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Tiivistelmä 

Uusiutuvan energian kaukolämpötuotteet ovat vielä varsin uusi i lmiö Suomessa. Toimintaperiaatteeltaan 

ne vastaavat monilta osin uusiutuvan sähkön tuotteita. Aikaisemmin ei kuitenkaan ole tutkittu 

tarkemmin sitä, miten kaukolämpöasiakkaat suhtautuvat uusiutuvan kaukolämmön tuotteisiin. Kuka 

näitä tuotteita haluaa ostaa ja mitä niistä ollaan valmiita maksamaan? 

Tässä Pro Gradu –tutkielmassa selvitettiin varsinaissuomalaisten yritysten kiinnostusta ja 

maksuhalukkuutta uusiutuvalla energialla tuotetusta kaukolämpötuotteesta. Tarkoituksena on myös 

selvittää miten EKOenergia-sertifiointi vaikuttaisi asiakkaiden kiinnostukseen ja maksuhalukkuuteen 

uusiutuvasta kaukolämmöstä.  

Tutkimus toteutettiin internet-kyselynä. Kutsu kyselyyn lähetettiin 284 kaukolämmön yritysasiakkaalle 

Varsinais-Suomen alueelta. Kyselyyn vastasi 30 yritystä, vastausprosentin ollessa noin 10 %. Kyselyn 

tuloksia analysoitiin ti lastollisin menetelmin maksuhalukkuutta selittävien ja ennustavien 

taustamuuttujien tunnistamiseksi. 

Tulosten perusteella kiinnostus uusiutuvaa kaukolämpöä kohtaan oli varsin suurta vastaajien 

keskuudessa. Vastaajista 80 % arvioi, että heidän edustamansa yritys olisi valmis maksamaan lisähintaa 

uusiutuvasta kaukolämmöstä. Vastaajien arvioimat maksuhalukkuudet olivat varsin korkeita. Vastaajista 

70 % arvioi yrityksensä olevan valmis ostamaan uusiutuvaa tuotetta 1 % preemiohinnalla verrattuna 

nykyisiin kaukolämpöhintoihin, 50 % vastaajista arvioi yrityksen olevan valmis maks amaan ainakin 3 % 

preemiota ja 23 % vastaajista arvioi yrityksen lähtevän mukaan vielä 5 % preemiohintaan.  

Merkittävin korkeaa maksuhalukkuutta ennakoiva taustamuuttuja oli  yrityksen korkea li ikevaihto. Myös 

yrityksen ympäristöstrategia nosti maksuhalukkuutta. Tulosten perusteella alle 2 miljoonan euron 

li ikevaihdon yritykset voivat olla haastava saada uusiutuvan kaukolämmön asiakkaiksi, maksuhalukkuus 

oli  tässä ryhmässä joko nolla tai hyvin matala.  

EKOenergia-sertifioidun uusiutuvan sekä sertifioimattoman uusiutuvan kaukolämmön 

maksuhalukkuudet olivat lähes identtiset. EKOenergia -sertifikaatista ei näytä siis irtoavan ylimääräistä 

preemiota verrattuna sertifioimattomaan uusiutuvaan kaukolämpöön. Sertifikaatti kuitenkin koettiin 

myönteisenä asiana. Sertifikaatin tuomia ominaisuuksia arvostettiin sekä sertifioinnin koettiin tuovan 

lisäarvoa uusiutuvaan kaukolämpötuotteeseen. 
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1. Johdanto 

 

Kaukolämpö on Suomessa hyvin yleisesti käytössä oleva lämmitystekninen 

ratkaisu, jossa lämmöntuotanto ja -kulutus tapahtuvat maantieteellisesti erillään 

toisistaan. Kaukolämpöasiakkaan kannalta kyseessä on palvelu, jossa 

asiakaskiinteistön tarvitsema lämpö tilataan asiakaskiinteistön tekniseen tilaan 

toimitettuna. Kaukolämpöyhtiö on vastuussa järjestelmän ylläpidosta, lämmön 

tuotannosta ja kuljetuksesta asiakkaalle asti. 

Maantieteellisen sijainnin takia lämmityksen osuus kokonaisenergiankulutuksesta 

on Suomessa korkea. Jopa 26 prosenttia kokonaisenergian loppukulutuksesta 

käytetään rakennusten lämmittämiseen (Tilastokeskus, 2018). Asuin- ja 

palvelurakennusten lämmittäminen kattaa suurimman osan rakennusten 

kokonaislämmitystarpeesta. Hieman yli 40 prosenttia asuin- ja 

palvelurakennusten lämmitysenergiasta tuotetaan kaukolämmöllä, ja edelleenkin 

uudisrakennuksista 66 prosenttia liitetään kaukolämpöverkkoon. 

Kaukolämpöasiakkaiden määrän nettokasvu onkin vuonna 2017 ollut 1,4 

prosenttia edellisvuodesta (Energiateollisuus, 2018, a). Kaukolämpö onkin 

kaupunkialueiden tärkeimpiä lämmitysmuotoja, 70 prosenttia asuinkerrostaloista 

käyttää päälämmitysmuotonaan kaukolämpöä. Kaukolämpö on Suomessa 

merkittävä lämmön tuotantotekniikka, ja kaukolämpösektorin energiaratkaisuilla 

on tuntuva vaikutus Suomen kasvihuonepäästöihin. 

Kaukolämpösektori on suurten muutosten edessä. Joskus staattiseksikin kuvatulla 

kaukolämpösektorilla tulee tapahtumaan paljon tulevina vuosikymmeninä. 

Kaukolämmön tuotantoon vaikuttaa tulevaisuudessa kiristyvä ilmastopolitiikka 

sekä uuden tekniikan kokeileminen ja kehittyminen. Myös kaukolämmön 

kysyntäpuolella tulee tapahtumaan muutoksia. Kaukolämpöyritykset kohtaavat 

uudenlaisen markkinatilanteen ja uudenlaisia kustannuspaineita. 
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Kaukolämpöyritysten ovat viimeisen viidentoista vuoden aikana lähteneet 

tarmokkaasti muuttamaan lämmöntuotantoaan vähäpäästöisempään suuntaan, 

ja nykyisin uusiutuvien osuus tuotannosta on jo 34 % (Energiateollisuus, 2018 a). 

Paljon on kuitenkin vielä matkaa esimerkiksi EU:n 2030 tavoitteisiin, 43 % 

päästövähenemään vuoden 2005 päästöistä päästökauppasektorilla (TEM, 2018 

a) ja varsinkin vuoden 2050 tavoitteeseen, 80-95 % pudotukseen 

päästökauppasektorin päästöistä (TEM, 2017). Sipilän hallituksen päätös kieltää 

kivihiilen käyttö vuoteen 2030 mennessä (TEM, 2017) tulee myös vaikuttamaan 

tuotantorakenteeseen. Tällä hetkellä Suomen kaukolämmöstä vielä noin neljäosa 

tuotetaan kivihiilellä. Kaukolämpöyritysten investointitahdin uusiutuviin 

lämmitysteknologioihin tulee pysyä ilmastopolitiikan mukana, ja tämä asettaa 

oman haasteensa kaukolämpöyrityksille. 

Ilmastopolitiikka vaikuttaa jo tällä hetkellä lämpösektorilla (Tiitinen, 2015), ja 

paine tulee vain kasvamaan. EU:n päästökaupan hinnat ovat lähteneet nousuun ja 

ovat nousseet jopa yli 20 euron elokuussa 2018 (Business Insider, 2018). Carbon 

Tracker, ilmasto- ja energiateemoihin erikoistunut ajatushautomo, simuloi 

päästöoikeuden hintaa vuoteen 2030 sillä oletuksella, että EU-maat toteuttaisivat 

Pariisin sopimuksen päästölupaukset päästökauppajärjestelmää hyödyntämällä. 

