
ea commodo consequat autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent.

Vastuullisuuskatsaus
Seppälän Koulukuvat Oy
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Sisällys

Kuuden vuosikymmenen aikana Seppälän Koulukuvat on muodostunut synonyymiksi 
huippuunsa hiotulle kuvauspalvelukokonaisuudelle sekä ensiluokkaisen laadukkaille 
koulukuville. Samalla olemme ikuistaneet suomalaisten lasten ja nuorten arvokkaita kasvun 
hetkiä sekä luoneet perheille tärkeitä muistoja. 

Heikki Seppälän luontokuvausharrastuksesta 1962 alkunsa saaneen yrityksen tarina kantaa,  
sillä sen toiminta on alusta asti nojannut vastuullisuuteen. Kestävä kuvatuotanto on vahva 
osa yrityksemme identiteettiä, mutta sen ohella Seppälän Koulukuvat on myös arvostettu 
työnantaja, luotettava yhteistyökumppani sekä suomalaista yhteiskuntaa tukeva veronmaksaja.

Tässä katsauksessa tarjoamme sidosryhmillemme ajankohtaista ja vertailukelpoista tietoa  
vastuullisuudesta Seppälän Koulukuvien toiminnan kulmakivenä.

Vastuullista kuvatuotantoa 
— jo vuodesta 1962
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1962
Ensimmäinen
ryhmäkuvaus
Vaasassa

1963 
Kuntasopimus 
Rauman kanssa

2020
Pandemia kurittaa 
kuvauksia1975 

Kuva-arkit 
valikoimiin 1995 

Toiminta laajenee
Suomen rajojen yli
Ruotsiin ja Baltiaan

2018
Ekokompassi
-sertifikaatin
1. auditointi

2021
Ekokompassi
-sertifikaatin
2. auditointi1982 

Yritys kasvaa
uusilla kuvaajilla

1970 
Kuvausreviiri 
laajenee 
maakuntiin

2000 
Digitaalinen
kuvatuotanto
korvaa filmi-
tekniikan

2013 
Asiakkaiden
vanhoja kuvia
aletaan säilyttää
nettikaupassa

2013
Vuosittaiset 
henkilöstötutki-
mukset aloitetaan

1983 
Sisaruskuvaukset
aloitetaaan 
asiakkaiden 
toiveesta

2012
Nettikaupan
tuotevalikoima
laajenee

2015
Vuosittaiset 
asiakastyytyväisyys-
kyselyt aloitetaan

2017
Ympäristö-
katselmus
laaditaan

2019
Kuvatuotannosta
100% hiilineutraali

1971 
Muotokuvaus
aloitetaan

1984 
Tarrakuva
mukaan
valikoimaan

2004 
Kuvamagneetti
lanseerataan

1965 
Tarjolle värillinen 
ryhmäkuva

1972 
Nykyinen nimi
käyttöön

1990 
Kuvatuotannon 
kapasiteetti
pohjoismaiden 
suurimpia

2020
Tuotanto 
pyörii 100% 
tuulivoimalla

2014 
Samuli Seppälä
toimitusjohtajaksi

2014
Toiminta 
Ruotsissa
päättyy

2016
Sisarusten kuvatilaukset 
aletaan yhdistää samaan 
lähetykseen

2011
Nettikauppa
avataan

17-vuotias Heikki Seppälä ystävineen kuvaa 1962 vaasalaisen kauppaoppilaitoksen 
luokkakuvat tienatakseen filmirahat luontokuvaharrastusta varten. Tästä saa alkunsa 
tapahtumaketju, joka johtaa Suomen suurimman koulukuvausyrityksen syntyyn.

Seppälän Koulukuvat nimi otetaan käyttöön vuonna 1972. Seuraavalla 
vuosikymmenellä yrityksen kuvausreviiri kasvaa neljän uuden kuvaajan voimin. 
 
1990-luvun puolivälissä toiminta laajenee Ruotsiin ja Baltiaan. Kuvaustoiminta 
Latviassa, Liettuassa ja Puolassa jää hetkelliseksi, mutta Ruotsissa koulukuvauksia 
operoidaan Skolfoto Norden nimellä lähes 20 vuoden ajan. Tänäkin päivänä toimiva 
sisaryhtiö Pildikompanii puolestaan kasvaa Viron suurimmaksi koulukuvausyritykseksi.

