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Basware Oyj:n ympäristöpolitiikka 
Omistaja: Henkilöstöjohtaja Asiakirjan luokitus: Julkinen 

Hyväksynyt: Hallitus Alkuperäinen asiakirja: 1.2.2018 

Päiväys: 25.11.2021  

 

Basware on julkisesti noteerattu yhtiö, jolla on maailmanlaajuista toimintaa, ja se on sitoutunut pitämään 

toimintansa ympäristövaikutukset mahdollisimman pieninä maailmanlaajuisesti. Basware on maailman johtava 

ostolaskujen automaation ja sähköisen laskutuksen tarjoaja, ja sen avoin verkkolaskutusverkosto on maailman 

suurin. Basware pyrkii edistämään ympäristötietoisuutta ja -vastuuta työntekijöidensä, asiakkaidensa, 

toimittajiensa ja yhteistyökumppaneidensa keskuudessa.  

 
Baswaren ympäristövastuu on kiinteä osa yrityksen yritysstrategiaa ja liiketoimintaa, ja se on kirjattu myös 

eettisiin toimintaohjeisiin (Code of Conduct). Päivittäisessä toiminnassaan Basware noudattaa kaikkia soveltuvia 

ympäristölakeja ja -säädöksiä sekä odottaa työntekijöidensä, toimittajiensa ja yhteistyökumppaniensa 

noudattavan niitä myös. Lisäksi Basware odottaa, että alakohtaiset ympäristövaatimukset huomioidaan 

soveltuvin osin. Baswaren lähestymistapa ympäristöhaasteisiin on ennakoiva. Ennakoivilla toimillaan yritys pyrkii 

lisäämään ympäristövastuuta ja kannustaa kehittämään, levittämään ja käyttämään ympäristön kannalta 

kestäviä teknologioita ja ratkaisuja, kuten sähköistä laskutusta. Basware kiinnittää erityistä huomiota avoimeen 

ja läpinäkyvään viestintään ympäristöasioissa. 

 

Baswaren hallitus on hyväksynyt tämän ympäristöpolitiikan 25.11.2021. Hallituksen tarkastusvaliokunta tarkistaa 

politiikan tarpeen mukaan. 

 

1. Periaatteet 

a. Lain- ja vaatimustenmukaisuus 

Basware on sitoutunut noudattamaan täysimääräisesti kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä 

kaikissa toimintamaissaan. Basware noudattaa kaikkia soveltuvia ympäristösäädöksiä ja odottaa 

työntekijöidensä, toimittajiensa ja yhteistyökumppaniensa toimivan samoin. 

b. Jatkuva seuranta ja parantaminen  

Basware pyrkii kaikessa toiminnassaan jatkuvaan seurantaan ja parantamiseen, ja tämä koskee myös 

ympäristöasioita.  

c. Baswaren sitoumukset  

Basware sitoutuu asettamaan ympäristötavoitteita ja pyrkimään niitä kohti tarjoamiensa ratkaisujen ja 

työskentelytapojensa avulla sekä työmatkailun ja toimitilojen osalta. Basware pyrkii siirtämään asiakkaitaan 

paperilaskuista verkkolaskuihin ja seuraa tätä siirtymää. Baswaren Analytics-ratkaisu sisältää 

hiilidioksidipäästöjä mittaavan toiminnallisuuden, josta asiakkaat näkevät, kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä 
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(tonneina) ja kuinka monta puuta ja vettä (tonneina) he ovat säästäneet valitsemalla sähköisen laskutuksen 

paperilaskujen sijaan. 

d. Työntekijöiden osallistaminen 

Työntekijöiden osallistaminen on Baswarelle tärkeää. Basware kannustaa työntekijöitään osallistumaan myös 

ympäristöasioihin. Baswaren työntekijöiden osallistumista mitataan vuosittain sitoutumista mittaavalla kyselyllä. 

Osana kyselyä Basware lahjoittaa työntekijöiden valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen. 

Työntekijöiden valitsema hyväntekeväisyyskohde − Earth Day -verkoston Canopy-hanke, jossa istutetaan puita 

Intiaan − on osoittanut, että ympäristöasiat ovat avainasemassa Baswaren työntekijöille. Hanke on ollut 

käynnissä vuodesta 2016 lähtien, ja Basware tukee hanketta myös tulevaisuudessa. 

2. Baswaren ratkaisujen myönteiset ympäristövaikutukset 

Baswaren digitaaliset ratkaisut ja palvelut synnyttävät Baswaren asiakkaille ympäristöhyötyjä automatisoimalla 

pilvipohjaisen ohjelmiston avulla heidän talousprosesseja, vähentämällä paperin käyttöä ja keskittämällä 

toiminnan energiatehokkaisiin datakeskuksiin. Siirtymällä paperilaskuista sähköisiin laskuihin voidaan myös 

säästää logistiikkakustannuksissa. 