Tällä simulaatiolla päästöoikeuden hinta voisi olla jopa 55 euroa/CO2e -tonni 

vuonna 2030 (Carbon Tracker, 2018) 

Poliittisten toimijoiden lisäksi myös lämmönkuluttajilla on merkittävä rooli 

vähäpäästöisen kehityksen ajurina. Sekä kotitaloudet että yritykset vaativat 

jatkuvasti uusia, vähäpäästöisempiä ratkaisuja sidosryhmiltään. Jopa 70 % 

amerikkalaiseen yrityskyselyn vastanneista yrityksistä koki, että heidän asiakkaat 

vaativat heiltä uusiutuvan energian käyttämistä toiminnassa. 61 % vastanneista 

yrityksistä ilmoitti pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. (Deloitte 

Insights, 2018).  Energiayritykset ovat merkittävässä roolissa tarjoamassa 

vähäpäästöisiä vaihtoehtoja asiakkailleen, mutta kilpailu muiden vähäpäästöisten 

ratkaisujen kanssa tulee kiihtymään tulevaisuudessa.  
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Teknologinen muutos ei tapahdu pelkästään suurissa lämmöntuotantolaitoksissa, 

vaan uutena tulokkaan ovat erilaiset pienet, kiinteistökohtaiset lämmitysmuodot. 

Esimerkiksi maalämmön osuus erillistalojen pääasiallisena lämmitysjärjestelmänä 

jo 38 % (Tilastokeskus, 2016). Uusien lämmitystekniikoiden ansiosta 

lämmöntuotanto on siirtymässä osittain hajautetumpaan suuntaan. 

Lämmönkuluttajat alkavatkin ottaa aktiivisempaa roolia lämmityssektorilla, ja 

uudenlainen tuottaja-kuluttajien (procumer) ryhmä on syntymässä (Paiho, & 

Reda, 2016). Myös energiatehokkuudessa tapahtuu jatkuvasti kehitystä, muun 

muassa EU –direktiivien ansiosta (Euroopan parlamentti, 2010).  

Kaukolämpöyritysten täytyy pitää asiakkaistaan kiinni uudella tavalla, ja 

asiakkaiden tarpeita tulisi kuunnella tarkkaan. Uusien palveluiden kehittäminen ja 

asiakaslähtöisemmät toimintatavat, jossa lämmön myynnistä siirrytään 

asiakkaiden tarpeet huomioiviin ”kokonaisratkaisuihin”, ovat 

kaukolämpöyritysten kannalta tärkeitä askeleita tulevaisuuden haastavassa 

toimintaympäristössä (Sarvaranta & co, 2012). 

Kuluttajien lämmitysvaihtoehtojen lisääntyminen, mahdollinen kaukolämmön 

kysynnän väheneminen, ympäristötietoisemmat asiakkaat, kiristyvä 

ilmastopolitiikka sekä muutos- ja investointipaineet kaukolämmöntuotannossa 

muuttavat kaukolämpösektoria ja vaativat kaukolämpöyrityksiltä tulevaisuudessa 

uudenlaisia ratkaisuja.  

Yksi esimerkki tällaisesta kuluttajien tarpeet huomioivasta ja lisäarvoa tuottavasta 

ratkaisusta ovat uusiutuvan energian kaukolämpötuotteet. Osa suomalaisista 

kaukolämpöyrityksistä onkin alkanut jo tarjota uusiutuvaa kaukolämpöä 

lisäpalvelunaan. 

Uusiutuva kaukolämpötuote on nimensä mukaisesti asiakkaille myytävää 

uusiutuvalla energialla tuotettua kaukolämpöä. Kyseessä on uusiutuvan 

sähkötuotteen kaltainen tuote, jossa energian lisäksi asiakkaalle myydään 

”ympäristöpalvelu”. Osa uusiutuvan lämmön tuotannossa korvamerkitään 
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asiakkaan käyttöön, ja tämän kirjanpidollisen toimen avulla asiakas pystyy 

vähentämään laskennallisia kasvihuonekaasupäästöjään.  

Uusiutuvalla energialla tuotetun kaukolämpötuotteen tarjoaminen antaa 

asiakkaalle mahdollisuuden ostaa lämmön lisäksi myös ”ympäristöominaisuuksia”, 

joita osa asiakkaista arvostaa. Yritysasiakkaille uusiutuva kaukolämpö voi tuottaa 

lisäarvoa muun muassa tarjoamalla mahdollisuuden ympäristöstrategiansa 

tavoitteisiin pääsemisessä tai luomalla konkreettisen mahdollisuuden vihreän 

markkinoinnin viestinässä.   

Lisäarvon tuottaminen ja asiakkaiden tarpeiden täyttäminen tulee olemaan 

kaukolämpöyrityksille entistä tärkeämpää tulevaisuudessa. Uusiutuvalla 

kaukolämpötuotteella on merkitystä kaukolämpöyrityksen kannalta sekä 

kasvavana tulovirtana että asiakassuhteiden ja -tyytyväisyyden kannalta. Toisaalta 

uusiutuvan tuotteen myyminen voi auttaa rahoittamaan vaadittuja uusiutuvan 

energian investointeja. 

EKOenergia-sertifikaatista ollaan lanseeraamassa oma kestävyys-sertifikaattinsa 

lämmöntuotantoon. Tällaista ei ennen ole ollut Suomessa tarjolla, ja tämä onkin 

mielenkiintoinen lisä kaukolämpöyritysten tuotevalikoimaan. 

Kestävyyskysymykset ovat osalle asiakkaista hyvin tärkeitä, ja toisaalta tunnettu 

sertifikaatti tarjoaa yritysasiakkaille hyvän työkalun kestävyysviestintäänsä. Vielä 

ei kuitenkaan tiedetä miten kaukolämpöasiakkaat ottavan tämän sertifikaatin 

vastaan. 

Uusiutuvat kaukolämpötuotteet ovat Suomessa vielä melko uusi ilmiö, eikä 

varsinaissuomen alueella ole tällaista tuotetta ollut tarjolla. Tavoitteena oli 

uusiutuvan kaukolämpötuotteen markkinoiden potentiaalin selvittäminen 

(tutkimuskysymykset 1 ja 2), tuotteistamisen ja hinnoittelun kannalta tärkeiden 

maksuhalukkuusarvioiden tuottaminen (tutkimuskysymys 1), sekä selvittää, olisi 

uusiutuva kaukolämpö kannattavaa sertifioida EKOenergia-sertifikaatilla.  

(tutkimuskysymys 3). 
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Tutkimuksen kolme tutkimuskysymystä ovat  

 

1. Onko uusiutuvalla energialla tuotetulle kaukolämpötuotteelle kysyntää 

Varsinais-Suomen yritysten keskuudessa? Mitä siitä oltaisiin valmiita 

maksamaan? 

2. Ketkä uusiutuvasta kaukolämmöstä ovat kiinnostuneita? 

3. Lisääkö EKOenergia-sertifiointi uusiutuvan kaukolämpötuotteen 

kiinnostavuutta tai asiakkaiden maksuhalukkuutta ? 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tieto varsinaissuomalaisten yritysten haluista 

ja tarpeista liittyen uusiutuvaan kaukolämpötuotteeseen. Tutkimusta varten 

toteutettiin internet-kysely. Kutsu kyselyyn lähetettiin noin 280 

varsinaissuomalaiselle yritykselle. Kyselyn tärkeimpänä osana voidaan nähdä 

Gabor-Granger –menetelmällä toteutetut maksuhalukkuustehtävät, joiden 

tarkoituksena oli selvittää korkein mahdollinen hinta, jonka kukin yritys olisi valmis 

uusiutuvan kaukolämmön tuotteista maksamaan. Kyselyn lopulliset vastaukset 

käsiteltiin ja analysoitiin SPSS-tilasto-ohjelmalla. Tärkeimmät analyysissä 

hyödynnetyt tilastolliset testit olivat Mann-Whitney U-testi ja Kruskal-Wallis –

testi. 