Heikin poika Samuli Seppälä aloittaa Seppälän Koulukuvien toimitusjohtajana vuonna 
2014. Heikki Seppälä jatkaa luontoharrastustaan, mutta vaikuttaa edelleen vahvasti
yrityksen toiminnassa.

Juuret lähellä luontoa

1962 2022

Seppälän Koulukuvien 
toiminta alkaa

Seppälän Koulukuvat  
täyttää 60 vuotta
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• 5242 vastaajaa
• arvosanat asteikolla 4–10 
• vastaajina huoltajat ja täysi-ikäiset oppilaat

• 203 vastaajaa
• arvosanat asteikolla 1–5
• vastaajina koulujen ja päiväkotien henkilökunta

Asiakastyytyväisyys
perheasiakkaat | syksy 2021

Asiakastyytyväisyys
koulut ja päiväkodit | syksy 2021

Haluamme tarjota sidosryhmillemme vastuullista ja läpinäkyvää 
kuvauspalvelua. Tarvittaessa konsultoimme viranomaisia, kuten Opetushallitusta, 
kuluttaja-asiamiestä ja tietosuojavaltuutettua turvataksemme asiakkaidemme 
edut ja oikeudet. 

Laadukkuus ohjaa toimintaamme, ja tuotteidemme materiaalivalinnat tehdään 
aina kestävyys edellä. Säännöllinen tuotekehitys varmistaa palveluidemme ja 
tuotteidemme korkean laadun säilymisen.

Haluamme olla aidosti läsnä. Panostamme positiiviseen asiakaskokemukseen 
toteuttamalla vuosittaisen palautekyselyn sekä perheille että koulujen 
yhteyshenkilöille. Henkilökuntamme hyvinvointia mittaamme vuosittain 
toteutettavalla henkilöstötutkimuksella. 

Luottamus rakentuu avoimuudesta. Lunastamamme lupaukset näkyvät korkeassa 
asiakastyytyväisyydessämme.

Vastuullinen
kuvauskumppani Positiivisuus 

Palvelemme asiakkaita iloisesti, nopeasti ja laadukkaasti. Autamme 
toisiamme ja uskomme, että töissä hyvin viihtyvä henkilökunta palvelee 
myös asiakkaita parhaiten. Toteutamme tasa-arvoa kaikkien kesken.

Laadukkuus  
Tarjoamme asiakkaillemme parasta mahdollista laatua. Emme pysy 
paikallaan, vaan kehitämme toimintaamme jatkuvasti paremmaksi.

Luotettavuus
Olemme asiakkaiden luottamuksen arvoisia asiakaskohtaamisissa,  
tuotteiden laadussa ja toimitusajoissa. Lupaukset pidetään.

Perinteikkyys 
Kehitämme uutta, mutta muistamme juuremme. Haluamme jatkossakin 
luoda iloisia ja konkreettisia muistoja päiväkoti- ja kouluvuosilta.

Tuotevalikoima

8,9
Nettikaupan selkeys

8,5
Kirjautuminen 
nettikauppaan

9,1
Kuvaajan ammattitaito

8,7
Ennakkomateriaalit

8,8

Asiakaspalvelu

9,0
Lahjatuotteiden laatu

8,9
Ryhmäkuvien laatu

8,8
Muotokuvien laatu

8,8
Toimitusaika

9,2

Arvosana yhteistyölle

4,6
Toimitusaika

4,7
Ryhmäkuvien laatu

4,3
Muotokuvien laatu

4,4
Kuvausjärjestelyt

4,6

Seppälän Koulukuvat on Suomalaisen 
Työn Liiton jäsen. Tuotantomme kotimai-
suusasteesta kertoo Avainlippu -tunnus.

Suomalaisen Työn Liiton 
jäsenyritykset

• luovat työpaikkoja Suomeen vahvistaen
taloudellista ja yhteiskunnallista 
hyvinvointia,

• huomioivat tuotannon ja toiminnan
vastuullisuuden hankinnoissa sekä
alihankintaketjussa,

• tukevat työntekijöiden osaamista,
hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.

Kotimainen
tuotanto
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Luottoluokitus

2021

Seppälän Koulukuvat on vuonna 1962 perustettu kotimainen päiväkoti- ja 
koulukuvaukseen erikoistunut valokuvausalan yritys. Urheiluseurojen kuvauksia 
operoimme Seppälän Urheilukuvat nimellä.

