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3stepIT:lle kiertotaloustunnustus – Sitran ja Laatukeskuksen
myöntämä tunnustus jaettiin Suomessa ensimmäistä kertaa
IT-laitteiden elinkaarihallintaan keskittyvälle 3stepIT:lle myönnettiin Sitran ja Laatukeskuksen yhteinen kiertotaloustunnustus.
Tunnustuksen perusteena on 3stepIT:n tekemä pitkäjänteinen pioneerityö hiilineutraalimman maailman hyväksi.

3stepIT sai Suomessa ensimmäistä kertaa jaettavan kiertotaloustunnustuksen. Sitran ja Laatukeskuksen myöntämä tunnustus luovutettiin
23.10. EFQM-foorumin yhteydessä. Tilaisuudessa tunnustuksia olivat jakamassa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, Sitran
yliasiamies Mikko Kosonen ja Laatukeskuksen toimitusjohtaja Tani Järvinen. 

”Tunnustus myönnettiin 3stepIT:lle työstä kiertotalouden, hiilineutraaliuden ja paremman tulevaisuuden puolesta”, Laatukeskuksen
toimitusjohtaja Tani Järvinen sanoo.

3stepIT on toiminut kiertotalouden edelläkävijänä jo 20 vuoden ajan. Se tarjoaa yrityksille IT-laitteiden elinkaaren hallintaan liittyviä palveluja,
joiden avulla laitteiden käytön voi optimoida ja elinikää pidentää. Toimintamalli perustuu nimensä mukaisesti kolmeen askeleeseen: IT-
laitteiden hankintaprosessiin, laitekannan hallintaan ja käytöstä poistuvien laitteiden kierrätykseen ja jatkosijoittamiseen.

”On aina hienoa, että meidän toimintamallimme on näkyvä myös ulospäin, ja että saamme sitä kautta tunnustusta työstämme”, 3stepIT:n vt.
toimitusjohtaja Jari Lemmilä kertoo.

Tunnustuksen perusteluissa 3stepIT:n todetaan olevan kiertotalousalan pioneeri, jonka toiminta pohjaa vahvasti vastuullisuuteen. Yrityksellä
on myös pitkäaikaista näyttöä toimintamallinsa kannattavuudesta. Lisäksi 3stepIT:n toimintaa kehutaan hyvin skaalautuvaksi: yrityksellä on
toimintaa jo kymmenessä eri maassa.

”Sen lisäksi, että mahdollistamme asiakkaillemme vastuullisen toiminnan, on kiertotalous tärkeää meille myös sisäisesti. Meillä on paljon
sisäisiä toimintamalleja, joilla vähennämme kuormitusta. Niiden avulla kannustamme myös työntekijöitämme vastuullisuusajatteluun kaikessa
toiminnassaan”, Jari Lemmilä kertoo.

Kiertotaloustunnustukset ovat jatkoa Sitran vuodesta 2016 lähtien ylläpitämälle kiertotalouden kiinnostavimmat -listalle. Tunnustukset toimivat
myös lähtölaukaisuna Sitran ja Laatukeskuksen juuri aloittamalle yhteistyölle, jonka tarkoitus on vahvistaa suomalaista kiertotalousosaamista
ja nopeuttaa sen skaalautumista. Kiertotalouden kiinnostavimmat -listalta 20 valikoitua yritystä kutsuttiin hakemaan tunnustuksia. Hakemusten
perusteella Sitra palkitsi tunnustuksin kolme yritystä ja kunniamaininnoin neljä yritystä. 

”Kaikki tunnustuksen saajat tulevat hyvin erityyppisistä organisaatioista ja edustavat eri toimialoja”, Tani Järvinen kertoo.

Järvinen korostaa, että kyse ei ole pelkästä tunnustuksesta.

”Tänä päivänä kiertotalousajattelun ja vastuullisuuden on pakko olla osa organisaation toimintaa. Se on äärimmäisen tärkeää työtä, jota
toivomme luonnollisesti yritysten jatkavan myös vastaisuudessa”, Järvinen sanoo.
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VASTUULLISTA TEKNOLOGIAA  
Huolehdimme maailman teknologiasta huolehtiaksemme maapallosta. Autamme asiakkaitamme hallinnoimaan teknologiaa vastuullisesti,
tehokkaasti ja taloudellisesti. Teknologian elinkaarimallimme perustuu kiertotalousajatteluun. Yritys perustettiin Suomessa vuonna 1997 ja
toimii nyt kymmenessä Euroopan ja Kaakkois-Aasian maassa. Liikevaihtomme on kasvanut tasaisesti ja saavutti 677 miljoonaa euroa vuonna
2018. Lisätietoja osoitteessa fi.3stepit.com


