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TOUCHPOINT 2021

Vuosi 2021 oli Touchpointille 

vauhdikas: vuoden aikana muun 

muassa julkistimme poistotekstiilien 

takaisinottopalvelun, saimme 

laatu- ja ympäristösertifikaatit ja 

osaomistamamme Resterin koneet 

käynnistyivät. 

Touchpoint perustettiin vuonna 2008 vahvalla  
ekologisella arvopohjalla. 

Yrityksen missio on tarjota asiakkaillemme parhaim-
pia työvaateratkaisuja ympäristö- ja sosiaaliset näkö-
kohdat huomioiden. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 
laajennamme käsitystä siitä, kuinka työvaatteilla voi-
daan tukea vastuullisempaa tekstiilialaa sekä kierto-
talousajattelua. 

Visiomme on olla halutuin vastuullinen ja kiertota-
loutta edistävä yritys globaalilla työvaatesektorilla. 

Touchpointilla työskenteli vuoden 2021 lopussa 16 
henkilöä. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä ja 
Tampereella. Asiakassegmenteistämme suurimmat 
olivat hoiva- sekä pesulasektorit, hotelli- ja ravinto-
la-alan seuratessa kolmantena. Touchpoint Group 
-konserniin kuuluu myös lokakuussa tekstiilien me-
kaanisen kierrätyksen aloittanut Rester. Poistoteks-
tiilien takaisinottopalvelustamme sekä Resterin toi-
minnasta voit lukea lisää sivulta 23.

Koronapandemia vaikutti myös Touchpointin tuo-
tantoon ja toimituksiin. Pandemiatilanteen ja sen 
mahdollisen pitkittymisen huomioiden panostimme 
vuonna 2021 merkittävästi sekä omien toimintamal-
lien että oman työvaatemallistomme kehittämiseen. 
Siten olemme valmiina palvelemaan asiakkaitamme 
yhä paremmin koronatilanteen hellittäessä. 

Vastuullisuustavoitteidemme mukaisesti olemme 
edistäneet monia osa-alueita toiminnassamme sekä 
kehittäneet henkilöstön osaamista. 

Määrittelimme konkreettiset vastuullisuustavoitteet 
ensimmäistä kertaa vuonna 2020. Tässä vastuulli-
suusraportissa kerromme vastuullisuusstrategiastam-
me ja sen toteutumisesta vuoden 2021 aikana. Seu-
raavissa kappaleissa kerromme vuoden pääkohdista 
ja saavutuksistamme. 

Tavoitteemme vuodelle 2022 löytyvät raportin lo-
pusta sivulta 34. Lisäksi raportin loppuun olemme 
koostaneet sanaston ajankohtaisista ja meille olennai-
simmista vastuullisuus- ja kierto taloustermeistä.
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YMPÄRISTÖ JA ILMASTO LIIKETOIMINTA JA KASVU IHMISET JA HYVINVOINTI

Teimme mittavan laskel-
man terveydenhuolto-
alan hoitoasun hiilijalan-
jäljestä. 

Touchpoint lanseerasi  
Take back -sitou-
muksen eli takaisin-
ottolupauksen.  

Poistotekstiilien kierrätys-
laitos Rester aloitti toimin-
tansa lokakuussa. Lähi-
tuotannon leikkuujäte 
toimitetaan Resteriin.

Löysimme ekologisem-
pia, korvaavia materiaaleja 
oman mallistomme sekä asiakas-
mallistojen tuotteisiin. 

Jaoimme tietoa ympäristö-
ystävällisistä materiaaleista ja niiden vai-
kutuksista: hiilijalanjälkilaskelma hoitoa-
sulle, aktiivinen markkina vuoropuhelu ja 
osallistuminen STJM:n vaikuttajaryhmiin, 
asiakasvideot ja vierailut Resterillä. 

Aloitimme non-profit yhteistyön Sairaa-
laklovnien kanssa toimittamalla heille tii-
mivaatteita. Lisäksi sponsoroimme työ-
vaatteet Makea mesta -nimiseen nuorten 
pitämään jäätelökioskiin Kangasalla. 

Henkilöstön vaihtuvuus pieneni 10 pro-
senttiyksikköä vuoteen 2021 verrattuna, ja 
koko henkilöstö osallistui vuoden aikana 
työtehtäviä tukeviin koulutuksiin. 

Kaikki päätoimittajamme allekirjoittivat 
päivitetyn Code of Conductin ja hyväksyi-
vät Touchpointin vähimmäisvaatimukset 
toimitusketjun vastuullisuudesta.  

Jalkautimme uuden viestintästrategian ja 
järjestimme kaksi poistotekstiiliwebinaaria 
sekä yhden aamupalatilaisuuden toimistol-
lamme Helsingissä.  

Yhden hoitoasun 
hiilijalan jälki on noin 
8,21 kg kasvihuone

päästöjä. 

Vuonna 2021 
Touchpointin asiak

kaat toimittivat  
yli 106 000 kg poisto

tekstiiliä Resteriin!

Vuonna 2021  
Resteriin toimitettiin 

yhteensä lähes  
350 000 kg poisto

tekstiiliä, josta proses
soitiin n. 44 500 kg.

� �� � �� VASTUULLISUUSTYÖN TAUSTA YMPÄRISTÖ JA ILMASTO LI IKETOIMINTA JA KASVU RESTER TAVOIT TEETIHMISET JA HYVINVOINTI� � �



5�

Vuosi oli vauhdikas, innostava, haastava ja sisälsi pal-
jon muutoksia sekä yrityksen sisällä että toimintaym-
päristössämme. Se oli ensimmäinen vuoteni tämän 
laivan kipparina, ja siksi myös henkilökohtaisesti 
mieleenpainuva. 

Yrityskaupan läpivienti

Viimeistelimme Domino Workwear -yrityskaupan ja 
siirsimme tammikuussa työvaateliiketoiminnan lo-
pullisesti saman yrityksen alle. Vuoden 2021 yhtenä 
pääteemana oli yritysten yhdistyminen käytännössä 
ja teimme paljon töitä yhteisten prosessien, käytäntö-
jen, toiminnanohjausjärjestelmän ja uusien toimen-
kuvien määrittämiseksi. 

Korona ja etätyöt asettivat oman haasteensa in-
tegraation läpiviennille, mutta selvisimme hank-
keesta ansiokkaasti, sillä samanaikaisesti saavutim-
me ISO9001:2015 ja ISO14001:2015 sertifioinnit 
syksyllä 2021.

Poistotekstiililaitoksen avaaminen

Marraskuun alussa avattiin poistotekstiililaitos Res-
ter Paimiossa. Olemme vasta matkan alkutaipaleella: 
työ tekstiilien kierrätyksen parissa jatkuu vahvana, 
ja tulevina vuosina tavoitteenamme ovat uudet työ-
vaatteiden kierrätyksen palvelumallit ja työvaattei-
den suljettu kierto. 

Hiilijalanjälki ja materiaalistrategia

Toinen merkittävä saavutus vastuullisuuden edelläkä-
vijänä oli hoitoasumme hiilijalanjäljen laskenta. Selvi-
tys osoitti, miten merkittävän osan materiaalituotanto 
aiheuttaa koko tuotteen hiilijalanjäljestä. On valtavan 
tärkeää saada nämä kallisarvoiset materiaalit uudelleen 
kiertoon. 

Lisäksi on tärkeää, että vaatteet suunnitel-
laan kestämään aikaa. Vuonna 2021 määritimme 
Touchpointin materiaalistrategian, jonka keskiössä 
ovat ympäristöystävällisemmät materiaalit. 

Päivitimme myös oman mallistomme niin malli-
en kuin materiaalienkin osalta. Lähes 90 % malliston 

TOIMITUSJOHTAJAN TERVEISET tuotteista on ympäristöystävällisistä materiaaleista. 
Terveydenhuollon mallistomme on jopa 100 % ekolo-
gisista materiaaleista! 

Kansainvälistyminen alkaa 

Merkittävä saavutus oli kansainvälisen liiketoimin-
nan kehitys ja erityisesti onnistuminen Ruotsin 
markkina-avauksessa. Solmimme yhteistyön Ruot-
sin suurimman yksityisen terveydenhuollon toimijan 
kanssa ja ensimmäiset uuden malliston työvaatteet 
toimitamme syksyllä 2022. Jätte fint, tästä se lähtee! 

Vuosi 2021 sisälsi onnistumisten ja oppien li-
säksi myös paljon haasteita. Haluan kiittää jokaista 
touchpointilaista, kumppaniamme ja asiakastamme. 
Yhdessä edistämme toimialamme siirtymää kohti 
kiertotaloutta ja ympäristöystävällisempiä toiminta-
malleja.

Noora Salonoja
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KIERTOTALOUSMALLIMME

Kestävä toimintatapa, resurssitehokkuus ja kierto-
talous ovat Touchpointin strategian ytimessä. Kier-
totalous tarkoittaa meille kierrätettävien ja/tai kier-
rätettyjen materiaalien käyttöä, tuotteiden eliniän 
pidentämistä sekä työvaate palveluna -mallia.