Kuvaamme vuosittain yli 300 000 lasta ja nuorta sekä opetushenkilökuntaa 
parissa tuhannessa yksikössä työllistäen joka syksy jopa 150 henkilöä erilaisiin 
kuvatuotannon tehtäviin ympäri Suomen.

Pääkonttorimme sijaitsee kuvatuotantomme ja varastomme yhteydessä Vaasan 
Suvilahdessa. Muut toimipisteemme löytyvät Porista ja Vantaalta. Teemme 
yhteistyötä myös useiden paikallisten valokuvausliikkeiden kanssa.

Seppälän Koulukuvat Oy on osa KuvaSeppälä-yhtiöt -konsernia. Maaliskuussa 
2021 päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli noin 10,9 miljoonaa euroa.

Suomen suurin
koulukuvatalo

Tukemme
yhteiskunnalle

2,26 M€

56%

5%
21%

18%

Verojalanjälki  |  2021 
(tuhatta euroa)

Yhteisövero 106

Työnantajamaksut 407

Ennakonpidätykset 485

Arvonlisäverot 1265

yht. 2263

Seppälän Koulukuvat Oy:n luotto-
luokitus on korkein. Korkeimpaan 
AAA-luottoluokkaan kuuluu 2,3 % 
suomalaisista yrityksistä.

VASTUU
Seppälän
Koulukuvat Oy

Toimipistettä

3

Yhteistyökoulua ja -päiväkotia

1908

Kuvattua oppilasta ja päiväkotilasta

333 214

Työntekijää

141

8,7 9,3 7,9

2019/03 2020/03 2021/03

Liikevaihto |  2019-2021
(miljoonaa euroa)

Perustettu

1962
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Palvelusvuodet |  2021

Tarjoamme sukupuolesta riippumatta naisille ja miehille samat oikeudet työn, 
palvelussuhteen ja muiden työehtojen osalta. Arvostamme henkilöstöämme 
ja panostamme jatkuvasti hyvän työkulttuurin kehittämiseen. 

Keväällä 2021 henkilöstöllemme toteutetun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
kyselyn mukaan vahvuutenamme työnantajana koettiin mm. joustavuus, 
tasa-arvo palkkauksessa ja työuralla etenemisessä sekä yhdenvertaisuuden ja 
asiallisen kohtelun toteutuminen etnisyydestä, vakaumuksesta ja seksuaalisesta 
suuntautumisesta riippumatta. 

Seuraamme kyselyn pohjalta laaditun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelman tavoitteiden toteutumista työsuojeluryhmässä sekä muissa 
sisäisissä palavereissa. Keskeiset tunnusluvut huomioidaan vuosittain osana 
johdon henkilöstöraportointia.

Tasa-arvoa edistävä
työnantaja

VASTUU

56% 44%

Syksy 2021
miehet 44%

naiset 56%

2021
vakituiset 31%

määräaikaiset 69%
69%

31%

Henkilöstön
vaihtuvuus |  2019–2021

2019

1%

2021

2%

2020

5%

47%
Kevät 2022

miehet 47%

naiset 53%

Syksy 2021

Miehet

44%
Naiset

56%

Kevät 2022

Miehet

47%
Naiset

53%

Ikäjakauma |  2021

Miehet

41,0v
Naiset

41,9v

1–10v 11–20v 21–30v 41–43v31–40v

Vakituiset

31%
Määräaikaiset

69%

Työsuhteen muoto | 2021

Henkilöstörakenne

Miehet

15,3v
Naiset

16,8v

53%
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Valokuvien korkea laatu on aina ohjannut toimintaamme. Kun tuotteet 
valmistetaan kestämään, tuotannossa huomioidaan automaattisesti kestävän 
kuvanvalmistuksen periaatteet. 

Aidolle valokuvapaperille tulostaminen on yhä laadukkain, ja siten myös 
kestävin ja ympäristöystävällisin tapa valmistaa valokuvia. Käytämme 
tuotannossamme tuulivoimalla tuotettua FSC-sertifioitua valokuvapaperia. 