Työ rakentuu seuraavasti. Luvussa 2. pyritään kuvaamaan kaukolämmön 

hinnoittelua ja hintojen muodostumista. Luvussa 3. esitellään yritysten 

kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa. Luvussa 4 käydään läpi uusiutuvan 

kaukolämpötuotteen konseptia ja tällä hetkellä tarjolla olevia uusiutuvia 

kaukolämpötuotteita. Myös EKOenergian lämpösertifikaattia esitellään. Luvussa 

5. keskustellaan uusiutuvan kaukolämpötuotteen uusiutuvan energian tuotantoa 

tukevasta vaikutuksesta. Luvussa 6 esitellään Gabor-Granger menetelmää, 

käydään läpi, miten maksuhalukkuustehtävät tässä tutkimuksessa tehtiin ja 

perustellaan kyselyn toteutukseen liittyviä valintoja. Luvussa 7 esitellään internet-

kyselyn vastaukset. Luvussa 8 kyselyn vastauksia analysoidaan tilastollisin 
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menetelmin. Luvussa 9 analyysin tuloksia pyritään kokoamaan yhteen, ja 

kuvaamaan tulosten merkitystä.  

 

2. Kaukolämpö ja hinnoittelu 

 

2.1 Kaukolämmön hinnoittelu ja määräävä markkina-asema 

 

Kaukolämpö eroaa monista muista kiinteistöjen lämmitysmuodoista siinä, että 

kyseessä on palvelu, jossa lämmön tuotanto ja toimitus vastuu ulkoistetaan 

kaukolämpöyritykselle. Palvelusopimuksen kautta kaukolämpöyritykselle syntyy 

velvollisuuksia asiakastaan kohtaan esimerkiksi lämmön riittävyyteen ja 

tuotantovarmuuteen liittyen. Usein kaukolämpöyritykset tarjoavat myös muita 

lämmitykseen ja energiankäyttöön liittyviä palveluita, kuten lämmönkulutuksen 

seurantaa, energiasäästöneuvontaa sekä laitteiden huoltopalveluita. (Lämpöä 

läheltä, 2018.) Kaukolämpömaksut kattavat näiden palveluiden 

tuotantokustannuksia, ja asiakkaan kohtaamaa kaukolämpöhinta määrittyykin 

ensisijaisesti kaukolämpöyrityksen kustannusrakenteen ja omistajan 

tuottotavoitteen mukaan (Sarvaranta, Jääskeläinen, Puolakka & Kouri, 2012).  

Kaukolämpöliiketoiminta on hyvin aluesidonnaista liiketoimintaa. Verkon 

laajentamisen ja ylläpidon kustannukset asettavat taloudelliset rajat sille, kuinka 

laajasti tai harvaan asutulle alueelle kannattaa levittäytyä. Kaukolämpösektoria 

määrittääkin useiden toisistaan erillisten paikallisten kaukolämpömarkkinoiden 

syntyminen. Pääomaintensiivisyyden ja kalliin ylläpidon takia jakeluverkkoja ei ole 

myöskään järkevää rakentaa tietylle alueelle kuin yksi. Tästä syystä jokaisella 

kaukolämpöalueella on toiminut perinteisesti vain yksi kaukolämpöyritys . 

Asetelman ansiosta kaukolämpöyrityksillä on toiminta-alueellaan perinteisestä 
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markkinatilanteesta ja kilpailuasetelmasta poikkeavaa markkinavoimaa. Siksi 

kaukolämpöhinnoittelu onkin Suomessa valvonnan ja sääntelyn piirissä. 

Määräävää markkina-asemaa silmällä pitäen valtiovalta asettaa erilaisia 

rajoituksia ja ehtoja yritysten toiminnalle. Määräävässä markkina-asemassa olevia 

yrityksiä Suomessa valvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Suomessa 

kilpailuviranomaiset ovat päätyneet ratkaisuun, että kaukolämpöyrityksillä on 

määräävä markkina-asema ainoastaan niiden asiakkaiden osalta, jotka ovat jo 

liittyneet kaukolämpöverkkoon. Tämän takia kaukolämpöhinnoittelun pitää 

täyttää tiettyjä läpinäkyvyyteen ja reiluun hinnoitteluun liittyviä vaatimuksia. 

Vaatimuksia hinnoittelulle ovat:  

 

- hintataso on kohtuullinen 

- hinnoittelu on riittävän kustannusvastaava 

- samantyyppisiä asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti 

- energian kokonaistoimituksissa ei sidota eri tuotteita keinotekoisesti toisiinsa  

- kilpailun piirissä olevat lisäpalvelut hinnoitellaan kustannusvastaavasti. 

(Suomen kaukolämpö ry, 1998.) 

Suoraa hinnoitteluohjetta ei Suomen kilpailuviranomaiset kuitenkaan saa lain 

mukaan antaa, vaan kohtuullinen hinnoittelu määritellään tapauskohtaisesti. 

(Sarvaranta, Jääskeläinen, Puolakka & Kouri, 2012.) Kaukolämpöyritysten 

hinnoittelu onkin jatkuvan seurannan alla niin viranomaisten kuin asiakkaidenkin 

suunnalta, ja viime vuosien hintojen nousu on lisännyt kriittisiä äänenpainoja 

asiakkaiden keskuudessa. Tästä syystä useimmat kaukolämpöyritykset pyrkivätkin 

olemaan hyvin avoimia hinnoittelumalleistaan ja osoittamaan hinnoittelun 

kustannusvastaavuutta.  

 

2.2 Kolmiosainen hinnoittelujärjestelmä 
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Kaukolämmön hintaan vaikuttavat muun muassa kaukolämpöjärjestelmän koko ja 

laitteiston ikä, käytettävät polttoaineet, laitoksen hoitokustannukset ja omistajan 

tuotto-odotukset. Suomessa kaukolämmön hinnoittelukäytänteeksi on 

muodostunut kolmiosainen järjestelmä, jossa kukin kustannusosio pyrkii 

kustannusvastaavuuteen omassa vastuukategoriassaan. Kustannusosiot ovat 

liittymismaksu, tehomaksu eli perusmaksu ja energiamaksu (Mäkelä, & Tuunanen, 

2015). Näiden lisäksi kaukolämpöasiakas hankkii kiinteistön sisäisen 

lämmitysjärjestelmän lämmönvaihtimineen ja patterijärjestelmineen. Alla 

käydään läpi tarkemmin kaukolämpöyrityksen hinnoitteluosiot: liittymismaksu, 

tehomaksu ja energiamaksu. 

Liittymismaksu kattaa kiinteistön kaukolämpöverkkoon liittämisen kustannuks ia, 

kaivuutöitä, putkia ja liitäntöjä. Liittymismaksu peritään kerran. 

Kertaluonteisuuden ja etupainotteisuuden takia liittymismaksu vaikuttaa 

investointipäätökseen kiinteistönomistajan miettiessä kaukolämpöön liittymistä, 

mutta ei ole merkityksellinen asiakkaan eikä kaukolämpöyrityksen toiminnan 

kannalta enää liittymisen jälkeen. 

Teho- tai perusmaksu on kiinteä maksu, joka pyrkii kattamaan kaukolämpöverkon 

ja tuotantolaitosten kiinteitä kustannuksia. Tällaisia ovat laitos- ja 

verkkoinvestoinnit, pääomakustannukset, ylläpito- ja huoltokustannukset, 

yritystoiminnan tukipalvelut sekä muut tuotannosta riippumattomat maksut. 

Kaukolämpöyrityksen on kaukolämpösopimuksen mukaisesti kyettävä 

tuottamaan jokaisena hetkenä verkon vaatima lämpöenergia. Kiinteistön 

maksimitehon mukaan määräytyvän tehomaksun ajatellaan parhaiten vastaavan 

kiinteistöä varten varattavan kaukolämpökapasiteetin kiinteitä kustannuksia. 

Kaukolämmön energiamaksu pyrkii kattamaan lämmöntuotannon vaihtuvia 

kustannuksia, kuten polttoainekustannuksia, päästökauppakustannuksia ja 

energiaveroja. Energiamaksu määräytyy per kulutettu megawattitunti energiaa. 

Energiamaksu on hinnoittelun osa, johon asiakkaan on helpoin vaikuttaa erilaisilla 

energiaratkaisuillaan ja jokapäiväisillä valinnoillaan. Energiamaksusta syntyvä 
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kustannus kasvaa tai pienenee suoraan energiankulutuksessa tapahtuvien 

muutosten mukaan.  