Palveluihimme kuuluu muun muassa kokonaisvaltai-
nen mallistosuunnittelu ja materiaalitehokas tuotan-
non ohjaus, LCA-laskelmat, varastotäydennykset ja 
poistotekstiilipalvelut. Jakamisen osalta Touchpoin-
tilla on pilotoinnissa vähänkäytettyjen työvaatteiden 
palautuminen uudelleen käyttöön, ja tutkimme myös 
muita mahdollisuuksia työvaatteiden jaettuun käyt-
töön. Touchpoint harjoittaa kiertotaloutta varsin ko-
konaisvaltaisesti.

Toimintamallimme mukaisesti kiertotalous huomi-
oidaan tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tämä 
vaatii läheistä yhteistyötä niin materiaalitoimittajien 
kuin alihankkijoiden kanssa, mutta myös viestintää 

ja sidosryhmien kouluttamista uusiin kiertotalouden 
toimintamalleihin ja mahdollisuuksiin liittyen. 

Lähivuosien yhtenä merkittävänä tavoitteenamme 
on työvaatteiden suljettu kierto. Tämä tarkoittaa sitä, 
että käytöstä poistuneista työvaatteista saadaan teh-

Kiertotalouden liiketoimintamallit

Materiaalien kierto

Perinteisten materiaalien korvaaminen uusiutuvilla, biopohjaisilla  
tai talteen otetuilla materiaaleilla

Resurssien talteenotto Jätteen hyödyntäminen raaka-aineena

Tuotteen käyttöiän pidennys Tuotteiden elinkaaren pidentäminen

Jakaminen Olemassa olevien tuotteiden ja materiaalien jakaminen

Tuote palveluna -malli

Palveluiden tarjoaminen tuotteiden sijaan. Tuotteen omistajuus  
pysyy vaatteen toimittajalla.

tyä kuitua, lankaa ja lopulta kangasta uusien työvaat-
teiden valmistusta varten.

Kiertotalousliiketoimintamallit voidaan jakaa alla 
olevan taulukon mukaisesti.
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Raaka-aineet
• ekologiset (kierrätetyt tai biopohjaiset)  

materiaalit aina kun mahdollista
• luotettavat materiaalitoimittajat
• materiaalitestaus

Tuote suunnittelu
• asiakkaan toiveet ja loppukäyttäjän  

vaatimukset
• materiaalien kestävyys ja soveltuvuus
• koekäytöt ja pesutestit
• tuotteet tehdään tarpeeseen

Tuotanto
• tuotantoketjun yksinkertaistaminen  

ja hävikin minimointi
• luotettavat ja pitkäaikaiset tuotantokumppanit
• omat laadun valvojat
• omat auditoinnit 

Kuljetukset ja logistiikka
• meri- ja maantiekuljetusten suosiminen
• luotettavat ja pitkä aikaiset rahtikumppanit
• pakkausjätteen minimointi
• pääsääntöisesti emme tuota varastoon,  

ellei asiakkaalla ole varastointitarvetta

Käyttö ja huolto
• ohjeistamme asiakasta oikean koon valinnassa  

» tuote säilyy käyttökelpoisena pidempään
• ohjeistamme asiakasta tuotteiden huollossa, joka 

vaikuttaa tuotteen käyttö ikään

Poistotekstiili
• kun tuotteet ovat elinkaarensa päässä otamme  

asiakkailtamme vastaan poistotekstiiliä
• poistotekstiilit käsitellään Resterin lai toksella,  

josta kuidut saadaan käyttöön eri teolli suuden-
aloilla

TOUCHPOINTIN KIERTOTALOUSMALLI
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Koska Touchpointin ydinliiketoimintaa ovat vastuul-
liset työvaatteet sekä niiden kierrättäminen, on vas-
tuullisuus ja kestävyys osa jokapäiväistä työtämme. 

Touchpointin päivitetty vastuullisuusstrategia raken-
tuu kolmesta kokonaisuudesta: ympäristö ja ilmasto, 
liiketoiminta ja kasvu, ihmiset ja hyvinvointi. Olemme 
tunnistaneet myös niiden yhteyden YK:n kestävän ke-
hityksen tavoitteisiin.

Vastuullisuuden osa-alueet ovat osittain päällekkäi-
siä. Olemme huomioineet tämän vastuullisuusstrate-
giaamme laatiessa. Liiketoimintastrategian mukaiset 
vastuullisuustavoitteet löytyvät näiden teemojen vä-
leistä. Seuraavalla sivulla näistä tarkemmin.

Ympäristö ja ilmasto

Ihmiset ja 
hyvinvointi

Liiketoiminta 
ja kasvu

1. Vastuulliset 
ja asiakasta 
palvelevat 
tuotteet

2. Kierto
talouden  

edell ä
kävijyys

3. Yhteis
kunnallinen  

vaikutta
minen

VASTUULLISUUS-
STRATEGIAMME
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1. Vastuulliset ja asiakasta  
palvelevat tuotteet

Ensimmäinen osa-alue keskittyy vastuullisiin 
ja asiakasta palveleviin tuotteisiin (liittyy ym-
päristö- ja sosiaaliseen vastuuseen). Pyrimme 
tarjoamaan asiakkaillemme markkinoiden laa-
jimman ympäristöystävällisten materiaalien 
valikoiman. Niin tuotesuunnitteluprosessissa 
kuin tuotannon ja toimitusketjun suunnitte-
lussakin ekologisuus ja vastuullisuusnäkökul-
mat huomioidaan tarkasti.

Valitsemme tuotantokumppanimme huolella 
ja auditoimme heitä suunnitelmamme mukai-
sesti. Pyrimme siihen, että vaatteita tuotetaan 
asiakkaan tarpeeseen, tuotteet ovat laadukkai-
ta ja pitkäikäisiä sekä kierrätettävissä. Palve-
lumme sisältää myös tukea koon valintaan ja 
tuotteiden huoltoon, ja tarjoamme asiakkail-
lemme laskelmia heidän työvaatteidensa pääs-
tövaikutuksista. (kts. sivu 11) 

3. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Kolmas kokonaisuus vastuullisuusstrategias-
samme keskittyy yhteiskunnalliseen vaikut-
tamiseen (liittyy sosiaaliseen- ja liiketoimin-
tavastuuseen). Positiivisten ympäristö- ja 
liiketoimintavaikutusten lisäksi meille on 
tärkeää, että tuotamme laajemmin hyvää yh-
teiskunnalle, omaa tiimiämme ja tuotantoket-
juamme unohtamatta. 

Omaa liiketoimintaamme kasvattamalla py-
rimme luomaan uusia työpaikkoja suoraan ja 
välillisesti. Olemme reilu toimija, kiinnitäm-
me huomiota tuotantoketjumme työoloihin, 
ja panostamme aktiivisesti oman tiimimme 
hyvinvointiin ja ammattitaitoon. Lisäksi osal-
listumme hyväntekeväisyyteen ja voittoa ta-
voittelemattomaan yhteistyöhön arvojemme 
mukaisesti valittujen kumppaniemme kanssa. 
(kts. sivu 30)

2. Kiertotalouden edelläkävijyys

Toinen osa-alue vastuullisuusstrategiassam-
me keskittyy kiertotalouden edelläkävijyyteen 
(liittyy ympäristö- ja liiketoimintavastuu-
seen). Touchpointin liiketoiminnalle avain-
asemassa on verkostoituminen alan toimijoi-
den, tutkimuslaitosten ja oppilaitosten kanssa. 
Tämä mahdollistaa monipuoliset kumppa-
nuudet uusien liiketoimintojen kehittämiseksi 
sekä uusimman tutkimustiedon hankkimisen. 

Touchpoint on kansainvälisesti tunnistettu 
alan edelläkävijänä, sillä saamme jatkuvasti 
pyyntöjä osallistua esimerkkiyrityksenä kier-
totalouden tutkimuksiin sekä tulla puhujaksi 
alan seminaareihin ja tapahtumiin. Olemme 
vuosia olleet mukana erilaisissa kiertotalou-
den veturihankkeissa ja aktiivinen osallistu-
minen on meille elintärkeää, jotta voimme 
kehittää liiketoimintaamme ja palvelumal-
liamme vastaamaan asiakkaidemme kehitty-
viin tarpeisiin. (kts. sivu 18)
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TAVOITE 12: Varmistaa kulutus- ja  

tuotantotapojen kestävyys.

Tavoitteenamme on tuottaa kovaa käyt-
töä, teollista pesua ja huoltoa kestäviä 

työvaatteita asiakkaidemme tarpeisiin. Huomioimme 
suunnittelussa, hankinnassa ja toimituksissa kestävät 
ratkaisut. Tarjoamme asiakkaillemme poistotekstiilien 
takaisinottopalvelua, jonka avulla tekstiilit saavat uu-
den elämän. Koulutamme asiakkaitamme tuotteiden 
käytössä ja huollossa, jotta vaatteet säilyvät hyväkun-
toisina mahdollisimman pitkään.

TAVOITE 8: Edistää kaikkia koskevaa 

kestävää talouskasvua, täyttä ja tuot-

tavaa työllisyyttä sekä säällisiä työ-

paikkoja.

Vastuullisuustavoitteisiimme kuuluu liiketoiminnan 
kannattava kasvu, työpaikkojen luominen suorasti ja 
epäsuorasti sekä uusien kiertotalousliiketoimintamal-
lien synnyttäminen. Pidämme työntekijöidemme tyy-
tyväisyydestä huolta, valvomme tuotantopaikkojamme 
ja pyrimme varmistamaan hyvät työolot toimitusket-
jussamme pitkäjänteisellä yhteistyöllä.