Kestävän kuvanvalmistuksen kääntöpuolena on prosessista syntyvä kemiallinen 
kuormitus. Kierrätämme optimoidusti hopean ja muut kemikaalit, mutta 
teemme myös jatkuvaa kehitystyötä kuvatuotantomme siirtämiseksi entistä 
ekologisemmaksi.

Sublimaatiotekniikalla valmistettujen tuotteidemme (mm. mukit, avaimenperät) 
valmistus ei vaadi kemiallista prosessia. Tarjoamme myös lyhytaikaiseen käyttöön 
kierrätyskartongista valmistettuja tuotteita (mm. joulukortit, lukujärjestys jne).

Laatu ohjaa 
kuvatuotantoa

Koulukuvan 
elinkaari

• Ennakkomateriaalien
 painatus kierrätyspaperille

• Sähköinen ilmoittautuminen
 osassa kouluja

• Paikalliset kuvaajat hoitavat
 kuvaukset alueellisesti eri 
 puolella Suomea

• Kuvaajien käytössä vähä-
 päästöiset leasing-autot

• Kuvien siirto järjestelmään
 sähköisesti

• Asiakkaat valitsevat haluamansa
 kuvat nettikaupassa

• Verkkomaksujen ansiosta ostoksia
 harkitaan enemmän

• Etämyyntityö
• Sähköinen ennakkomarkkinointi

• Kuvien laatu tarkastetaan
• Paperihävikin ehkäisemiseksi

 valtaosa rekmaatioista  
 hoidetaan sisäisesti 

• Asiakkaan tilaamat kuvat
 värikorjataan ja käsitellään

• Kuvat tulostetaan tuulivoimalla
 tuotetulle FSC-sertifioidulle
 valokuvapaperille

• Kuvat lajitellaan ja pakataan
• Sisarusten kuvatilaukset

 yhdistetään automaattisesti
 samaan lähetykseen

• Kuvat toimitaan asiakkaalle
 tuotannon yhteydessä 
 sijaitsevalta varastolta

• Tyytyväisyystakuuna asiakkaiden 
 kuvilla on täysi 14 päivän 
 palautusoikeus

• Palautekysely verkossa perheille
 ja koulujen edustajille

• Oikein säilytettynä koulukuva
 kestää kirkkaana ja terävänä 
 100 vuotta!

• Palveluja ja tuotteita kehitetään
 palautteiden pohjalta

VASTUU
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Seppälän Koulukuvien toiminnasta aiheutuva ilmastovaikutus on selvitetty 
vuodesta 2019 lähtien. Hiilijalanjälki lasketaan vuosittain Seppälän 
Koulukuvista riippumattoman tahon toimesta.

Hiilijalanjäljen laskennassa huomioidaan GHG-protokollan yritysstandardin 
mukaisesti yrityksen toimintaan liittyvät suorat ja epäsuorat päästöt, kuten 
energiankulutus, materiaalihankinnat, kuljetukset, työmatkustus sekä jätteet.

Laskennan avulla määritämme toimenpiteet toimintamme ilmastovaikutusten 
vähentämiseksi. Ilmastovaikutus, jota Seppälän Koulukuvat ei voi aktiivisin 
toimin ehkäistä, kompensoidaan osallistumalla päästöjä vähentäviin 
toimenpiteisiin sertifioiduissa päästövähennyshankkeissa. 

Kompensoimme koko tuotantoprosessistamme syntyvän hiilijalanjäljen 
täysimääräisesti. Päästöjen kompensointi ei aiheuta asiakkaillemme erillisiä 
kustannuksia. 

Hiilineutraali
kuvatuotanto

Hiilijalanjälkeämme selvitettäessä 
kasvihuonekaasupäästöt yhteismitallistetaan 
hiilidioksidiekvivalenteiksi (CO2e), jolloin 
eri kasvihuonekaasupäästöjen antamat 
lukemat ovat vertailukelpoisia. 

Vuosien 2019–2021 osalta päästölasken-
tamme on toteuttanut Nordic Offset Oy.

Laskentamenetelmät

Hiilijalanjäljen laskentamme perustuu 
kansainvälisesti tunnetuimpaan ja 
käytetyimpään kasvihuonekaasupäästöjen 
protokollan laskentaohjeistukseen 
(Greenhouse Gas Protocol Corporate
Standard).

