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Sustainability reporting – list of search words 
 

Finnish English 

aurinkosähkö, aurinkoenergia photovoltaic electricity, solar energy 

biomassa biomass 

biomateriaalit biomaterials 

biopohjaiset kemikaalit bio-based chemicals 

biopolttoaineet biofuels 

clean tech, puhdas teknologia clean tech, clean technologies 

ei-rahamääräinen raportointi non-financial reporting 

eko-innovaatio eco-innovation 

ekologia ecology 

ekologinen kestävyys ecological sustainability 

ekologinen mallintaminen ecological modelling 

ekologinen taloustiede ecological economics 

ekologinen vedenpuhdistus ecological water treatment 

ekologiset innovaatiot green innovation 

ekorakentaminen ecobuilding 

ekotehokkuus (energia- ja materiaalitehokkuus) eco-efficiency (energy and material efficiency) 

ekotehokkuus-palvelut eco-efficiency services 

elinkaariajattelu life-cycle thinking 

elinkaarianalyysi life-cycle assessment (LCA) 

energiatehokkuus energy efficiency 

energiatehokkuuspalvelut energy efficiency services 

ilmastomuutos, ilmaston lämpeneminen global climate change, global warming 

integroitu raportointi integrated reporting 

jätteen välttäminen ja vähentäminen waste avoidance 

kestävyyden arviointi sustainability assessment/evaluation 

kestävyyden johtaminen sustainability management 

kestävyyden metriikka sustainability metrics 

kestävyyden mittaaminen sustainability measurement 

kestävyyden raportointi/kestävyysraportointi sustainability reporting 

kestävyys sustainability 

kestävyys suorituskyky sustainability performance 

kestävyyshaasteet sustainability challenges 

kestävyysindeksi sustainability index 

kestävyyskoulutus sustainability education 

kestävä insinööritiede sustainable engineering 

kestävä kehitys sustainable development 

kestävän kehityksen innovaatiot sustainable innovation 

kestävän kehityksen johtaminen sustainable management 

kestävän kehityksen mukainen elämäntapa sustainable lifestyles 

kierrätys recycling 

kohtuutalous degrowth 

kulttuurinen kestävä kehitys cultural sustainable development/sustainability 

liiketoiminnan etiikka, johtamisen etiikka business ethics, management ethics 

lingniini lignin 

lähiruoka, luomuruoka local food, organic food 

materiaalitehokkuus material efficiency 
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materiaalitehokkuuspalvelut material efficiency  services 

monimuotoisuuden johtaminen diversity management 

osallistava liiketoiminta vähävaraisilla markkinoilla inclusive business, base of the pyramid (BOP) business 

poliittinen filosofia political philosophy 

poliittinen yritysvastuu political corporate responsibility, 

prosessitehokkuus process efficiency 

päästökauppa emissions trading 

reilu kauppa fair trade 

selluloosa cellulose 

sosiaalinen kestävyys social sustainability 

sosiaalinen kestävä kehitys socially sustainable development 

sosiaalisten vaikutusten arviointi social impact assessment 

sosiokulttuurinen kestävä kehitys socio-cultural sustainability / sustainable development 

systeemiajattelu systems thinking 

tasa-arvo ja yhdenvertaisuus equity, equal rights 

tehdastason kestävyys plant-level sustainability 

teollinen ekologia industrial ecology 

teollinen symbioosi industrial symbiosis 

(ympäristö) tuotemerkintä (eco-) labeling 

tuulivoima, tuulisähkö wind power/electricity 

uusiutuva energia renewable energy 

uusiutuvat raaka-aineet renewable raw materials 

vastuullinen kulutus sustainable consumers 

(ympäristö)vaikutusten arviointi (environmental) impact assessment 

vastuullinen liiketoiminta, yritysvastuu, yritysten corporate responsibility, corporate social and   

ympäristö- ja yhteiskuntavastuu  environmental responsibility 

vastuullinen markkinointi green marketing, sustainable marketing 

vastuullinen sijoittaminen, ympäristösijoittaminen responsible investment, green investment 

vesi water 

vihreä kemia/haitallisten kemikaalien korvaaminen (VOC, jne.) green chemistry 

vihreä talous green economy 

vihreä talous green business 

vihreä teknologia green technology 

vihreä toimitusketju, vastuullinen toimitusketju green supply chain management, responsible supply 

chain management 

vihreä turismi, kestävän kehityksen matkailu eco-tourism 

vihreät organisaatiot green organisation 

yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus social justice 

ympäristö-, sosiaalinen- ja taloudellinen tase triple bottom line 

ympäristö-/yhteiskuntavastuun/yritysvastuun raportointi corporate environmental/social/responsibility reporting 

ympäristöasioiden hallintajärjestelmät / ympäristöjohtaminen environmental management systems/environmental 

management 

ympäristölainsäädäntö environmental legislation 

ympäristörakentaminen green building, sustainable building 

ympäristötarkastus environmental auditing 

ympäristöteknologia environmental technology 

ympäristötilinpito environmental accounting 

yritykset yhteiskunnassa business and society/business-society relations 

yrityskansalaisuus corporate citizenship 

yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavastuun kriittinen tutkimus critical corporate social responsibility (CSR) studies 