Olemme tunnistaneet seuraavat YK:n 

kestävän kehityksen tavoitteet, joihin toi-
mintamme vaikuttaa ja jotka vaikut-
tavat meihin. Liityimme YK:n Global 
Compact -aloitteeseen keväällä 2021 ja 
tulemme raportoimaan toimistamme 
ja suunnitelmistamme suhteessa YK:n 
kymmeneen periaatteeseen (ihmisoi-
keudet, työ, ympäristö ja korruption 
vastaisuus) Communication on Progress–

raportilla maaliskuun 2022 loppuun 
mennessä.

TAVOITE 9: Rakentaa kestävää infra-

struktuuria sekä edistää kestävää teol-

lisuutta ja innovaatioita. 

Strategiamme ytimessä on kestävät ar-
vot ja pyrimme omalla toiminnallamme olemaan edel-
läkävijä tekstiilien kiertotaloudessa. Tämä edellyttää 
toimivaa yhteistyöverkostoa sekä jatkuvaa tutkimus-
työtä ja oppimista. Osallistumme aktiivisesti erilaisiin 
kehitys- ja tutkimushankkeisiin sekä koulutamme 
omaa henkilöstöämme. 

TAVOITE 13: Toimia kiireellisesti  

ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia 

vastaan.

Ilmastotalkoisiin osallistuminen on jo-
kaisen vastuulla. Panostamme niin oman hiilijalan-
jälkemme mittaamiseen kuin päästövähennysmah-
dollisuuksiimme. Seuraamme oman toimintamme ja 
arvoketjumme päästöjä ja vähennämme niitä. Tämä 
onnistuu muun muassa materiaalivalintojen, huolel-
lisen logistiikan suunnittelun sekä tiiviin toimittaja-
yhteistyön avulla.
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YMPÄRISTÖ  
JA ILMASTO

MALLISTOMME

Keväällä 2021 päivitimme oman malliston tuotteiden 
tuotantotavat ja materiaalit. 

Perusmallistomme sisältää nyt hotelli-, palvelu- ja  
ravintola-alan lisäksi vahvasti myös sairaala- ja ter-
veydenhuoltoalan työvaatteita. Lisäksi keväällä 2022 
julkaisemme raskaamman puolen “hi-vis” eli näky-
vien tuotteiden mallistomme.

Vuonna 2021 teimme jälleen kokeilun markkinoiden 
vastuullisimmasta essusta. Tällä kertaa 200 % kierrä-
tetty materiaali päätyi Lapland Hotel Bulevardille 
koekäyttöön. Essun raaka-aine on tekstiiliteollisuu-
den leikkuuylijäämää, joka on yhdistetty kierrätetyistä 
muovipulloista saadun polyesterin kanssa. Materiaali 
on matkannut Pure Wasten asiakkaiden vaatteiksi, 
jotka on käytön jälkeen uudelleen kuidutettu Vellamo- 
essumme kankaan raaka-aineeksi. 

VASTUULLISUUSRAPORTTI  2021 | TOUCHPOINT
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ta aiheutunut päästö oli hieman 
yli 1 000 tonnia. (Lähde: Hiili-
neutraali tekstiiliala laskuri) 

Merkittävimmät kangastoimitta-
jaamme vuonna 2021 olivat: Car-
rington Textiles/Iso-Britannia, 
Concordia Textiles/Belgia, Foxa 
Oy/Suomi, Klopman Internatio-
nal/Italia, Orneule/Suomi.

Kemikaalien käyttö

Tekstiilitoimialalla kemikaalit ovat usein välttämättö-
myys erityisesti raskaamman vaatetuksen suhteen, sillä 
niissä materiaalien toiminnalliset ja suojaavat vaati-
mukset ovat erityisen korkeat. 

Kemikaaleja lisätään materiaaleihin jo kuitujen käsitte-
lyvaiheessa ja myöhemmin kankaan viimeistyksissä an-
tamaan tiettyjä toiminnallisia ominaisuuksia tuotteelle. 

Yhteistyössä kangas- ja tarviketoimittajiemme 
kanssa varmistamme, että tuotteissamme käytetyt 
kankaat sekä muut materiaalit täyttävät EU-sää-
dösten vaatimukset, joihin kuuluu muun muassa 
kemikaaleja koskeva REACH-asetus. Tutkitusta 
haitta-aineettomuudesta kertoo käyttämiemme ma-
teriaalien ja tarvikkeiden Öko-tex -sertifiointi.

MATERIAALIT

Vuoden 2021 alusta selkeytimme hankkimiemme 
tekstiilien materiaalistrategiaa. Tavoitteena oli lisätä 
kierrätettyjen ja uusiutuvien raaka-aineiden sekä mo-
nomateriaalien osuutta hankinnoissamme ja tuottaa 
asuja, jotka ovat kestäviä ja mukavia käyttää. 

Vuonna 2021 tuottamiemme tekstiilien materiaalija-
kauma vastasi suurilta osin viime vuoden vastaavia lu-
kuja. Polyesterin käytössä oli 15 prosenttiyksikön nou-
su ja puuvillassa vastaava 15 prosenttiyksikön lasku. 

Ilahduttavinta oli lyocell-kuidun kilomääräisen käy-
tön lisääntyminen 200 prosenttia verrattuna vuo-
teen 2020. Tavoittelimme kierrätetyn polyesterin 
osuuden merkittävää kasvua, mutta prosentuaalisesti 
kierrätetyn polyesterin osuus kokonaismäärästä nou-
si vain kaksi prosenttiyksikköä. Vuoden 2022 tavoit-
teemme onkin lisätä kierrätettyjen materiaalien käyt-
töä 100 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen.

Vuonna 2021 tuottamiemme tekstiilien materiaaleis-
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Tuotteiden materiaalijakauma 2021

Muut 0,1 %
Hiilikuitu 0,5 %
Lyocell 1 %
Elastaani 1 % 
Akryyli 1 %
Puuvilla (kierrätetty) 2 %
Polyesteri (kierrätetty) 6 %

Puuvilla
21 %

Polyesteri 68 %
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TUOTANTO JA TOIMITUSKETJU

Koronapandemia väritti vahvasti vuotta 2021 myös 
globaalin tuotantoketjun näkökulmasta. Tehtaiden 
sulut tarkoittivat meille paikoin viivästyneitä tuo-
tantoeriä sekä viiveitä materiaalitoimituksissa. Myös 
kuljetusaikoihin ja kuljetuskapasiteettiin sekä -hin-
toihin pandemialla oli vaikutuksensa. 

Yhteistyökumppaneidemme ja tekstiilisektorin ylei-
sen keskustelun perusteella merkittävimmät hinta-
paineiden aiheuttajat vuonna 2021 olivat:
• koronasulut ja -rajoitukset, ja niistä aiheutuva tuo-

tantokapasiteetin vähentyminen
• jopa 50 % hinnannousu kuidussa ja langassa verrat-

tuna vuoden takaiseen
• värjäysaineiden ja kemikaalien saatavuuden heik-

keneminen ja siten kallistuminen
• jyrkkä energiakustannusten (kaasu, sähkö jne.) 

nousu globaalisti vaikutti tehdastuotantoon ja kul-
jetuksiin

• konttihintojen huomattava nousu Aasiasta Euroop-
paan 

Edellä mainitut tekijät tarkoittavat, että tekstiili alan 
toimijoilla on yhä suurempi paine ennustaa tulevia 
tarpeitaan materiaalitoimittajille ja tuotantokumppa-
neille sekä nostaa myyntihintojaan. 

Seuraamme aktiivisesti eri toimijoiden hintakehitystä 
ja viestimme näistä asiakkaille avoimesti.

Tuotannon avainluvut

Vuoteen 2020 verrattuna tuotantomaidemme määrä 
väheni. Keskitimme tuotantomme yhä merkittäväm-
min Baltiaan ja Vietnamiin, emmekä käyttäneet uu-
sia tuotantomaita vuonna 2021. 

Covid 19 -tilanteen takia emme päässeet käymään 
tuotantopaikoillamme vuoden 2021 aikana yhtä pal-
jon kuin pandemiaa edeltävinä vuosina. 

Syksyllä vierailimme Viron tuotantopaikalla pariin 
otteeseen. Lisäksi laadunvalvojamme ja paikalliset 

Tuotettujen tuotteiden 
 prosenttiosuus maittain 2021

Viro 65 %

Vietnam
28 %

Ukraina 4 %

Intia 3 %

Latvia 0,4 %

edustajamme Baltiassa ja Vietnamissa ovat käyneet 
tuotantopaikoillamme tasaisesti vuoden aikana. Yksi 
vuoden 2022 merkittävimmistä tavoitteistamme on 
aloittaa vuonna 2021 uusitun tuotantostrategiamme 
läpivienti: tämä tarkoittaa laajoja toimitusketjuamme 
vahvistavia muutoksia.
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Tuotteiden kuljetukset 2021

Maitse
79 %

Meritse
16 %

Ilmateitse
5 %

PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN

Olemme laskeneet toimintamme hiilijalanjäljen. 
Tuotantojemme kuljetuksien aiheuttamat päästöt 
vuonna 2021 olivat hieman alle 70 tonnia (Lähde: 
Hiilineutraali tekstiiliala laskuri). 