Laskennassa on huomioitu standardin 
mukaisesti pakolliset tasot 1 ja 2 sekä 
soveltuvin osin merkittävimmät päästölähteet 
vapaaehtoisesti laskentaan sisältyvästä 
tasosta 3.

Hiilijalanjälki 
2019–2021

GHG protokollan 
mukainen 
SCOPE

Sisältö

1. Oman toiminnan 
suorat päästöt

• Polttoaine
(omat ajoneuvot)

2. Oman toiminnan
epäsuorat päästöt

• Ostettu sähkö
• Ostettu lämpö

3. Muut epäsuorat 
päästöt

Muut 
olennaisimmat 
päästölähteet:
• Jätteet
• Vedenkulutus ja

jätevedet
• Työmatkustus
• Hankinnat

Kokonaishiilijalanjälki
2019–2021

2020

t CO2e

199

Hiilijalanjäljen 
jakautuminen
2019–2021

2019

t CO2e

234

2021

t CO2e

226

95%

4%1%

Scope 1 päästöt 1 %

Scope 2 päästöt 4 %

Scope 3 päästöt 95 %
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Hiilineutraalin toiminnan edellytyksenä on nollapäästöisyys. Pyrimme 
vähentämään toimintamme ilmastovaikutusta ensisijaisesti aktiivisin 
toimenpitein.

Vuosittaisen hiilijalanjäljen laskennan avulla asetamme kokonaispäästöjen 
vähennystavoitteen sekä priorisoimme toimenpiteet tuotantoprosessistamme 
aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi. 

Osa tuotannostamme aiheutuvasta kokonaispäästömäärästä kompensoidaan
erilaisissa päästöjä vähentävissä hankkeissa. Kotimaisten päästövähennys-
hankkeiden rajallisen määrän sekä puuttellisten sertifiointien takia, ohjaamme 
vähennykset tällä hetkellä kansainvälisiin hankkeisiin.

Vuosien 2019–2021 kompensointi toteutettiin kansainvälisesti tunnustetuissa 
Gold Standard (GS) sekä Verran Verified Carbon Standard (VCS) hankkeissa,
joissa huomioidaan myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Varmennettu
päästökompensointi

Ekokompassi sitoo meidät tavoitteelliseen ja 
jatkuvaan ympäristötyöhön toimintamme 
ilmastovaikutusten vähentämiseksi. 
Ekokompassin jäsenyritykset auditoidaan 
kolmen vuoden välein, osaltamme viimeksi 2021.

Tavoitteellisen ympäristötyön tuloksena 
olemme mm. siirtäneet tuotantomme 
pyörimään 100% tuulivoimalla, tehostaneet 
digitaalista toimistotyöskentelyä sekä aloittaneet 
hiilijalanjäljen vuosittaisen seurannan 
tuotantoprosessimme ilmastovaikutusten 
selvittämiseksi.

Määritämme uudet ympäristötavoitteet joka 
vuosi. Tiedotamme avoimesti sidosryhmiämme 
tavoitteistamme sekä niiden toteutumisesta.

Sertifikaatti 
sitouttaa

Hiilijalanjäljen jakautuminen osa-alueittain |  2020

199
t CO2e

Sähkö

0,7
Lämpö

7,5
Jätteet

33,4

Työmatkustus

69,3
Hankinnat

83,8

Omat ajoneuvot

3,4

Vedenkulutus/jätevesi

1,3

Hiilijalanjäljen jakautuminen osa-alueittain | 2021

Sähkö

1,0
Lämpö

6,0
Jätteet

29,0

Työmatkustus

56,0
Hankinnat

131,0

Omat ajoneuvot

2,0

Vedenkulutus/jätevesi

2,0 226
t CO2e

Seppälän Koulukuville on myönnetty 
Suomen Luonnonsuojeluliiton hallinnoima  
Ekokompassi-sertifikaatti. Ekokompassi on 
toimialariippumaton ympäristöjärjestelmä, 
joka pohjautuu kansainväliseen ISO 14001 
-standardiin.

