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Hiilineutraali tekstiiliala 2035 -sitoumuksen käyttöehdot 

Hiilineutraali tekstiiliala 2035 -sitoumus kertoo yrityksen sitoutuvan tavoitteeseen saavuttaa 
hiilineutraalisuus omassa toiminnassa viimeistään vuoteen 2035 mennessä. Käyttöehtojen 
tarkoituksena on edistää Hiilineutraali tekstiiliala 2035 -sitoumuksen käyttöä luotettavana 
ilmastojohtajuuden ja päästölaskennan todentajana suomalaisissa tekstiili- ja muotialan yrityksissä.  

Sitoumukseen liittyvien yritysten on luettava ja hyväksyttävä nämä käyttöehdot 
kokonaisuudessaan. Käyttöehdot muodostavat sopimuksen, jota Tekstiili & Muoti (myöhemmin 
yhtiö) ja sitoumukseen liittynyt yritys sitoutuvat noudattamaan.  

1. Sitoumus on maksullinen ja siihen liittyviltä yrityksiltä peritään yhtiön erikseen määrittelemä 
vuosimaksu.  

2. Yhtiö pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä yritysten Hiilineutraali tekstiiliala 2035 -
sitoumukset ja myöntää hiilijalanjälkilaskurin sekä sitoumuksen tunnuksen käyttöoikeuden 
kalenterivuodeksi kerrallaan hyväksymilleen yrityksille, jotka täyttävät nämä käyttöehdot. 
Yhtiö ylläpitää sitoumuksen verkkosivuilla listaa mukana olevista yrityksistä ja liittymällä 
sitoumukseen yritys antaa samalla suostumuksensa siihen, että yrityksen nimi julkaistaan 
tässä yhteydessä. 

3. Liittyessään Hiilineutraali tekstiiliala 2035 -sitoumukseen yritys sitoutuu julkisesti 
tavoittelemaan hiilineutraalisuutta omassa toiminnassaan viimeistään vuoteen 2035 
mennessä sekä raportoimaan päästöjensä kehityksestä vuosittain. Yritys saa halutessaan 
määritellä myös tätä tiukemman tavoitteen.  

4. Sitoutunut yritys kartoittaa toimintansa ilmastovaikutukset Global Greenhouse Gas -
protokollan mukaisen organisaatioiden hiilijalanjäljen laskentaan tarkoitetun standardin 
mukaisesti sekä raportoivat yrityksen hiilijalanjäljestä ja päästöjen kehityksestä vuosittain 
avoimesti sidosryhmille verkkosivuillaan tai erillisessä vastuullisuusraportissa. 
Laskentaa varten yritys saa käyttöoikeuden tekstiili- ja muotialalle räätälöityyn 
verkkopohjaiseen hiilijalanjälkilaskentatyökaluun, joka täyttää sitoumuksessa asetetut 
vaatimukset. Yritys voi vapaasti valita myös muun laskentatyökalun, mutta laskennan tulee 
noudattaa Hiilineutraali tekstiiliala 2035 -sitoumuksessa määriteltyjä rajauksia. 

5. Yritys voi kompensoida sellaiset päästöt, joiden osalta se ei pysty itse vaikuttamaan 
päästöjen syntymiseen tai valitsemaan vähäpäästöistä vaihtoehtoa. Kompensointi voi 
tapahtua investoimalla hiilinieluihin tai ostamalla päästöoikeuksia.  

6. Hiilineutraali tekstiiliala 2035 -sitoumus on yrityskohtainen. Sitoutunut yritys saa ei-
yksinomaisen,  peruutettavissa olevan, ei-siirrettävän ja rajoitetun käyttöoikeuden 
Hiilineutraali tekstiili 2035 -tunnuksen käyttöön yrityksen markkinoinnissa ja viestinnässä. 
Käyttöoikeus on voimassa aina kalenterivuoden kerrallaan, ellei yhtiö peruuta käyttöoikeutta 
kohdan 8. mukaisesti. Tunnus on saatavissa suomeksi ja englanniksi. Tunnuksen käyttö 
tuotteiden yhteydessä on kielletty, jotta se ei sekoitu kaupallisiin ympäristömerkkeihin tai luo 
harhaanjohtavaa kuvaa hiilineutraalista tuotteesta.  

7. Ensimmäisen vuoden jälkeen yritys sitoutuu kartoittamaan myös arvoketjussaan syntyviä 
epäsuoria päästöjä sekä asettamaan tavoitteen näiden vähentämiselle. Yritys saa itse 
määritellä epäsuorien päästöjen vähennysmäärän ja aikataulun, mutta sitoutuu 
raportoimaan avoimesti näiden toimenpiteiden kehityksestä. 
 



8. Yhtiöllä on oikeus peruuttaa Hiilineutraali tekstiiliala 2035 -sitoumuksen käyttöoikeus ja 
vaatia sen poistamista yrityksen markkinointi- ja viestintämateriaaleista, jos yritys ei noudata 
kohdissa 2.-7. lueteltuja ehtoja, eikä korjaa menettelyään 14 päivän kuluessa kirjallisesta 
huomautuksesta. 

9. Kaikki sitoumuksen hakuvaiheessa ja raportoinnissa toimitetut yrityskohtaiset tiedot 
käsitellään luottamuksellisina eikä yhtiö jaa niitä kolmansille osapuolille ilman yrityksen 
erillistä suostumusta. 

10. Yhtiö pidättää oikeuden tehdä muutoksia, lisäyksiä tai poistoja näihin käyttöehtoihin 
ilmoittamalla niistä kuukautta ennen kunkin käyttöoikeusjakson päättymistä. Muutokset 
tulevat voimaan seuraavan käyttöoikeusjakson alusta lukien.  

11. Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki ehtoja koskevat erimielisyydet pyritään 
ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Jos osapuolet eivät kykene 
löytämään ratkaisua neuvotteluteitse, erimielisyydet ratkaistaan yhtiön kotipaikan 
käräjäoikeudessa. 

 