Eri kuljetusmuotojen jakauma pysyi vastaavana vuo-
teen 2020 nähden. Vuonna 2021 lentokuljetusten 
osuus oli 4,9 %. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan 
tulevaisuudessakin välttämään lentokuljetuksia.

Kun puhutaan kulutusperusteisesta hiilijalanjälkilas-
kennasta, mainitaan usein GHG-protokollan Scopet 
1–3. Scope voidaan suomentaa esimerkiksi “otannak-
si”. Hiilijalanjälkilaskennassa on tärkeää ilmoittaa, 
millä otannalla kasvihuonepäästöjä tarkkaillaan. 

Touchpointin toimintamallissa ei ole suoria Scope 1 
-päästöjä (oma energiantuotanto, kiinteistöt, ajoneu-
vot) lainkaan ja epäsuorat Scope 2 päästöt muodostu-

vat Helsingin ja Tampereen toimistojemme energian, 
lämmityksen ja viilennyksen kulutuksista. Saamme 
vuoden 2022 aikana oman toimintamme hiilineut-
raaliksi kompensoimalla nämä Scope 2 -päästöt. 

Kun tarkastelemme yrityksemme koko arvoketjua, 
eniten päästöjä syntyy Scope 3 -päästöistä. Epäsuo-
riin Scope 3 -päästöihin pystymme vaikuttamaan 
välillisesti ja se tulee jatkossakin olemaan tärkeä osa 
yrityksemme vastuullisuusstrategiaa.

Hankinnoissamme suurimmat päästöt tulevat tekstiili-
materiaaleista. Toiseksi suurin osa päästöistämme syn-
tyy logistiikasta.

Vuoteen 2023 mennessä mahdollistamme asiak-
kaillemme hiilineutraalin malliston, josta kerromme 
lisää projektin edetessä. 
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Esimerkki työasun hiilijalanjäljestä

Keväällä 2021 tarkastelimme yhden tuottamam-
me tuoteparin hiilijalanjälkeä suomalaisen Clonet 
Oy:n avustuksella. Laskelma tehtiin ISO 14047:2018 
 - standardin mukaisesti kuidusta asiakkaan ovelle. 
Tämä oli ensimmäinen Suomessa tällä tarkkuudella 
tehty hiilijalanjälkilaskenta vaatteelle. 

Hiilijalanjälkilaskentaan valikoitui asiakkaamme  
Sakupe Oy:n hankkima terveydenhuoltoalan työasu, 
joka on käytössä terveydenhuollon ammattilaisilla mo-
nissa eri sairaanhoitopiireissä. Vuonna 2019 kilpailu-
tetun työasun hankinnassa Sakupe Oy halusi korostaa 
ympäristönäkökulmia, joita tämä hiilijalanjälkilaskenta 
osaltaan selventää. 

Jo itse työvaateprojektin suunnitteluvaiheessa totesim-

me työvaatehankinnan ympäristövaikutukset ja nii-

den arvioinnin todella tärkeäksi. Tämän hiilijalan-

jälkianalyysin perusteella voimme jatkossa kohdistaa 

kehitystoimia varsinkin isoimpien ympäristövaiku-

tusten kohtiin eli materiaalien ja kuljetusten huomioi-

miseen.

– Tekstiilipäällikkö Ulla Lappalainen, Sakupe Oy  

Terveydenhoitoalan työasu, joka koostuu 

lyhythihaisesta paidasta ja resorilahkeisis-

ta housuista:

• Materiaali: 99 % polyesteri ja 
1 % hiilikuitu

• Polyesterilangan valmistusmaa: Taiwan
• Hiilikuidun valmistusmaa: USA
• Kankaan valmistusmaa: Belgia
• Työasun valmistusmaa: Vietnam
• Materiaalien ja lisätarvikkeiden rahti val-

mistavaan maahan: laivarahti
• Rahti tuotteen valmistusmaasta Suomeen: 

osittainen lentorahti (23 %), mutta suurin 
osa laivarahtina (77 %)
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Laskennassa tarkasteltu työasu valmistetaan Viet-
namissa ja se tuodaan pääsääntöisesti merirahtina 
Suomeen. Laskennan tuloksena saimme yhden tuot-
tamamme työasun (yläosa ja alaosa) hiilijalanjäljek-
si 8,21 kg kasvihuonepäästöjä, mikä vastaa arviolta 
noin puolta kiloa naudan jauhelihaa tai vajaan 60 ki-
lometrin ajoa autolla. 

Tätä hiilijalanjälkilukua kallisarvoisempaa tietoa ovat 
kuitenkin eri tuotantoketjun vaiheisiin kohdistu-
neet osuudet kokonaispäästöstä. Toiseksi isoimman 
ilmastorasitteen muodosti lentorahti, vaikka tekstii-
leistä lennätettiin asiakkaalle vain vajaa neljäsosa.

Tekstiilimateriaalien tuotanto aiheutti siis suurim-
man osan tämän työasun hiilijalanjäljestä.

Selvitimme samalla työasun hiilijalanjäljen vaihtoeh-
toisilla tuotanto- ja kuljetustavoilla. Tämä toi esiin 
mielenkiintoisia lukuja. Tuotteista 23 % piti lennät-
tää Suomeen. Jos koko tuotantoerä olisi tullut meri-

Materiaalin ja 
kankaan 

tuotanto 71 %

Asujen kuljetus asiakkaille 21 %

Ompelu 4 %

Materiaalien kuljetus ja 
välivarastointi 5%

teitse Suomeen työasun hiilijalanjälki olisi ollut  
6,68 kg CO2e. 

Lisäksi selvitimme, miten työasun päästöihin vaikut-
taisi vastaavan tuotantoerän siirtäminen lähituotan-
noksi Latviaan. Työasun hiilijalanjälki olisi lähituo-
tantona Baltian alueella 6,43 kg CO2e. Lähituotannon 
hiilijalanjälki on siis 4 % vähemmän kuin tuotanto 
Aasiassa, kun koko tuotantoerän rahti Suomeen ta-

pahtuu meriteitse. Eron pienuus johtuu osittain siitä, 
että työasun ompeluvaiheen energiankulutus on mel-
ko vähäinen ja Vietnamin tehtaan käyttämän sähkön 
päästökerroin tehtaalta saadun tiedon mukaan keski-
vertoa alhaisempi.

Teimme laskennan pohjalta paljon tärkeitä havaintoja, 
joita voimme käyttää työkaluna toimintamme sekä si-
dosryhmiemme toiminnan suunnittelussa jatkossa.

Hiilijalanjäljen muodos-
tuminen eri tuotannon 
vaiheissa 
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Ilmaston lämpeneminen ja  
Climate Ambition Accelerator

Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen Pariisin sopi-
muksen mukaiseen 1,5 asteeseen vaatii, että vähen-
nämme päästöjämme yli puolet vuoteen 2030 men-
nessä ja saavutamme hiilineutraaliuden vuoteen 2050 
mennessä.

Climate Ambition Accelerator on UN Global Compactin, 
Science Based Targets -aloitteen ja World Resources 
Instituten kehittämä ohjelma, jossa yritykset oppivat 
asettamaan kunnianhimoiset, tieteeseen perustuvat 
päästövähennystavoitteet liiketoiminnalleen.

Kesäkuussa 2021 Touchpoint valittiin mukaan Poh-
joismaiseen Global Compact -verkostojen Climate 
Ambition -koulutukseen. 

Syksyn ajan perehdyimme SBT-aloitteen mukaiseen 
viimeisimpään tutkimustietoon perustuvaan meto-
dologiaan yritysten hiilijalanjälkilaskennassa. Teke-
mällä ”päästöinventaarion” omista päästöistään yri-

tykset saavat kuvan kokonaispäästöistään sekä niiden 
päälähteistä. 

SBT-aloitteeseen sitoutuvien yritysten on kirjallisesti 
sitouduttava 1,5 asteen tavoitteeseen, mikä konkreet-
tisesti tarkoittaa 42 % päästövähennystä GHG-proto-
kollan päästöluokissa Scope 1 (toimitilat, ajoneuvot) ja 
Scope 2 (lämmitys, sähkö jne.) vuoteen 2030 mennessä. 

Koska Touchpointilla ei ole omia toimitiloja tai ajo-
neuvoja, päästövähennysmahdollisuudet ovat näissä 
päästöluokissa pienet. Meille on tällä hetkellä mielek-
käämpää keskittyä hiilijalanjälkilaskennan tarkkuu-
den parantamiseen. 

Lisäksi haemme aktiivisesti päästövähennyskohteita 
meille merkittävimmästä Scope 3:sta, joka ei kuulu 
SBT –aloitteen validoinnin piiriin. Arvioimme vuo-
den kuluttua uudestaan tilannettamme Science Based 
Targets –aloitteeseen sitoutumisen osalta. 

Teimme Hiilineutraali tekstiiliala  
2035 -sitoumuksen

Liityimme marraskuussa 2021 mukaan Suomen 
Tekstiili ja Muoti ry:n Hiilineutraali tekstiiliala 2035 
-sitoumukseen. Sen mukaan olemme sitoutuneet 
tavoittelemaan hiilineutraaliutta omassa toiminnas-
samme viimeistään vuoteen 2035 mennessä. 