Suurimmassa osassa uusiutuvan kaukolämmön tuotteista laskutus on liitetty 

energiamaksuun. Uusiutuvan tuotteen valitseminen nostaa energiamaksua tietyn 

euromäärän per MWh kulutettua kaukolämpöä.  

 

3.  Yritysten kasvihuonekaasupäästöjen laskenta ja 

uusiutuvan energian tuotteet 

Motiivit uusiutuvan sähkön sekä uusiutuvan kaukolämmön ostamiselle ovat 

yrityskohtaisia ja syiden kirjo on laaja. Tuote, jonka yritysasiakas saa ostaessaan 

uusiutuvia energiatuotteita, on kuitenkin kaikille sama; laskennallisten 

kasvihuonekaasupäästöjen vähennys. Monet yritysasiakkaat, jotka ostavat 

uusiutuvia energiatuotteita, eivät erityisesti laske kasvihuonekaasupäästöjään 

millään lailla. Nämä laskennalliset kasvihuonekaasuvähennykset ovat loppujen 

lopuksi kuitenkin se, mitä uusiutuvassa energiatuotteessa ostetaan. 

Teki uusiutuvan energiatuotteen ostaja kasvihuonekaasulaskentaa tai ei, taustalla 

olevat oletukset ja mekanismit tuotteen toiminnasta ovat samanlaisia. 

Kasvihuonekaasun laskentastandardeja varten on tehty paljon teoreettista ja 

käytännöntyötä uusiutuvien energiatuotteiden toimintamekaniikan ja 

kasvihuonekaasulaskennan jäsentämisen saralla. Kasvihuonekaasulaskentaan 

perehtyminen auttaa ymmärtämään, miten uusiutuvien energiatuotteiden 

”uusiutuvuus” myydään ja mitä sen ostaminen tarkoittaa. 

GHG-Protocol on yksi maailman käytetyimmistä 

kasvihuonekaasupäästöstandardeista (GHG, 2018). Se määrittää tarkat säännöt 

sille, miten sekä yritys- että julkisen sektorin toimijoiden kasvihuonekaasupäästöjä 

lasketaan. GHG-protokollan yksi tärkeä konsepti on päästöjen kolme eri 

tarkastelutasoa (scope). Scope 1 laskee organisaation omien toimien suorat 

päästöt, sen, mitä piipusta pääsee tai kemian prosesseista syntyy. Scope 2 laskee 
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yrityksen ulkopuolelta ostetun sähkön, lämmön tai höyryn kasvihuonepäästöjä. 

Scope 3 on osio, jossa lasketaan yrityksen epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt, 

esimerkkinä raaka-aineiden tai lopputuotteen kuljetuspäästöt. Yrityksen 

kokonaispäästöt ovat kaikkien kolmen tason yhteenlasketut päästöt. (WBCSD & 

WRI, 2018.) 

GHG-protokollan laskentamenetelmässä yritykselle tai organisaatiolle lasketaan 

kaksi arvoa, aluekohtainen arvo ja markkinalähtöinen arvo. Aluekohtaisessa 

laskennassa yrityksen energiankulutus kerrotaan tarkastelualueen 

keskiarvopäästökertoimilla. Aluekohtaisessa laskennassa yritys ei voi vaikuttaa 

uusiutuvan energian tuotteilla päästöihinsä. Markkinaperustaisessa laskennassa 

erilaisilla uusiutuvilla energiatuotteilla, hiilidioksidikrediteillä ja alkuperätakuilla 

voidaan vähentää laskennallisia kasvihuonekaasupäästöjä. Alla kuvataan 

markkinaperustaisen laskentatavan toimintaa.  

Ostaessaan uusiutuvaa sähköä tai uusiutuvaa kaukolämpöä yritys pyrkii 

vaikuttamaan markkinaperusteiseen päästölaskentatapaan Scopen 2 tasolla, eli 

yrityksen ulkopuolelta ostetun energian laskennallisiinpäästöihin. Ilman 

uusiutuvan energiatuotteen ostamista yrityksen Scope 2 -tarkastelussa 

energiakulutuksen päästöt laskettaisiin markkina-alueen energiantuotannon 

keskiarvopäästökertoimien mukaan, kaavalla yrityksen energiankulutus  

kerrottuna markkina-alueen energiantuotannon keskiarvopäästöillä. Sähkön 

osalta markkina-alueeksi lasketaan toimintavaltio, kaukolämmön osalta 

kaukolämpöjärjestelmä, johon kiinteistö kuuluu. Sähkömarkkinoilla asiakkaille on 

tarjolla uusiutuvia sähkötuotteita tai suoraan uusiutuvan energian alkuperätakuita 

(näistä molemmista enemmän uusiutuvan sähkön hankkiminen –luvussa). Asiakas 

voi käyttää ostamansa uusiutuvan sähkön päästökertoimia omien Scope 2 -

päästöjensä laskemiseen markkina-alueen keskiarvopäästökertoimien sijasta. 

Sama onnistuu kaukolämpösektorilla ostamalla uusiutuvaa kaukolämpöä. Eli 

markkina-alueen keskiarvopäästökertoimien sijaan asiakas voi laskea päästönsä 

uusiutuvan energiamuodon päästökertoimilla. Uusiutuvan energian tuotannon 

päästökerroin on nolla, joten jos yritys ostaa kaiken kaukolämpönsä uusiutuvan 
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kaukolämpötuotteen kautta, tulee lämmityksen päästöiksi nolla. Näin asiakkaan 

laskennalliset päästöt vähenevät. (EKOenergia, 2015). 

Merkille pantavaa on se, että markkinalähtöisessä laskennassa markkina-alueen 

keskiarvopäästökertoimet eivät ole todelliset keskiarvopäästöt, vaan niiden sijasta 

käytetään ”jäännösarvoa”. Päästökertoimena käytettävä jäännösarvo on alueen 

niiden energiatuotantomuotojen päästökeskiarvo, jotka jäävät jäljelle, kun 

uusituvat energiatuotteet ja uusiutuvan energian alkuperätakuut on myyty ja 

käytetty. Jäännösarvoa käyttämällä vältetään uusiutuvan energian tuplalaskenta. 

Ostamalla uusiutuvan energian tuotteita tai alkuperätakuita jäännösarvon 

päästökerroin kasvaa. Uusiutuvan energian tuotteiden ostaminen ja 

alkuperätakuiden myyminen kasvattavaakin siis  niiden yritysten laskennallisia 

päästöjä, jotka eivät osta näitä tuotteita. 

 

4. Uusiutuvat kaukolämpötuotteet Suomessa 

Aikaisemmin kaukolämpöasiakkaille ei ole ollut tarjolla kuin yksi 

kaukolämpötuote, eikä valinnan varaa esimerkiksi käytetystä energiamuodosta 

ole ollut. Kaukolämpösektorilla ollaan havahduttu siihen, että uusiutuvan sähkön 

markkinat vetävät hyvin, ja myös uusille uusiutuvan energian ratkaisuille on 

kysyntää. Kaukolämpöyritysten asiakkaat ovat osoittaneet mielenkiintoaan 

vähentää kasvihuonekaasupäästöjään sähkön lisäksi myös lämmityksen osalta. 

Vastauksena tähän kysyntään jotkin kaukolämpöyritykset ovat viime vuosina 

ottaneet valikoimaansa uusiutuvien sähkötuotteiden kaltaisia uusiutuvia 

kaukolämpötuotteita. Kaukolämpöyritysten näkökulmasta uusiutuvan 

kaukolämmön tuotteet ovat myös mahdollisuus tarjota asiakaslähtöisiä ratkaisuja 

ja palvella ympäristöorientoituneita asiakkaitaan.  

Uusiutuvan energian kaukolämpötuotteet ovat vielä hyvin uusi ilmiö.  Kun uuden 

tuotteen muotoilua ja hinnoittelua aletaan suunnitella, kannattaa katsoa, millaisia 

vastaavia tuotteita ja mihin hintaan markkinoilta jo löytyy.  Suomalaiselta 
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kaukolämpösektorilta löydettiin 7 erilaista uusiutuvan kaukolämpötuotetta 7:ltä 

eri kaukolämpöyritykseltä. Tuotteiden ominaisuudet, tuotteen muotoilu ja hinta 

vaihtelivat tuotteiden välillä. Ainakaan vielä ei ole syntynyt selkeitä standardeja 

sille, miltä uusiutuvan kaukolämmön tulisi näyttää tai mitä maksaa. Voi toki olla, 

että alueellisten markkinoiden takia mitään erityisiä standardeja uusiutuvan 

kaukolämmön tuotteille ei tule syntymäänkään. 