Ekokompassin edellytykset

• Alkukartoitus: ympäristövaikutusten
pisteytys, vastuuhenkilön nimeäminen

• Tavoitteet ja toimenpiteet: jätehuolto-
suunnitelman ja kemikaaliluettelon 
laatiminen, ympäristölainsäädäntöön 
tutustuminen

• Järjestelmän rakentaminen:  ympäristö-
lupaus, mittareiden määrittäminen, 
sisäinen koulutus, ympäristöohjelman 
toteutus

• Ensiauditointi: käyttöoikeus sertifikaat-
tiin riippumattoman auditoijan valvomana

• Ylläpito: vuosittaisten ympäristötavoit-
teiden määrittäminen, vuosiraportointi, 
uusinta-auditointi 3. vuoden välein
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Samuli Seppälä
toimitusjohtaja
Seppälän Koulukuvat Oy

Toimitusjohtajan 
tervehdys
Meillä on suuri onni päästä kuvaamaan vuosittain satoja tuhansia eri ikäisiä lapsia ja aikuisia. 
Jännityksestä kihiseville lapsille jää kuvauksista muistijälki usein vuosiksi eteenpäin. 
Vanhempien ja sukulaisten kodeissa valmistamamme tuotteet näkyvät päivittäisessä arjessa, 
monesti vuosikymmenien ajan. Olemme pk-yritykseksi aivan poikkeuksellisen näkyvässä 
asemassa suomalaisissa perheissä. Samalla korostuu toimintamme vastuu.

Iso osa yrityksemme vastuullisuudesta muodostuu päivittäisistä teoista: siitä mikä vaikutus 
meillä on asiakkaisiin, työkavereihin, sidosryhmiin ja ympäristöön. Osaava ja motivoitunut 
henkilökunta, yhteiset pelisäännöt ja konkreettiset tavoitteet auttavat usein kääntämään 
vaikutukset positiivisiksi. Seurannan ja säännöllisen raportoinnin avulla tavoitteissa 
onnistumista on mahdollista seurata.

Tärkeiden asioiden äärellä on oleellista muistaa avoimuus ja rehellisyys – niin asiakkaille 
kuin itsellemme. Asiat harvoin muuttuvat kerralla täydellisiksi, mutta systemaattisella työllä 
vastuullisuutta on mahdollista kehittää jatkuvan parantamisen periaatteella. Tavoitteena 
on tehdä huomisesta vielä tätäkin päivää parempi.

Teemme jatkuvaa työtä kehittääksemme 
toiminnastamme entistä vastuullisempaa. 
Olemme asettaneet vuodelle 2022 
tavoitteeksi seurata tasa-arvoisuuden 
ja yhdenvertaisuuden toteutumista 
vuosittaisella raportoinnilla.

Sosiaalinen vastuu
Pyrimme säilyttämään sukupuolijakauman 
vähintään välillä 40–60 % niissä 
tehtäväryhmissä, joissa se on jo ollut tasa-
arvoinen. Pyrimme myös edistämään työn ja 
perhe-elämän tasapainoa, palkkatasa-arvoa 
sekä tasaista sukupuolijakaumaa tällä hetkellä 
nais- ja miesvaltaisissa rooleissa.

Ympäristövastuu
Ympäristötyötämme ohjaa Ekokompassi-
sertifikaatin edellyttämät vuositavoitteet. 
Vuonna 2022 jatkamme kuvausajojen 
optimointia kuvaajien ajokilometrien 
karsimiseksi. Pääkonttorimme yhteyteen 
asennetaan sähköauton latauspistokkeita.
Laajennamme pilotointivaiheessa olevaa 
sähköistä ilmoittautumista asteittain yhä 
useamman asiakkaan käyttöön.

Jatkamme toimintamme ympäristö-
vaikutusten mittaamista vuosittaisella 
hiilijalanjäljen kartoituksella. 
Hiilijalanjäljen selvittämisen ohella
priorisoimme aktiiviset toimenpiteet 
ilmastovaikutustemme vähentämiseksi. 
Hiilineutraalin statuksen saavuttamiseksi, 
kompensoimme koko hiilijalanjälkemme 
auditoiduissa päästövähennyshankkeissa.

Tavoitteet
vuodelle 2022

"Tavoitteena 
on tehdä 

huomisesta vielä 
tätäkin päivää 

parempi."
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Toteutus
Seppälän Koulukuvien vastuullisuustyöryhmä,
valokuvat: Maria Yli-Valkama,
Nordic Offset Oy (hiilijalanjäljen laskenta)

Yhteys
0201 133 300
myynti@koulukuvat.com


