteen liittyvien päätösten tekeminen
vaatii vaivaa ja vallitsevan tilan muuttamista.
Siksi ei ole kovin yllättävää, että monet
pk-yritykset eivät kierrätä tulostustekniikkaa.
Yritykset ja tulostintoimittajat voivat kuitenkin
tehdä paljon enemmän edistääkseen
vastuullisuusasiaa.

Värikasetit

Värikasetit

84 % pitää värikasettien 47 % pk-yrityksistä kierrättää
kierrättämistä tärkeänä tällä hetkellä värikasettinsa

•T
 ietoa tulostimien vastuullisuudesta
tulisi jakaa laajemmin yritysmaailmassa.
Erityisesti tietoa tarvitsevat yritysten päättäjät
ja hallitukset.
•T
 ulostintoimittajien tulee tehdä tulostimien ja
värikasettien kierrättämisestä mahdollisimman
helppoa pk-yrityksille esimerkiksi tarjoamalla
tällaista palvelua. Kun pk-yritykset hankkivat
tulostustekniikkansa leasingsopimuksella,
kierrättäminen helpottuu, sillä asiantunteva
toimittaja huolehtii kierrättämisestä käyttöiän
lopussa.

Brotherin
toimintatapa
Maapalloja on vain yksi.
Tavoitteemme on auttaa yrityksiä
toimimaan tehokkaasti, mutta
haluamme tukea asiakkaittemme
tehokkuutta mahdollisimman
vastuullisesti.

Brotherilla on tiukat tavoitteet ympäristövaikutustensa
pienentämisestä kaikkien tuotteiden elinkaarten osalta. Tarjoamme
asiakkaille lujatekoisia, kestäviä ja ympäristöystävällisiä tuotteita.
Olemme sitoutuneet pienentämään koko Brother-konsernin
hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2021 mennessä.
Tämä on ensimmäinen vaihe kokonaistavoitteesta pienentää
hiilidioksidipäästöjä 30 % vuoteen 2030 mennessä (lähtötasona
vuoden 2015 tasot).

Cool Earth
Brother tarjoaa värikasettien kierrätysohjelman
yhteistyössä Cool Earthin kanssa. Asiakkaat voivat
palauttaa käytetyt värikasetit Brotherille, joka valmistaa
ne uudelleen tai kierrättää ne. Vastineeksi Brother
tukee Cool Earth -järjestöä, joka suojelee Perun ja
Papua-Uuden-Guinean uhanalaisia sademetsiä.
Tähän mennessä Brotherin ja Cool Earthin
kumppanuus on asiakkaittemme avulla suojellut vajaat
4000 hehtaaria sademetsää ja 5 392 686 puuta,
jotka ovat sitoneet 2 590 755 tonnia hiilidioksidia.

Palvelumme huolehtii myös yritysten tulostimien
ihanteellisesta ja tehokkaasta toiminnasta.
Koska tulostimiemme osia voi korjata, yritysten ei
tarvitse vaihtaa korjattavissa olevia laitteita uusiin,
mikä tulisi kalliiksi.

Lopuksi
Olemme huomanneet,
että pk-yritykset suhtautuvat
vastuullisuuteen vakavasti
ja ymmärtävät sekä sen
merkityksen että kaupalliset
hyödyt.

Se näkyy monitahoisten vastuullisuusperiaatteiden
luomisessa.
Yrityksillä on myös aikomus tehdä jotakin tulostimien
vastuullisuudelle, mutta tässä on vielä tehtävää.
Tämä raportti sisältää konkreettisia tapoja, joilla
päättäjät voivat toteuttaa vastuullisuuteen liittyviä
aikomuksia käytännössä. Kokonaisvaltainen
suhtautuminen tulostimien elinkaareen on tärkeää,
sillä se pienentää päästöjen ja jätteen määrää
kokonaisuutena ja tuo hyötyjä myös tulostimen
käyttöiän lopussa. Lisäksi rikkoutuneiden osien
korjaamisen myötä muutoin käyttökelpoisia laitteita
ei vaihdeta turhaan uusiin.
Vastuullisuus ei kuitenkaan ole ainoa huomioon
otettava asia tehokkaita tulostusratkaisuja
hankittaessa. Tulostustekniikan tulee hyödyttää
työnkulkuja, olla otettavissa käyttöön tehokkaasti ja
olla mahdollisimman turvallinen. Lisää näistä aiheista
on muissa digitaalista muutosta käsittelevissä
raporteissa.

Tutkimusmenetelmä
Tämä raportti perustuu
893 verkkokyselyyn, joihin vastasi
IT-alan ja yritysten päättäjiä.
Vastaajina oli 10–499 työntekijän pk-yrityksissä
työskenteleviä IT-alan ja yritysten päättäjiä eri LänsiEuroopan maista. Kenttätyö toteutettiin vuonna 2019
ja vuoden 2020 alkupuolella. Haastateltavina oli yhtä
suuri määrä strategisia yrityspäättäjiä (448) ja yritysten
IT-päättäjiä (445).

Pohjoismaat

56

Tärkeimmät alat:
Terveydenhuolto – 152
Vähittäiskauppa – 117
IsoBritannia

Logistiikka – 113

173

Saksa

160

Majoitusala – 81
Ranska

166

Kuljetus ja varastointi – 62

Italia

170

Asiantuntijapalvelut – 65
Espanja

Valmistus – 54

168

Rahoituspalvelut – 53
Koulutus – 51
Rakentaminen – 39
Lisäksi haastateltiin muun muassa energia-alan, lääkealan,
maatalouden, puolustusteollisuuden, kiinteistöalan, urheilun ja
viihdealan toimijoita.

Tutkimuksen toteutti markkinatutkimusyritys Savanta.