3. Yrityksen painopistealueet  

Baswaren tärkeimmät aineelliset ympäristöhaasteet liittyvät toimipisteiden energiankulutukseen, liikematkoihin 

ja kestäviin työmatkavalintoihin.  

a. Baswaren toimipisteet 

Basware seuraa kasvihuonekaasupäästöjään vuosittain ja raportoi ne CDP:lle. Basware on onnistunut 

vähentämään toimipisteidensä päästöjä vuodesta 2016. Lisäksi Basware suosii uusiutuvia energialähteitä 

mahdollisuuksien mukaan. 

Baswaren toimiva ja tehokas jätehuolto sisältää paikat jätteen lajitteluun, keräykseen, uudelleenkäyttöön ja 

kierrätyksen, ja sen tavoite on kaiken jätteen määrän vähentäminen sekä kaatopaikalle ja poltettavaksi päätyvän 

jätteen välttäminen.  

Basware asettaa säännöllisesti tavoitteita toimistojensa työntekijäkohtaisten kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämiseksi ja noudattaa tavoitteiden asettelussa ympäristöjärjestöjen ohjeita. 

b. Vastuullinen toimitilojen hallinta 

Basware pyrkii kestäviin toimistoratkaisuihin ja valitsee mahdollisuuksien mukaan sijainnit, palvelut ja 

palveluntarjoajat, jotka pystyvät tarjoamaan energiatehokkaan, turvallisen ja terveellisen toimistoympäristön.  
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c. Digitaalisten laitteiden kierrätys 

Käytöstä poistettavat elektroniset tai tietotekniset laitteet, kuten kannettavat tietokoneet, näytöt, IT-laitteet, 

akut ja väriainekasetit, hävitetään mahdollisuuksien mukaan ympäristöystävällisellä tavalla.  

d. Kestävät työskentelytavat Baswarella 

Basware pyrkii viestimään työntekijöilleen kestävistä työskentelytavoista ja sitouttamaan heitä niihin niin lähi- 

kuin etätyössä.  

e. Energian säästäminen 

Basware kannustaa työntekijöitään käyttämään energiaa ja vettä harkiten työaikana esimerkiksi sammuttamalla 

näytön ja valot poistuessaan toimistolta tai lopettaessaan työpäivän kotona. Lisäksi Basware ohjaa 

työntekijöitään käyttämään vettä säästeliäästi tiskatessa ja saniteettitiloissa.  

f. Jätteiden kierrätys 

Basware tarjoaa keräysastiat toimiston sekä keittiö- ja saniteettitilojen jätteille ja neuvoo työntekijöitään, miten 

eri jätteet lajitellaan.  

g. Liikematkat 

Basware on onnistunut vähentämään liikematkoihin liittyviä päästöjään vuodesta 2018. Basware jatkaa työtä 

energian ja polttoaineen kulutuksen vähentämiseksi myös pitkällä aikavälillä noudattamalla vastuullisen 

liikematkailun ohjeita ja seuraamalla työntekijöidensä liikematkoja. Basware pyrkii vähentämään 

liikematkustusta hyödyntämällä verkkoneuvotteluteknologiaa ja -viestintätyökaluja.  

h. Baswaren työskentelytapa – hybridimalli  

Baswaren ”Milloin ja missä työskentelemme” -toimintatapa tukee hybridimallia, jossa työntekijät voivat valita, 

kuinka suuren osan ajastaan he työskentelevät toimistolla ja kuinka suuren osan etänä. Supistuneista 

työmatkoista aiheutuva päästöjen ja energiankulutuksen väheneminen tukee Baswaren pitkän aikavälin 

tavoitetta vähentää jatkuvasti yrityksen kokonaispäästöjä. Lisäksi Basware pyrkii tekemään yhteistyötä 

digitaalisten työkalujen ja alustojen tarjoajien kanssa vastuullisen energiankulutuksen edistämiseksi. 

i. Kestävät työmatkavalinnat 

Työntekijöitä kannustetaan käyttämään kestävämpiä liikkumismuotoja työmatkoillaan aina kun se on 

mahdollista. Basware hyödyntää polkupyörille ja sähköpyörille myönnettäviä julkisen tuen järjestelmiä 

mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi yhtiö sisällyttää sähköautot ja hybridiautot autoetukäytäntöönsä ja tukee 

sähköautojen käyttöä aina kun se on mahdollista. 
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