Saamme sitoumuksen myötä tärkeitä työkaluja hiili-
jalanjäljen laskentaan, säännöllistä koulutusta ja neu-
vontaa kohti vähähiilisempää liiketoimintaa Pariisin 
ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti.
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MYYNNIN KATSAUS 2021

Koska pitkittynyt koronapandemia on koetellut mo-
nien asiakkaidemme toimialaa, on sillä väistämättä 
ollut vaikutus myös Touchpointin liiketoimintaan. 
Tilikauden 2021 liikevaihtomme jäi odotettua pie-
nemmäksi, sillä useat asiakkaidemme työvaatepro-
jektit ovat pitkittyneet.

Esimerkiksi Horeca-sektoriin sekä matkailualaan 
pandemialla on ollut huomattava vaikutus rajoitus-
ten ja -sulkujen myötä. Myös monet julkiset hankin-
nat ovat siirtyneet seuraavaan vuoteen. Lisäksi teks-
tiilitoimialaa ovat koetelleet yleisesti pandemiasta 
aiheutuneet pitkät toimitusajat sekä ikävät logistiikan 
haasteet. 

Olemme toiveikkaita vuoden 2022 osalta, sillä loppu-
vuodesta 2021 tilauskantamme tuplaantui alkuvuo-
den tilanteeseen nähden. 

LIIKETOIMINTA  
JA KASVU

Asiakassegmenttien osuus 
myynneistä 2021

VASTUULLISUUSRAPORTTI  2021 | TOUCHPOINT

Liikennöinti / kuljetus 1 %
Palvelu / kaupanala 2 %
Teollisuus 2 %
Turvallisuus 8 %

HoReCa
14 %

Pesulaliike
toiminta

33 %

Hoivasektori
40 %
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Saadaksemme entistä enemmän palautetta asiakkail-
tamme toteutamme vuoden 2022 aikana kattavan 
asiakastyytyväisyysmittauksen. Se auttaa meitä jat-
kossa olennaisuusanalyysin teossa, mikä on tärkeä 
apuväline vastuullisuustavoitteiden määrittelyssä.

Asiakassegmenttien osalta vuonna 2021 merkittä-
vimmän osuuden myynnistämme muodostivat hoi-
va- sekä pesulasektorit, Horecan seuratessa hyvänä 

kolmantena. Myös turvallisuussektori oli yksi merkit-
tävimpiä asiakassegmenttejämme.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelumallejamme 
sekä nykyisten asiakkaiden uusien ja muuttuvien tar-
peiden että kokonaan uusien asiakassegmenttien nä-
kökulmasta. 

Uusia asiakkuuksia

Haasteista huolimatta Horeca-sectorin avautuminen 
loi vuonna 2021 uusia mahdollisuuksia: tästä esi-
merkkinä muun muassa Grand Central -hotelli Hel-
singin ydinkeskustassa, Turun legendaarinen Ham-
burger Börs sekä Tampereen upea Lapland Hotel 
Arena, jotka pääsimme vaatettamaan. 

Panostimme kumppaniyhteistyövideoiden tekoon ja 
näistä esimerkkeinä julkaisimme erittäin onnistuneet 
Kotipizzan sekä Grand Centralin asiakasvideot.

Pandemian kääntöpuoli on kasvanut ky-
syntä terveydenhuoltosektorin työvaatteil-
le. Olemme olleet mukana julkisissa kilpai-
lutuksissa ja voittaneetkin kilpailutuksia 
uusilta ja olemassa olevilta asiakkuuksilta. 
Olemme tyytyväisiä, että haasteista huoli-
matta emme ole menettäneet kuin yhden 
sopimusasiakkaan kilpailutuksen myötä.

HOTEL GRAND CENTRAL HELSINKI 
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Kotipizzan missio on olla hyvien puolella. Se 

edellyttää, että huolehdimme ihmisistä ja luon-

nosta ympärillämme. Kun toteutimme uuden 

työvaatemalliston ravintolan työntekijöille 

yhteistyössä Touchpointin kanssa, suosimme 

materiaalivalinnoissa kierrätysmateriaaleja. 

Sekä materiaaleissa että tuotannossa panostet-

tiin erityisesti ympäristöystävällisyyteen. Kun 

työvaatteet tulevat käyttöikänsä loppuun, niistä 

huolehditaan kestävän kehityksen periaattei-

den mukaisesti poistotekstiileinä. Nämä valin-

nat ja teot tukevat Kotipizzan tavoitetta pie-

nentää hiilijalanjälkeämme ja Touchpointin 

palvelutarjonta tukee tätä työtä.

– Vastuullisuusasiantuntija Sara Anttila, 
Kotipizza

Kotipizzan vastuullisuustiimin kanssa teimme  
Kotipizzan yrittäjille infovideon Kotipizzan työvaa-
temalliston vastuullisuudesta. Tavoitteena oli saada 
helposti lähestyttävää vastuullisuustietoa, jotta tiedot 
mallistoon tehdyistä valinnoista saavuttaisi helposti 
vaatteiden loppukäyttäjät. 

Suurin osa tekstiilien arvoketjun päästöistä syntyy 
niiden materiaalien tuottamisesta. Kotipizzan työ-
vaatteena toimivan t-paidan vuoden 2021 hankinto-
jen ympäristösäästöt ovat huomattavat. 

• 3 650 850 litran vedensäästön sekä 2 562 kg kas-
vihuonepäästöjen säästön on mahdollistanut se, 
että t-paidan raaka-aineet tulevat kierrätetyistä 
lähteistä.

• Vedensäästö on yhtä paljon kuin 48 678 ihmisen 
päivittäinen juomavedentarve ja säästetty kasvi-
huonepäästömäärä vastaa 18 392 km ajomatkaa 
henkilöautolla. Kts. Pure Waste Impact Report
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Vuonna 2021 aloitimme oppilaitosyhteistyön Laurean 
opiskelijayhdistyksen Laureamkon kanssa. Yhdessä 
opiskelijayhdistyksen kanssa valitsimme oppilaitospi-
lotointiin käytännöllisen työasun terveydenhuoltoalan 
opiskelijoille. Ensimmäiset toimitukset tehtiin elo-
kuussa 2021. Jatkamme hyvin alkanutta yhteistyötä ja 
palvelumme kehittämistä vuonna 2022 uusien opiske-
lijoiden aloittaessa opintonsa.

Syksyllä 2021 voitimme ruotsalaisen terveyden-
huoltoalan toimijan Capion työvaatekilpailutuksen. 
Capio kuuluu ranskalaiseen Ramsay Générale de 
Santé -konserniin, ja yhtiöllä on Ruotsissa peräti 
190 hoitoyksikköä. Capio-yhteistyö on Touchpoin-
tille merkittävä kansainvälisen liiketoiminnan avaus 
6 vuoden mittaisella sopimuskaudellaan. Tulemme 
toimittamaan ensimmäiset Capio-malliston työ-
vaatteet käyttöön vuoden 2022 aikana.

Touchpointin strategiassa kansainvälistyminen on 
tärkeässä roolissa, ja vuoden 2022 tavoitteenamme 
onkin hankkia vähintään 3 uutta kansainvälistä suur-
asiakkuutta.

Take back -sitoumus

Vuoden 2021 alussa Touchpoint lanseerasi  
Take back -sitoumuksen eli takaisinottolupauksensa. 
Käytännössä tämä tarkoittaa, että sitoudumme otta-
maan asiakkailtamme takaisin yhtä paljon poistoteks-
tiiliä kuin olemme heille työvaatteina toimittaneet. 
Tekstiilivirtoja käsittelemme tässä kilo grammoina. 

Touchpointin asiakkaat ovat vuonna 2021 mahdol-
listaneet tekstiilikuidun palauttamisen takaisin käyt-
töön yli 100 000 kg edestä. Ohessa kuva Resterille 
toimitettujen poistotekstiilien materiaalijakaumasta 
Touchpointin asiakkuuksien osalta. 

Poistotekstiilien materiaalijakaumassa näkyy alalle 
tyypillinen puuvilla-polyesteri sekoitteiden käyttö 
työvaatteissa.

Kun tulevina vuosina tunnistamme ne käyttökohteet, 
joissa uudelleen kuidutetulle tekstiilille on eniten jat-
kokäyttömahdollisuuksia, pyrimme ohjaamaan myös 
omia tekstiilivalintojamme samaan suuntaan. Oman 

työvaatetuotantomme osalta olemme onnistuneesti 
lähettäneet ensimmäiset Viron tuotantomme leikkuu-
jätteet uudelleen kuidutukseen Resterille vuoden 2021 
lopulla.

2021 Poisto tekstiilien jakauma

100 % Puuvilla 9 % 

100% Polyesteri 9 % 

Sekatekstiili
29 % 

PuuvillaPolyesteri 
sekoite 53 % 
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Palvelumallin kehittäminen

Pidämme Touchpointilla asiakkaan keskiössä ja kehitämme jatkuvasti pal-
veluita, jotka sekä helpottavat asiakkaidemme elämää, että edistävät kierto-
taloustavoitteita. 

Asiakkaiden hyvin erilaiset toimintamallit sekä tarpeet erilaisille tuotteil-
le aiheuttavat omat haasteensa palvelumallin rakentamiselle. Vuoden 2021 
loppupuolella olemme tunnistaneet uuden pilotointiasiakkaan sekä ensim-
mäiset kumppanit kierrätysmallin kehittämiselle. 