 

4.1 Uusiutuvan kaukolämpötuotteen konsepti 

 

Uusiutuvia kaukolämpötuotteita löytyi erilaisia, mutta suurin osa pyrki matkimaan 

uusiutuvien sähkötuotteiden (green pricing) toimintaa, jossa energiayritys 

varmistaa ja on vastuussa siitä, että myyty energia uusiutuvilla tuotettua.  

Uusiutuvissa kaukolämpötuotteissa kaukolämpöyritys merkitsee uusiutuvilla 

energiamuodoilla tuotettua energiaa asiakkaan kuluttamaksi energiaksi. 

Toimenpide on kirjanpidollinen ja uusiutuvan kaukolämpötuotteen asiakkaan 

kiinteistö lämpiää samalla järjestelmällä ja samalla tavalla kuin perinteistä 

kaukolämpöä ostavalla asiakkaalla. Kun uusiutuvalla energialla tuotettua osuutta 

lämmöntuotannosta merkitään kaukolämpöyrityksessä tietyn asiakkaan 

käyttämäksi, voi asiakas kutsua kuluttamaansa kaukolämpöä uusiutuvalla 

energialla tuotetuksi. Tämä vähentää kyseisen asiakkaan laskennallisia 

kasvihuonepäästöjä, kuten kasvihuonekaasulaskentaa käsittelevässä luvussa 

esiteltiin. 

Uusiutuvassa kaukolämpötuotteessa kaukolämpöyrityksen uusiutuvan energian 

tuotetun lämmön ”uusiutuvuus” ja sen mukanaan tuomat 

kasvihuonekaasuvähennykset myydään lisäpalvelu niillä asiakkaille, jotka haluavat 

vähentää laskennallisia päästöjään. Uusiutuvan kaukolämpötuotteen 

”uusiutuvuus” on lisäominaisuus, joka myydään fyysisen lämmön lisäksi. 

Uusiutuva kaukolämpö toimii hyvin samalla tavalla kuin uusiutuvat sähkötuotteet, 

jossa sähköyhtiö myös paketoi energian ja ympäristöpalvelun yhdeksi tuotteeksi. 
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Molemmissa tuotteista energiayhtiö myös on vastuussa tuotteen uusiutuvuudesta 

ja tekee uusiutuvan energian varmennuksen tai alkuperätakuiden kuoletuksen 

asiakkaan puolesta. 

 

4.2 Suomessa tarjolla olevia uusiutuvia kaukolämpötuotteita 

 

Alla olevaan taulukkoon on listattu 7 eri uusiutuvan kaukolämmön tuotetta 7:ltä 

eri yritykseltä. Lista ei välttämättä kata kaikkia suomalaisia kaukolämpötuotteita, 

koska kaikkien Suomen kaukolämpöyrityksiä nettisivuja ei käyty erikseen läpi. 

Tuotteita etsittiin Googlen avulla sekä tutkimalla Suomen kolmentoista 

suurimman kaupungin kaukolämpöyhtiöiden nettisivut. 

 

Yri tys/tuote Hinnoittelu Kenelle 

suunnattu 

Tuotantomuoto Muuta  

Fortum/ 

Ekoplus 

0,8–2,4 euroa / MWh, 

energiamaksuun, 1–4 % 

energiamaksusta, arviolta 

1–3 % 

kokonaiskustannuksista 

(hinta riippuu a lueesta) 

 

Ta loyhtiöille 

ja  yri tyks ille 

Tuotantomuoto vaihtelee 

a lueittain. Hukkalämpöä, 

pel lettiä ja  puuhaketta 

 

 

Helen 

/ Uus iutuva 

kaukolämpö 

3.4 euroa kuukaudessa. 

2000 kWh uusiutuvaa 

tuotantoa varataan 

osta jalle. Vastaa noin 20 

% kerrostaloasunnon 

kulutuksesta. 

Yhdellä tuotteella (noin 

20 % uus iutuvaa) 

preemiohinta noin 3,7–

4,8 % energian 

kokonaishinnasta, 100 % 

uus iutuva 18–24 % 

Koti ta louksille 

/ saatavilla 

myös  

yri tyks ille ja  

mui lle 

organisaatioill

e 

Suomalainen pelletti Tuote pyrkii 

huolehtimaan 

uus iutuvan 

l i sätuotannosta. 

Helen lupautuu 

l i säämään 

uus iutuvan 

tuotantoa 

kaukolämmössä 

4000 kwh joka  vuosi 

ostettua tuotetta 

kohden. Myös 
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energian kokonaishintaan 

(kerrostalo). 

yks i ttäinen kiinteistö 

voi  ostaa tuotteen. 

As .Oy:i l le ja 

yri tyks ille 

mahdollisesti eri 

hinnat.  

Jyväskylän 

lämpö / 

Vihreä 

lämpö 

1,7 % ka l liimpi 

energiamaksu: 

noin 1,3 % energian 

kokonaishintaan 

koti talouksille 

Koti ta louksille 

ja  yri tyks ille 

Puupolttoaineet, 

biokaasu 

 

Kotka  

energia 

/ Uus iutuva 

Kaukolämpö 

100 

 

2,5 % ka l liimpi 

energiamaksu: noin 1,56–

2 % energian 

kokonaishintaan 

Kaikille 

as iakkaille 

Puupolttoaineet ja  

yhdyskuntajäte 

 

Kuopion 

energia / 

Puulämpö 

Noin 1,3 % ka lliimpi 

energiamaksu: 

 0,9–1 % kokonaishintaan. 

Koti ta louksille Kotimaisia 

biopolttoaineita, 

biokaasua 

 

Tampereen 

sähkölaitos 

/ Lähi lämpö 

Puu 

Energiamaksu laskee noin 

2 %, tehomaksu kasvaa 

noin 12 %. Preemiota 

energian 

Kokonaishinnasta noin 

0,8 % (kerrostalossa). 

 

asunto-

osakeyhtiöt, 

muut 

ki inteistöt, 

yri tykset 

Pääosin paikallista 

hakkuutähdettä 

 

Tuote s iirtää 

hinnoittelua 

energiamaksusta 

ki inteään osaan. 

Tuote saattaa olla 

ta loudellisesti 

kannattava  valinta 

tietyi llä 

ki inteistötyypeillä. 

Tuote muuttuu sitä 

kannattavammaksi, 

mitä  suurempi osa 

energiamaksu on 

kokonaislaskusta. 

 

Vantaan 

Energia / 

Uus iolämpö 

100 

2,36 euroa / MWh 

energiamaksuun, noin 4 

% ka l liimpi energiamaksu: 

noin 3 % kokonaishintaan 

l i sää 

Ka ikille 

kaukolämpöas

iakkaille 

Yhdyskuntajätettä Myös  Uus iolämpö 

50 -tuote on tarjolla. 

Si inä 50 % 

kulutuksesta 

katetaan 
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uus iutuvalla. Hinta 

puolet halvempi. 

     

 

Kaikki löydetyt kaukolämpötuotteet ovat siltä osin samanlaisia, että ne lupaavat 

varata asiakkaalle tietyn määrän, usein asiakkaan kuluttaman energiamäärän, 

uusiutuvaa energiaa kaukolämpötuotannostaan. Tietty osa uusiutuvalla energialla 

tuotetusta kaukolämmöstä merkataan asiakkaan kuluttamaksi energiaksi, jolloin 

asiakas voi kutsua kuluttamaansa lämpöä uusiutuvaksi kaukolämmöksi. 

Pääsääntöisesti tuotteiden ohjataan kaukolämpölaskun energiamaksu -osaan. 