Tavoitteemme on rakentaa uusi kaupallistettava kierrätysmalli työvaatteille 
vuoden 2022 loppuun mennessä. Strategiamme mukaisesti palvelumallia ra-
kennettaessa on huomioitava myös skaalautuvuus sekä kansainvälistyminen.

Myyntijohtaja Joni Mäenpää Take back -pal-
velun vastaanotosta:

Kiinnostus poistotekstiileihin on merkittäväs-

ti kasvanut: poistotekstiilipalvelumme sitouttaa 

asiakkaita pitkäjänteiseen yhteistyöhön kans-

samme. Vuonna 2021 olemme käynnistäneet lu-

kuisia pilottiprojekteja poistotekstiilien ympäril-

lä uusien asiakkuuksien parissa. Tästä hyvänä 

esimerkkinä LIDL.

Vuoden 2022 tavoitteemme on kasvattaa Res-
teriin asiakkailtamme toimitetun poistotekstii-
lin määrää 100 %.
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RESTER

Rester Oy on tekstiilien kierrätysrat-

kaisuja tarjoava suomalainen yritys, 

joka mahdollistaa yritystekstiilien 

kierrätyksen uudeksi tekstiilikuiduksi 

ja laadukkaaksi raaka-aineeksi. 

Paimion kiertotalouslaitos vastaanottaa yritysten 
poistotekstiilit ja jalostaa kuidut uudeksi, laadukkaak-
si raaka-aineeksi eri toimialojen käyttöön. Yrityksen 
tavoitteena on poistotekstiilivirtoja ohjaamalla ja kä-
sittelemällä muodostaa jälkimarkkinat ja edistää kier-

rätettyjen tekstiilikuitujen käyttöä 
sekä koko alan siirtymistä kierto-
talouden piiriin. 

Rester on vastaanottanut 
poistotekstiilejä jo vuodesta 
2020 alkaen. Tehtaan koneisto 
saapui keväällä 2021 laitokselle 
ja tehdas vihittiin käyttöön ym-
päristö- ja ilmastoministeri Krista 

Mikkosen johdolla 2.11.2021. 

Tulevina vuosina Rester pyrkii kasvamaan, kansain-
välistymään ja kehittymään jatkojalostuksessa asiak-
kaiden ja yhteistyökumppaneiden voimin.

Pohjoismaiden merkittävin

Resterin visiona on olla Pohjoismaiden merkittävin 
kierrätettyjen tekstiilikuitujen valmistaja ja lisätä uu-
siomateriaalien käyttöä teollisuuden raaka-aineena 

materiaalin polttamisen sijaan. 
Resterin tavoitteena on myös 
rakentaa kansainvälisesti mer-
kittävä ratkaisu ja palvelumalli 
yritysten tekstiilien kierrättä-
miseksi. 

Resterin asiakkaita ovat teks-
tiilejä käyttävät yritykset, joilta 

syntyy poistotekstiiliä sekä yritykset, 
jotka voivat hyödyntää Rester-uusio-

kuitua omassa tuotannossaan tai tuotteissaan. 
Resterin palvelukonseptin myötä liiketaloudellisten 
hyötyjen lisäksi syntyy positiivisia ympäristövaiku-
tuksia. 

Rester valikoituukin usein tekstiilien kierrätys-
kumppaniksi, koska yritykset haluavat omalta osal-
taan olla ratkaisemassa ilmastokriisiä ja luonnonva-
rojen ylikulutusta sekä rakentaa kiertotalousmalleja.

Loppuvuoden 

2021 aikana 

Rester sai jalostettua 

yli 40 000 kg käytöstä 

poistunutta tekstiiliä  

jatkokäyttöä  

varten. 
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Resterin asiakkaita ovat muun muassa  
Lindström, Freudenberg-Vileda, MASI Company, Elis 
Berendsen, Univisio, Ecoup, Ewona, Orneule, Piiroi-
nen ja Wendre Familon. Touchpointin kautta poisto-
tekstiilinsä kierrättää muun muassa Sakupe, Puro 
Tekstiilihuoltopalvelu ja Lidl.
Muita kumppaneitamme ovat Logistikas, LSJH ja 
Zymotec.

Poistotekstiileillä säästetään  
luonnonvaroja

Vuonna 2021 Rester on vastaanottanut 346 273,5 kg 
poistotekstiilejä. Tämä on säästänyt luonnonvaroja: 

Vastaavan CO2-päästön aiheuttaa 118 suomalaista 
vuoden aikana. (Resterin uusiokuitujen päästöt ver-
rattuna neitseellisten raaka-aineiden päästöihin.)

Paikallinen työllistäjä

Poistotekstiilin paikallisella ratkaisulla on ollut työl-
listävä vaikutus Suomessa vuoden 2021 aikana. Res-
terin toimitusjohtajan Outi Luukon tiimi on kasva-
nut tammikuusta 2021 vauhdilla. 

Laitoksen operatiivisesta toiminnasta vastaavia hen-
kilöitä on rekrytoitu vuoden aikana useita ja tiimi 
kasvaa myös vuoden 2022 aikana. Vuoden 2021 lo-
pussa Resterillä työskenteli 7 henkilöä ja lisäksi muu-
tamia tuntityöntekijöitä. 

Poistotekstiililaitos pystyy työllistämään jatkossa 
myös vaikeammin työllistyviä. 

1 281 212 kg CO2e 

181 793,6 m3 vettä

Resterillä on tällä hetkellä paljon erilaisia asi-

akkuuksia. Otamme vastaan poistotekstiiliä ja 

teollisuuden leikkuujätettä yrityksiltä, jotka ha-

luavat löytää kiertotalouden mukaisen ratkai-

sunsa heiltä käytöstä poistuvalle materiaalille. 

Osalle asiakkaista toimimme heidän sivuvirtansa 

prosessoijana, jolloin he voivat hyödyntää meil-

lä tuotettua kierrätyskuitua takaisin valmistus-

prosessissaan. Osa asiakkaista ostaa kierrätettyä 

kuitua tuotteisiinsa korvaamaan neitseellisiä raa-

ka-aineita. 

– Henna Knuutila  
Myynti & asiakkuudet / Rester
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Asiakkaan 
käytetty
työvaate

Poistotekstiili 
toimitetaan 

Resterille

Tekstiili avataan mekaanisesti  
kuiduksi ja hyödynnetään uutena 

raakaaineena

Resterin kierrätyskuitua  
voidaan käyttää eri  
teollisuuden aloilla  
muun muassa:

Langoissa, kankaissa ja 
neuloksissa

Kuitukankaissa ja eristys
materiaaleissa

Erilaisissa komposiitti ja  
rakennusmateriaaleissa

Käytetyt vaatteet  
lajitellaan kuiduittain  

keräyssäkkeihin

RESTERIN PROSESSI

1 2 3 4

5

Rester Oy:n kautta poisto tekstiili kierräte
tään mekaanisesti ja siitä jalostetaan uutta 
raakaainetta teollisuuden tarpeisiin. Näin 
säästämme merkittävästi ympäristöä ja 
saamme olemassa olevat materiaalit kier
toon.
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HANKKEET JA KUMPPANUUDET

Syksyllä 2021 päättyi VTT:n vetämä Telaketju 2 -hanke ja 
Touchpointin oma WaaS (“Workwear as a Service) -pro-
jekti. WaaS-hanke mahdollisti Touchpointin liiketoiminnan 
kehittymisen.

Telaketju-projektin aikana muun muassa veimme poisto-
tekstiilien kierrätysmallin kotimaassa konseptitasolta käytän-
töön. Se edellytti paljon kehitystyötä, prosessien määrittelyä ja 
kumppaneiden kartoittamista.

Vuonna 2022 käynnistyy Telaketju -hankkeen jatkohanke 
Telavalue, jossa olemme mukana omalla projektilla tavoit-
teena liiketoimintakonseptin kansainvälistäminen. 

Touchpoint valittiin case-yritykseksi keväällä 2021 alkaneeseen 
hankkeeseen, joka käsittelee liiketoiminnan vastuullista uudis-
tamista (Actions for Sustainable Business Renewal – The measures 

and strategies leading to sustainable renewal of businesses). 

Osallistumme jatkossakin mielellämme erilaisiin yhteistyö-
projekteihin, jotka edistävät Touchpointin edelläkävijäase-
maa tekstiilien kiertotaloudessa. 
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Tehtyämme alan pioneerityötä jo vuosia sähköpos-
tiimme satelee haastattelupyyntöjä niin tutkimus- ja 
oppilaitoksilta kuin yksittäisiltä opiskelijoiltakin. 
Tässä esimerkkejä tilaisuuksista, joihin osallistuimme 
vuoden 2021 aikana:

• Aalto Yliopisto Design for government -kurssi: Jul-
kisten hankintojen hiilijalanjäljen pienennys: Case 
KELA äitiyspakkaus 

• Suomen New Yorkin konsulaatin ja Business 
Finlandin paneelikeskustelu FROM WASTE TO 

FASHION: Solutions for Fashion Brands in Transition to 

Greener Future

• Business Finland: Puhe Finnish-Swedish textile 
-webinaarissa: Leading the way for a circular and sus-

tainable future of fashion work

• Kohti kestävää tekstiili- ja vaatetusalaa: Zoom- 
luento poistotekstiileistä Metropolian vaatetusalan 
opiskelijoille

• Sveriges Tvätteriförbundet, annual meeting: Case 
Touchpoint

• Teollisuuden Vesi, vuosikokous: Paneelikeskustelu 
tekstiilien kiertotaloudesta. 

• World Circular Economy Forumin sivutapahtuma 

USA:n markkinalle: Case Touchpoint
• Åbo Akademi Kansainvälinen markkinointi: Kier-

totalouden mallit tekstiiliteollisuudessa. Haastattelu 
tutkimukseen.

• Henley MasterClass -paneelikseskustelu: The power 

of purposeful business

• Aalto Yliopiston Kuituus-podcast, jakso 2: Kierrä-
tysmateriaalien ja kiertotalouden hyödyt yritykselle

• Metropolia: Kiertotalous ja standardit vaatetusalal-
la -kurssi/ SusTexEdu-hanke

• Kiertotalouden asiakasarvo -tutkimus (TAU, CITER 

– Center for innovation and technology research)
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Sertifikaatit on myönnetty päivämäärällä 22.9.2021 ja 
ne koskevat ekologisten työvaatteiden suunnittelua, 
hankintaa, tuotannon ja logistiikan hallintaa ja oh-
jausta sekä myyntiä Touchpoint Group Oy:n, DWW 
Group Oy:n ja Touchpoint Oy:n osalta. 

Touchpointin suunnittelemilla tuotteilla on  
Design From Finland -merkin käyttöoikeus: merkki 
kertoo, että tuote tai palvelu on muotoiltu Suomessa 
ja sen ammattimaiseen muotoiluun on investoitu. 

Lisäksi osalle palveluistamme on myönnetty Avain-
lippu-merkki, joka puolestaan kertoo, että tuote tai 
palvelu on tuotettu Suomessa.

Jäsenyydet

Touchpointille yksi tärkeimmistä jäsenyyksistä on 
jäse nyytemme Suomen Tekstiili ja Muoti ry:ssä. 
Liiton jäsenyys mahdollistaa ajan tasalla pysymisen 
muun muassa alan ajankohtaisiin uutisiin, haasteisiin 
ja mahdollisuuksiin sekä esimerkiksi lainsäädännön 
kehitykseen liittyen. 

Liityimme vuoden 2021 tammikuussa osaksi 
FIBS-verkostoa. FIBS on Pohjoismaiden suurin yri-
tysvastuuverkosto ja se auttaa meitä muun muassa ke-
hittämään vastuullisuusosaamistamme sekä tuo tietoa 
alan globaaleista trendeistä. 

Vuoden 2021 alussa liityimme mukaan YK:n Global 
Compact:iin. Tämä tarkoittaa, että vuodesta 2022 
lähtien raportoimme vuosittain teoistamme ja edis-
tymisestämme suhteessa YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteisiin. 

Sertifikaatit

Touchpointille myönnettiin syyskuussa 2021 sekä 
ISO 9001 että ISO 14001 -sertifikaatit Inspecta Serti-
fiointi Oy:n toimesta. Ulkopuolisen tahon myöntä-
mät sertifikaatit ovat avainasemassa Touchpointin 
toiminnan laajentumisen sekä kansainvälistymisen 
näkökulmasta.
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DIGITAALISUUS LISÄÄNTYY

Digitaalisuuden kehitysprojektien painopisteet olivat 
sekä oman verkkosivuston että oman B2B-verkko-
kaupan kehittämisessä. Lisäksi rakensimme sivus-
tollemme tuotegallerian sekä otimme käyttöön uusia 
digitaalisia työkaluja, jotka auttavat meitä sekä sisäi-
sessä että ulkoisessa viestinnässä. 

Vuoden 2020 yrityskauppaa seurannut ERP-inte-
graatio saatiin päätökseen vuonna 2021. Työ on 
kuitenkin jatkuvaa ja tulemme vuonna 2022 kehittä-
mään toiminnanohjausjärjestelmäämme palvelemaan 
entistä paremmin kiertotalouden tarpeita. Ajankoh-
taista on myös verkkosivuston kansainvälistäminen.

Kuluttajatekstiilikaupan puolella kansainväliset brän-
dit ovat jo laajalti hyödyntäneet digitaalisuutta esi-
merkiksi tuotetietojen jakamisessa sekä tuotantoket-
jujen läpinäkyvyyden lisäämisessä. Kiertotalouden 
kehittyessä digitaalisuushankkeiden tulisi lähitulevai-
suudessa keskittyä etenkin arvoketjun kannalta olen-
naisten tietojen keräämiseen ja jakamiseen. 

Seuraamme alan kehitystä ja olemme aktiivi-

sesti mukana esimerkiksi tutkimuslaitosten 

digitaalisuuteen liittyvissä työpajoissa.
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Vuodesta 2021 alkaen olemme päivittäneet henkilös-
tölukujamme realisoituneen yrityskaupan mukaisesti. 
Uusien henkilöiden laskentatapaa on vuoden 2020 
raporttiin verrattuna päivitetty koskemaan yritys-
tämme yhtenä kokonaisuutena. Touchpoint Group-
iin kuuluva Rester on laskennan ulkopuolella. 

Vaihtuvuus

*Sisältää myös Touchpoint Groupin sisällä siirtyneet

hlöIHMISET JA  
HYVINVOINTI
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Henkilöstömme muodostuu työvaatealan asiantunti-
joista Helsingissä ja Tampereella. Pandemiasta huoli-
matta tiimimme teki liikematkoja vuotta 2020 enem-
män. Vuoden 2021 liikematkustaminen (lentokone, 
juna, auto ja hotelliyöpymiset) aiheutti päästöjä 6,84 
tonnin edestä. (Lähde: Hiilineutraali tekstiiliala il-
mastolaskuri) 

VASTUULLISUUSRAPORTTI  2021 | TOUCHPOINT
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Henkilöstön vaihtuvuus

Henkilöstön vaihtuvuuden osalta pääsimme vuonna 
2021 tavoitteeseemme, alle 10 prosenttiin.

Henkilöstötyytyväisyyden osalta muutimme kyselyn 
formaattia ja tulosten laskentatapaa edelliseen vuo-
teen verrattuna, joten nämä luvut eivät ole vertailu-
kelpoisia keskenään. 

Teemme vuosittain kaksi henkilöstökyselyä, ja viime 
vuoden aikana henkilöstötyytyväisyys kasvoi 17 %, 
mitä voidaan pitää varsin hyvänä suorituksena ottaen 
huomioon yritysintegraatiomme sekä koronapande-
mian mukanaan tuomat haasteet.

Vuoden 2022 tavoitteemme henkilöstön osalta on 
pitää vaihtuvuus alle 10 prosentissa, ja parantaa hen-
kilöstötyytyväisyyttä edelliseen vuoteen verrattuna.

Henkilöstötyytyväisyyskyselyitä tehdään jatkossakin 
kaksi kertaa vuodessa. Panostamme henkilöstön kou-
luttautumiseen erityisesti kattavilla sisäisillä kierota-
lousaiheisilla koulutuksilla.

Henkilöstökyselymme mukaan yli 60 prosenttia 
työntekijöistämme kulkee työmatkat autolla. lähes 30 
prosenttia kulkee kävellen tai pyörällä ja alle kymme-
nen prosenttia käyttää julkisia liikennevälineitä.

Nykyisten työntekijöidemme palveluikä on keski-
määrin 3-5 vuotta.

TOUCHPOINTIN HENKILÖSTÖ TUTUSTU-
MASSA RESTERIIN KESÄKUUSSA 2021

Henkilöstön koulutus

Henkilöstön kouluttautuminen vuoden aikana oli 
huikeat 100 %. Luku nousi muun muassa toiminnan-
ohjausjärjestelmän koulutustarpeista johtuen. Tämän 
lisäksi tiimimme on kouluttautunut vuoden 2021 aika-
na muun muassa vastuullisuus-, vähähiilisyys- ja kier-
totalousteemoihin ja muihin omia tehtäviä tukeviin 
koulutuksiin osallistumalla. 
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Code of Conduct ja ihmisoikeudet

Vuonna 2020 laadittu Touchpointin Code of Con-
duct nojaa vahvasti YK:n Global Compact -aloitteen 
periaatteisiin. Se asettaa perustason vaatimukset yh-
teistyökumppaneillemme ihmisoikeuksien, työvoi-
man, kestävän kehityksen, korruption vastaisuuden, 
IP-oikeuksien ja salassapidon osalta. 

Vuoden 2021 aikana kävimme läpi Code of Conduc-
tin tärkeimpien suorien tuotantokumppaneidemme 
kanssa. Sen allekirjoittamisen lisäksi pidämme kuiten-
kin tärkeänä, että vierailemme itse tuotantopaikoilla, 
ja että yhteydenpitomme tuotantopaikkojen kanssa on 
myös poikkeustilanteissa sujuvaa ja säännöllistä. 