Useimmissa tuotteissa asiakas maksaa korkeampaa energiamaksua uusiutuvas ta 

kaukolämpötuotteesta, muiden kustannusten pysyessä samoina kuin 

perustuotteessa. Asiakas saa kuluttamansa lämmitysenergian verran uusiutuvaa 

energiaa, mutta hänen energiamaksunsa nousee sovitun euromäärän per 

kulutettu MWh kaukolämpöenergiaa. 

Erikoisuutena laskutuskäytänteissä ovat Helenin ja Tampereen sähköyhtiön 

tuotteet. Helenillä maksetaan kiinteä kuukausittainen maksu, jota vastan Helen 

varaa tietyn määrän uusiutuvaa energiaa asiakkaalle. Ostamalla yhden Helenin 

tuotteen (3.4 e kuukaudessa) asiakas saa uusiutuvana kaukolämpönä 2000 KWh 

edestä energiaa. 2000 Kwh lämpöenergiaa kattaa Helenin laskujen mukaansa noin 

20 % kerrostaloasunnon vuosikulutuksesta. Näitä Helenin tuotteita voi asiakas 

ostaa halutessaan useamman. Koska Helenin tuote ei ole sidottu kaukolämmön 

kulutukseen, voi Helenin tuotetta ostaa myös sellaiset asiakkaat, jotka eivät voi  

helposti seurata kaukolämpökulutustaan. Myös kerrostaloasujat pystyvät tästä 

syystä ostamaan Helenin tuotetta.  Tampereen sähkölaitoksella uusiutuvan 

tuotteen valitseminen muuttaa sekä energia- että tehomaksua. Heidän 

tuotteessaan energiamaksu laskee ja tehomaksu kasvaa verrattuna 

peruskaukolämpöön. Tällä pyritään matkimaan uusiutuvan energiantuotannon 

investointipainotteista kulurakennetta. 
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Lähes jokainen uusiutuva kaukolämpötuote kertoo markkinointitekstissään, että 

ostamalla uusiutuvaa tuotetta asiakas vaikuttaa siihen, kuinka 

ympäristöystävällistä energiaa kaukolämpöyrityksessä tuotetaan. Useimpien 

tuotteiden kohdalla ei kuitenkaan markkinointi- tai sopimusteksteistä tullut 

vastaan selitystä sille, millä mekanismilla tämä tapahtuu. Tuotteissa ei kuvattu 

tuotteesta maksettavalle preemiohinnalle minkäänlaista erityistä 

investointikohdetta tai käyttötarkoitusta, eikä mekanismia, jolla tuotteen 

ostaminen lisäisi uusiutuvan energian tuotantoa kaukolämpöyrityksen 

tuotantoportfoliossa. Helenin tuote on ainoa, jonka markkinointimateriaaleissa 

kuvattiin heidän tuotteen sopimusteknistä mekanismia, jolla pyritään tuottamaan 

uusiutuvan energian lisäyksellisyyttä. Helenin tuotteessa Helen lupaa, että mikäli 

tuotetta ostaa, kasvattavat he uusiutuvan kaukolämmön tuotantoaan seuraavana 

vuonna. Helen lupautuu kasvattamaan tuotantoa kaksinkertaisen määrän 

verrattuna siihen, kuinka paljon uusiutuvaa kaukolämpöä heiltä ostetaan.   

Osa tuotteista oli kohdennettu vain pienille kotitalouskiinteistöille, osa vain 

isommille asiakkaille, kuten asunto-osakeyhtiöt tai yritykset. Joillekin asiakkaiksi 

kelpasivat kaikki kaukolämpöasiakkaat. Tuotteiden asiakassegmentti pääteltiin 

markkinointitekstin ja muiden tuotteeseen liittyvien tietojen varassa. Esitellyt 

tuotteiden asiakas-segmentit ovatkin vain suuntaa-antavia, ja hyvin 

todennäköisesti useilla alueilla yritykset ja organisaatiot saisivat ostaa uusiutuvia 

kaukolämpötuotteita olemalla yhteydessä kaukolämpöyrityksen 

asiakaspalveluun. Pienemmille asiakkaille, kuten yksittäiselle kotitaloudelle 

tuotteen saaminen voi olla haastavampaa, jos kaukolämpöyritys ei sitä heille 

tarjoa. Asiakassegmentoinnista mielenkiintoisena yksityiskohtana nostetaan 

Helenin tuote, jonka voi ostaa jopa yksittäinen kerrostaloasuja. Tämä mahdollistuu 

heidän tuotteensa muotoilun ansiosta, jossa laskutus ei ole kiinnitetty todelliseen 

lämmönkulutukseen. 

Suurin osa löydetyistä kaukolämpötuotteista tarjoaa 100 % asiakkaan 

energiankulutuksesta uusiutuvana energiana. Näissä tuotteissa pienempää 

osuutta ei ole mahdollista ostaa. Poikkeuksiakin on. Yksi Helenin tuote vastaa 2000 
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kWh lämmitysenergiaa, joten uusiutuvan energian osuutta kokonaiskulutuksesta 

pystyy säätämään melko tarkasti, valitsemalla kuinka monta Helenin 

kaukolämpötuotetta haluaa ostaa. Vantaan Energian uusiutuvan energian 

tuotteesta on tarjolla vaihtoehto, jossa puolet kulutetusta lämmöstä tuotetaan 

uusiutuvalla energialla.  

Energian tuotantomuoto on uusiutuvissa tuotteissa pääsääntöisesti 

metsäpohjaista bioenergiaa. Muita tuotantomuotoja ovat biokaasu, hukkalämpö 

ja yhdyskuntajäte. Vantaan Energian erikoisuus on 100 % yhdyskuntajätteestä 

tuotettu kaukolämpö. 

Tuotteiden hinnoittelua tarkasteltiin Energiateollisuuden kaukolämmön 

hintatilastojen ja tilastoissa käytettyjen asuinkiinteistöjen esimerkkirakennusten 

avulla (Energiateollisuus, 2018 b). Yritysasiakkaiden kohtaamista 

kaukolämpöhinnoista tai tyyppirakennuksista ei löytynyt tarpeeksi tietoa, jotta 

hyvä vertailtavuus olisi säilynyt. Preemiohinta kaukolämmön kokonaishinnasta 

onkin laskettu ainoastaan omakotitalon sekä kerrostaloasunnon arvoilla. 

Preemiohinnat energiamaksuun suhteutettuna pätevät kuitenkin myös 

sellaisenaan yritysasiakkaille. 

Tuotteiden energiamaksun hintapreemio vaihtelee 0,8–4,8 % välillä. Fortumin 

tuotteessa hinta-alueita on kolme, kahdessa uusiutuvan tuotteen preemio on 1 % 

energiamaksusta, yhdessä noin 4 %. Jos Fortumin eri kaukolämpöverkot lasketaan 

omina alueinaan mukaan, on tarkastelussa yhteensä yhdeksän 

kaukolämpöverkkoa. Kun preemiohintoja tarkastellaan kokonaislämmityskuluja 

vasten, huomataan, että neljä kaukolämpöverkkoa yhdeksästä tarjoaa uusiutuvaa 

kaukolämpöä yli kahden prosentin preemiohintaan. Kolme kaukolämpöverkkoa 

yhdeksästä yltää yli kolmen prosentin ja ainoastaan yksi yli neljän prosentin 

preemiohintaan kokonaislämmityskustannuksiin nähden.  

Helenin tuote kattaa vain osan kiinteistön kaukolämpötarpeesta. Jos 

kerrostaloasuja haluaisi uusiutuvana 100 % kulutuksestaan, olisi 

Energiateollisuuden tyyppirakennusten energiakulutuksen mukaan uusiutuvaa 
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tuotetta ostettava neljä-viisi kappaletta. Tämä nostaisi Helenin tuotteen 

preemiohinnan jopa 15-20 prosenttiin energiamaksusta. 