Lisäämme tiedonvaihtoa sekä keskustelua tuotanto-
kumppaneidemme kanssa. Syksyllä 2021 käynnistim-
me oman henkilöstömme tekemät auditoinnit tuo-
tantopaikoilla. Vuonna 2022 tavoitteemme on tehdä 
sisäinen katselmus jokaisella aktiivisella tuotantopai-
kalla Vietnamissa sekä auditoida 5 merkittä vintä tuo-
tantopaikkaa Virossa.
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YHTEISTYÖ

Non-profit yhteistyö ja sponsorointi

Vuoden 2021 kesällä sponsoroimme työvaatteet kah-
delle kangasalalaisnuorelle, jotka pääsivät useiden 
yritysten tukemana kokeilemaan yrittäjyyttä jäätelö-
kioskiyrittäjinä. Nuoret yrittäjät perustivat Makea 

Mesta -nimisen kioskin Kangasalle Tam-Silkin teh-
taanmyymälän pihaan. Tam-Silkin aloitteesta lähte-
neen projektin ideana oli tarjota nuorille kesätyötä 
sekä arvokasta oppia yrittäjyydestä ilman riskejä.

Uusi non-profit yhteistyökumppanimme vuonna 2021 

on Sairaalaklovnit ry – Sjukhusclowner rf. Toi-
mitimme huipputärkeää työtä tekeville sairaalaklov-
neille ja klovnitoimiston väelle tiimihupparit, joita he 
pääsivät käyttämään keväällä 2021. Jatkamme yhteis-
työtä tulevina vuosina.

Aamupalatilaisuudet ja webinaarit

Touchpointin aamupalatilaisuudet saivat jatkoa, kun 
järjestimme marraskuussa live-tilaisuuden. Brunssin 
tarjoiluista vastasi yhteistyökumppanimme huippu-
kokki Sami Garam. Sami kertoi brunssin vieraille 

yrityksensä CiiYoun toiminnasta. CiiYoun toiminta 
on vahvasti kiertotalouden ytimessä, sillä sen ideana 
on kerätä kaupoilta hävikkiin joutuvia ylijäämätuottei-
ta ja valmistaa niistä takaisin kaupoille myytäviä ruo-
ka-annoksia. Toisena puhujavieraana paikalla oli Res-
terin Henna Knuutila kertomassa poistotekstiileistä ja 
Resterin prosesseista. 

Järjestimme lisäksi kaksi poistotekstiiliä käsittelevää 
webinaaria. Vuoden 2022 tavoitteenamme on järjestää 
vähintään 4 aamupala- tai webinaaritilaisuutta, mah-
dolliset rajoitukset huomioiden.

MAKEA MESTA SAIRAALAKLOVNIT CIIYOU
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TAVOITETAULUKKOVastuullisuus-
strategia Mittari Nykytila Tavoite 2022–2025

Vastuulliset ja  

asiakasta palvelevat 

tuotteet

Kierrätettyjen materiaalien 
käyttöaste

Vuonna 2021 käytimme kierrätettyjä materiaaleja  
4 328 kg

2022: Kierrätettyjen materiaalien (=kankaat) käytön lisääminen 100 % 2021 verrattuna. 
2025: 1) 95 % Omasta mallistosta ympäristöystävällisistä materiaaleista. 2) Puuvillaa  
sisältävistä tuotteista 20 % korvattu muilla selluloosapohjaisilla materiaaleilla.

Auditointiraportit Tuotantopaikkojen auditointi aloitettu syksyllä 2021. 
Etenemistä on hidastanut mm. koronarajoitukset.

2022: auditoidaan itse 5 merkittävintä lähituotantopaikkaa sekä kaikki aktiiviset Vietna-
min tuotantopaikat.

Asiakastyytyväisyysmittaus-
raportti

Ei asiakastyytyväisyysmittauksia vuonna 2021.  
Uudenlainen mittaus suunnitteilla keväälle 2022.

2022: Asiakastyytyväisyysmittaus aloitetaan.

Hiilijalanjälkilaskenta Oman toiminnan hiilijalanjälkilaskenta aloitettu 
vuodelta 2021.

2022: Oma toiminta hiilineutraaliksi.  
2023: Ensimmäiset hiilineutraalit työvaatteet.

Kiertotaloudesta 

uutta liiketoimintaa

Resteriin toimitettu poisto-
tekstiili kg/vuosi

2021 asiakkaamme ja tuotantopaikkamme toimitti-
vat 106 600 kg poistotekstiiliä Resteriin.

2022: Poistotekstiilien takaisinoton lisääminen 100 % 2021 verrattuna.
2025: Touchpoint ja Rester ovat luoneet Suomeen uudenlaisen poistotekstiilien  
kierrätykseen perustuvan liiketoiminnan.

Kuvattu ja asiakkaan kanssa 
testattu kierrätysmalli

Kumppanit ja pilottiasiakas määritelty, palvelumallin 
1. versio pilotoinnissa keväällä 2022.

2022: Tavoitteena on, että meillä on kaupallistettava työvaatteiden kierrätyspalvelumalli 
vuoden lopussa.

Uudet kansainväliset  
asiakkuudet

2021 saatu 1. merkittävä kansainvälinen asiakkuus. 
Kansainvälistymistavoitteet osana strategiaa.

2022: 3 merkittävää kansainvälistä avausta vuoden aikana.

Yhteiskunnallinen  

vaikuttaminen

Vuoden aikana pidetyt asiakas- 
ja sidosryhmätapahtumat

Alustava tapahtumakalenteri tehty vuodelle 2022, 
katsotaan toteutustapa mahdollisten korona-
rajoitusten puitteissa.

2022: Webinaarit ja aamupalatilaisuudet yhteensä vähintään 4 kpl vuoden aikana.

Henkilöstötyytyväisyys-
arvosana

Henkilöstötyytyväisyyskyselyitä tehdään 2 krt/vuosi. 
Kyselyn formaatti muuttunut vuodesta 2020 vuoteen 
2021.

2022: Henkilöstötyytyväisyys paranee.

Henkilöstön vaihtuvuus %  
kalenterivuoden aikana

Henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2021 oli 6 %. 2022: Henkilöstön vaihtuvuus pysyy alle 10 %.
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CO2e 
Hiilidioksidiekvivalentti kuvaa eri kasvihuone-
kaasupäästöjen yhteenlaskettua ilmastoa lämmit-
tävää vaikutusta.  
lähde: Clonet/OpenCO2.net

HIILIJALANJÄLKI 
Hiilijalanjälki kuvaa tietyn rajattavissa olevan 
kokonaisuuden aiheuttamaa ilmastokuormaa. 
Hiilijalanjälki voidaan laskea esimerkiksi yrityk-
selle, kunnalle, investoinnille, tuotteelle tai pal-
velulle. 
lähde: Clonet/OpenCO2.net

HIILINEUTRAALI 
Tuote, yritys, kunta tai valtio, joka tuottaa vain 
sen verran hiilidioksidipäästöjä kuin se pystyy 
sitomaan. Hiilineutraalin tuotteen hiilijalanjälki 
koko elinkaaren ajalta on nolla. 
Lähde: https://www.sitra.fi/tulevaisuussanasto/hiilineutraali/

KASVIHUONEKAASU 
Kasvihuonekaasut ovat kaasuja, jotka imevät it-
seensä maapallolta vapautuvaa lämpöenergiaa ja 
aiheuttavat ilmakehän lämpenemistä.
lähde: Clonet/OpenCO2.net

KIERTOTALOUS 
Säilyttää tuotteiden ja materiaalien arvo mah-
dollisimman korkealla mahdollisimman pitkään 
pitäen ympäristövaikutukset mahdollisimman 
pieninä. 
Lähde: VTT Johdatus tekstiilien kiertotalouteen esitys https://telaketju.

turkuamk.fi/uploads/2020/03/c2ca846f-johdatus_tekstiilien_kiertotalouteen.

pdf

PARIISIN ILMASTOSOPIMUS 
Pariisin ilmastosopimus on kansainvälinen, oi-
keudellisesti sitova sopimus ilmastonmuutokses-
ta. Sen tavoitteena on rajata ilmaston lämpene-
minen alle 1,5 asteen. 
Lähde: https://ym.fi/pariisin-ilmastosopimus

PÄÄSTÖJEN KOMPENSOINTI 
Yrityksen (tai muun toimijan/henkilön) lasket-
tua hiilijalanjälkensä ja tehtyä mahdolliset pääs-
tövähennystoimenpiteet, voidaan hiilineutraalia 
toimintaa tavoitella kompensoimalla jäljelle jää-
neet päästöt. Kompensointia voidaan tehdä eri-
laisten kotimaisten tai ulkomaisten hankkeiden 
kautta, esimerkiksi metsän hiilinieluhankkeen 
avulla. 
lähde: https://greencarbon.fi/kompensointi/

RESURSSITEHOKKUUS 
Resurssitehokkuuden lähtökohtana on käyttää 
maapallon resursseja kestävällä tavalla ja vähen-
tää niiden ympäristövaikutuksia. 
Lähde: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Resurssite-

hokkuus

SANASTO
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Rester kierrätyslaitos

Jukantie 9 
21530 Paimio

Touchpoint Group Oy

www.touchpoint.fi /  
Info@touchpoint.fi 
www.rester.fi / hello@rester.fi

Touchpoint ja Rester Helsinki

Kiviaidankatu 2i 
00210 Helsinki

Touchpoint Tampere

Pyhäjärvenkatu 5c 
33200 Tampere

http://www.touchpoint.fi
mailto:Info%40touchpoint.fi?subject=
http://www.rester.fi
mailto:hello%40rester.fi?subject=

	Touchpoint 2021
	Vastuullisuusstrategiamme
	Ympäristö ja ilmasto
	Liiketoiminta ja kasvu
	Rester
	Ihmiset ja hyvinvointi
	Tavoitetaulukko