Prosentuaaliset lisäkustannukset energiamaksussa eivät vaikuta samassa 

suhteessa lämmityksen kokonaiskustannuksiin. Tehomaksu on kiinteä maksu, 

johon uusiutuvan tuotteen ostaminen ei vaikuta, Tampereen sähkölaitoksen 

tuotetta lukuun ottamatta. Tehomaksun ja energiamaksun suhde vaihtelee 

kiinteistökohtaisesti. Esimerkkilaskut kokonaiskustannuksista on laskettu 

uudehkolla 80-asuntoisella kerrostalolla kotitaloushinnoin. Kokonaiskustannuksia 

vasten laskettu preemiohinta ei siis täysin pidä paikkaansa yritys asiakkaiden 

osalta, koska yritysasiakkailla ja kotitalouksilla on usein melko eri tyyppisiä 

kiinteistöjä käytössään. Hinnoittelukäytänteet saattavat olla myös erilaisia  

kotitalousasiakkaiden ja yritysasiakkaiden välillä. 

Tarjolla olevat uusiutuvan kaukolämmön tuotteet ja uusiutuvan sähkön tuotteet 

ovat monelta osin hyvin samantyyppisiä tuotteita. Sekä uusiutuvan sähkön että 

kaukolämmön tuotteissa uusiutuvalla energialla tuotettu osa tuotantoportfoliosta 

myydään erillisenä tuotteena sellaisille asiakkaille, jotka ovat valmiita maksamaan 

siitä, että voivat esimerkiksi GHG-protokollan kasvihuonekaasulaskennassa 

vähentää ulkopuolelta ostettavan energian kasvihuonekaasupäästöjä. Tuotteista 

maksetaan preemiohintaa useimmiten energiahinnoittelussa. Uusiutuvien 

sähkötuotteiden ja tarjolla olevien uusiutuvien kaukolämpötuotteiden 

preemioprosentit ovat myös hyvin samansuuntaisia, 1–5 % energiamaksusta, 

vaikkakin uusiutuvan kaukolämpötuotteista ovat pääsääntöisesti jonkin verran 

kalliimpia. Tuotteet yleensä brändätään uusiutuvan sähkön tapaan yhden 

energiatuotantomuodon ympärille, ja molempien markkinoinnissa vedotaan 

siihen, että ostamalla tuotetta uusiutuvan energian tuotanto lisääntyy tai 

kasvihuonekaasupäästöt vähentyvät. 

On tärkeää kuitenkin muistaa, että kaukolämpö on paikallinen 

energiantuotantomuoto, ja yksittäisen kaukolämpöyrityksen markkina-alue on 

rajattu siihen, mihin kaukolämpöverkko yltää. Tämän takia kaukolämpöasiakas ei 
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pääse vapaasti valitsemaan näiden uusiutuvien kaukolämpötuotteiden väliltä, 

vaan tekee valinnan alueensa kaukolämpöyrityksen tarjoaman perustuotteen ja  

uusiutuvan tuotteen väliltä. 

 

4.3 EKOenergi-sertifioitu uusiutuva kaukolämpö 
 

Uusiutuvan sähkön markkinoilla on tarjolla useita erilaisia kestävyys - tai 

ympäristösertifikaatteja, joilla sähkötuotteeseen saadaan sellaisia 

lisäominaisuuksia, jotka ovat joillekin ympäristöorientoituneille asiakkaille 

tärkeitä. Tällaisia ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi polttoaineiden 

kestävyyskriteerit, rajoitukset tuotantotavoille ja laitoksille tai ilmasto- tai 

ympäristöprojektien tukeminen osalla preemiohinnasta (Euroopan Komissio, 

2011). Tunnettuja sertifikaatteja ovat esimerkiksi ruotsalainen Bra miljöval –

sähkösertifikaatti (Bra miljöval, 2009), saksalainen Öko-sertifikaatti (Ecohz,2018) 

sekä EKOenergia –sertifikaatti. Sertifikaatit tuovat kuluttajalle varmennusta s ekä 

tarjoavat erilaisia lisäominaisuuksia. Osa asiakkaista onkin valmiita maksamaan 

lisähintaa saadakseen heille sopivan sertifikaatin mukaista energiaa. 

EKOenergia-sertifikaatti on kansainvälinen energiasertifikaatti, joka perustettiin 

usean eurooppalaisen ja yhden venäläisen ympäristöjärjestön voimin. 

Hallinnollinen vastuu EKOenergia-sertifikaatin pöyrittämisesti annettiin Suomen 

Luonnonsuojelu Liitolle, joka vielä nykyäänkin on sertifikaatista vastuussa. 

EKOenergia-sertifikaatti on toiminut sähkömarkkinoilla vuodesta 2013. 

(Ekoenergia, 2018 b) Tällä hetkellä EKOenergialle ollaan suunnittelemassa 

lämpösertifikaattia, jolla pystyttäisiin varmentamaan EKOenergian kriteerit myös 

kaukolämpösektorilla (EKOenergia, 2017). Kyseessä on ensimmäinen lämmön 

kestävyys-sertifikaatti Suomessa, eikä kaikki sertifikaatin muotoiluun liittyvät 

seikat ole vielä julkisia. EKOenergia-organisaatio kertoo kuintenkin sertifikaatin 

toimivan hyvin pitkälle samalla tavalla kuin EKOenergia-sertifikaatti sähkölle 

(EKOenergia, 2017). 
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EKOenergia-sertifikaattills on kolme merkittävää ominaisuutta, jotka se takaa 

energiatuotteelle: EKOenergian kestävyyskriteerit energiatuotannolle, 

ilmastorahasto sekä vaatimus 100 % uusiutuvasta tuotannosta. EKOenergia 

kestävyyskriteerit asettavat tiukkoja vaatimuksia sille, kuinka sertifioitu energia 

voidaan tuottaa (Ekoenergia, 2018 c). Yleisten kriteerien, kuten alkuperän 

varmentamiseen ja avoimuuteen liittyvien vaatimusten lisäksi, jokaiselle 

hyväksytylle energiantuotantomuodolle on omat kriteerinsä. Esimerkiksi 

bioenergian osalta, joka on kaukolämpösektorin kannalta hyvin merkittävä 

energiantuotanto muoto, kriteerit kieltävät esimerkiksi Euroopan talousalueen 

ulkopuolisen puubiomassan käytön ilman erityisvarmennusta, puubiomassan 

suojelualueilta sekä kantojen ja juurien käytön. Ilmastorahastoon sertifioidun 

energian myyjä on velvoitettu maksamaan 10 senttiä jokaista myymäänsä MWh:ta 

kohden. Ilmastorahastoon kerätyt rahat käytetään erilaisten ilmasto- ja 

energiaratkaisujen tai projektien tukemiseen maailmanlaajuisesti. (EKOenergia, 

2018 a) 

EKOenergia-sertifikaatti tuo tiettyjä ominaisuuksia kaukolämpötuotteeseen, joita 

osa potentiaalisista asiakkaista saattaa arvostaa. EKOenergia-sertifiointiin liittyvä 

ilmastorahasto on myös yksi tapa luoda kaukolämpötuotteeseen asiakkaille selkeä 

uusiutuvan energian lisäyksellisyyttä tukeva ominaisuus. 

EKOenergia-sertifiointi on lisäominaisuus, joka voidaan lisätä tai olla lisäämättä 

uusiutuvaan kaukolämpötuotteeseen. Koska sertifiointi luo vaivaa ja kustannuksia 

kaukolämpöyrityksille, on EKOenergia-sertifikaatin tuotettava hyötyjä myös 

kaukolämpöyritykselle, jotta kaukolämpöyrityksen kannattaa sertifioida uusiutuva 

kaukolämpötuotteensa. Tutkimuksen kysely -osassa pyritään selvittämään lisääkö 

EKOenergia-sertifikaatti tuotteen kiinnostavuutta tai maksuhalukkuutta 

tuotteesta. Näitä tuloksia vasten on helpompi analysoida sertifioinnin 

kannattavuutta. 
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5. Uusiutuvan kaukolämpötuote ja uusiutuvan energian 

lisäyksellisyys 

 

Uusiutuvian energiatuotteiden yhteydessä ”lisäyksellisyydellä” tarkoitetaan sitä, 

miten ja kuinka paljon tuotteen ostaminen tukee uusiutuvan energian 

lisärakentamista (Juliani, 2018). Toisin sanoen kyse on siitä, millä tavoin ja kuinka 

paljon uusiutuvan tuotteen ostaminen todellisuudessa vaikuttaa 

kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen. Keskustelu uusiutuvien 

energiatuotteiden lisäyksellisyydestä ei ole Suomessa käynyt kovin voimakkaan. 

Vaikka lisäyksellisyyskeskustelu ei ole ollutkaan kovinkaan aktiivista, on 

mahdollista, että lisäyksellisyyden puute vähentää uus iutuvan energiatuotteen 

kiinnostavuutta ja altistaa tuotteen haitalliselle julkisuudelle. Pääsääntöisesti 

tuotteiden ostajien tarkoituksena on kuitenkin juurikin ”vaikuttaa”. Esimerkiksi 

Winther ja Ericson kuvaavat sähkömarkkinoita käsittelevässä artikkelissaan, että 

uusiutuvan sähkön ostajien tausta-ajatuksena on, että vapaat sähkömarkkinat, 

alkuperätakuujärjestelmä ja ympäristötietoiset asiakkaat yhdessä saisivat aikaan 

muutoksen, jossa sähköntuotantotavat muuttuvat vähäpäästöisemmiksi (Winther 

& Ericson, 2013). Kuluttajien tarkoituksena on siis muuttaa 

energiantuotantojärjestelmää, eikä pelkästään parantaa omaa hiilijalanjälkeään. 

Asiakkaat uskovat, että heidän ostokäyttäytymisellään on vaikutusta siihen, miten 

energiaa tulevaisuudessa tuotetaan. Vapaaehtoisten markkinaperusteisten 

järjestelmien tarkoituksena onkin antaa asiakkaille mahdollisuus vaikuttaa 

poliittisten ilmastotoimien vierellä ja lisänä.  

 

5.1 Uusiutuva sähkö ja alkuperätakuujärjestelmä 
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Sähkömarkkinoilla alkuperätakuujärjestelmällä on kaksi tärkeää tehtävää. 

Ensimmäinen on uusiutuvan energian sähkömarkkinoiden seurantajärjestelmän 

luominen, jonka avulla asiakkaat saavat tietoa sähköntoimittajan valinnan tueksi: 

sen avulla voidaan seurata myös maakohtaisten uusiutuvan tavoitteiden 

toteutumista sekä ylläpitää uusiutuvan sähkömarkkinan läpinäkyvyyttä, 

luotettavuutta ja kuluttajansuojaa. Toinen alkuperätakuujärjestelmän tehtävä on 

uusiutuvan sähkön tuotantoa tukevan markkinamekanismin synnyttäminen. 

(Gkarakis &  Dagoumas, 2016.) 

Järjestelmä pyrkii tarjoamaan kuluttajansuojaa varmistamalla, että jonkun on 

täytynyt oikeasti tuottaa myyty määrä luvattua uusiutuvaa sähköä. Uusiutuvan 

sähkön tuotantoa, uusiutuvan sähkön käyttöoikeuden siirtymistä ja lopullista 

käyttöoikeuden ”kuluttamista” seurataan tarkkaan, joten samaa uusiutuvaa 

sähköä ei voida myydä usealle asiakkaalle, ja kaksoislaskennan ongelmaa ei synny.  

Alkuperätakuille on syntynyt omat, sähkön myynnistä erilliset markkinat. Sähkö ja 

alkuperätakuut voidaankin myydä erikseen: sähkö myydään sähköpörssiin päivän 

markkinahinnalla, ja alkuperätakuusertifikaatit esimerkiksi sähkönmyyjälle toisella 

puolella Eurooppaa. 

Alkuperätakuujärjestelmä irrottaa uusiutuvasta sähköstä ”uusiutuva”-

ominaisuuden sähköstä erilliseksi tuotteekseen, jota voidaan omistaa, myydä ja 

käyttää. Tämä ”uusiutuvuus” liikkuu alkuperätakuun mukana ja voidaan liittää 

alkuperätakuusertifikaatin toiminta-aikana ja toiminta-alueella mihin tahansa 

kulutettuun sähköön. Kuolettamalla alkuperätakuita loppukäyttäjä saa oikeuden 

kutsua käyttämäänsä sähköä sertifikaatissa nimetyn mukaiseksi uusiutuvaksi 

sähköksi. Tällä tavoin yritys voi vähentää laskennallisia 

kasvihuonekaasupäästöjään, kuten kasvihuonekaasulaskentaa käsittelevässä 

luvussa esitellään. Alkuperätakuusertifikaattien taloudellinen arvo syntyy 

yritysten, organisaatioiden ja kotitalouksien halusta vähentää päästöjään. 

Alkuperätakuiden kysyntä ja niiden rajallinen tarjonta synnyttävät markkinat 

uusiutuvan sähkön alkuperätakuille. Ostamalla alkuperätakuita esimerkiksi 
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uusiutuvien sähkötuotteiden muodossa kuluttaja luo kysyntää näille 

alkuperätakuille. Alkuperätakuiden myyminen tuo uusiutuvan sähkön tuottajalle 

lisätuloa sähkönmyynnin ja mahdollisten valtiollisten tukien päälle, ja tätä kautta 

lisää uusiutuvan tuotannon kannattavuutta. Koska alkuperätakuumarkkinat ovat 

avoimet myös uusille tulijoille sekä markkinat nykyään varsin likvidit, eli myyjä 

löytää todennäköisesti ostajan, voi alkuperätakuista syntyvän tulovirran ottaa 

annettuna uusien uusiutuvan energiantuotantolaitosten investointilaskelmissa.  

Näin ollen uusiutuvan sähkön markkinat, alkuperätakuut ja tulevat 

investointipäätökset ovat yhteydessä keskenään. Asiakkaan tekemillä valinnoilla 

on merkitystä uusiutuvan energian lisärakentamisessa uusiutuvan 

sähköntuotannon kohentuneen kannattavuuden kautta, koska 

alkuperätakuumarkkinoille tulo on vapaata, myös uusille tuottajille. 

Alkuperätakuujärjestelmän lisäyksellistä vaikutusta on myös kritisoitu. Joidenkin 

mukaan alkuperätakuiden hinnat ovat niin alhaisia, ettei niillä todellisuudessa ole 

vaikutusta uusiutuvan energian investoinneissa (Julian, 2018). Vielä ei myöskään 

ole yhtä yleisesti hyväksyttyä tapaa seurata miten ja kuinka paljon lisäyksellisyyttä 

milloinkin tapahtuu (Power, & Haddon, 2018) 

 

5.2 Uusiutuva kaukolämpö ja alkuperätakuujärjestelmä 
 

Tärkeänä erona uusiutuvan sähkön ja uusiutuvan kaukolämmön välillä on se, ettei 

tällä hetkellä kaukolämpösektorilla uusiutuvan sähkömarkkinan kaltaista 

alkuperätakuujärjestelmää ja toimivia alkuperätakuiden markkinoita ole 

olemassa. Euroopan Parlamentin uusimmassa ehdotuksessa uusiutuvista lähteistä 

peräisin olevan energian käytön edistämiseksi (REDD 2), ehdotetaan 

alkuperätakuujärjestelmän laajentamista myös lämpö- ja kaasumarkkinoille 

(Euroopan Parlamentti, 2017). Tämä työ on kuitenkin vielä pahasti kesken.  

Ei ole selvää millainen lämmön alkuperätakuujärjestelmästä tulee. Onko se 

ainoastaan uusiutuvan lämmön tuotannon ja kulutukseen seurantamekanismi, vai 
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onko järjestelmän tarkoitus olla uusituvan sähkön alkuperätakuujärjestelmän 

tapaan myös markkinamekanismi, joka tukee uusiutuvan tuotannon 

lisärakentamista alkuperätakuiden jälkimarkkinoiden avulla. Jos 

alkuperätakuujärjestelmään luodaan alkuperätakuiden jälkimarkkinat, on 

uusiutuvien tuotteiden kannalta tärkeää se, miten asiakkaat ottavat järjestelmän 

vastaan. Siinä missä sähköverkot ovat teoriassa Rovaniemeltä Venetsiaan asti 

yhteydessä, ovat kaukolämpöverkot hyvin paikallisia ja toisistaan irrallisia 

järjestelmiä. Uusiutuvan kaukolämmön myyminen paikallisten, toisistaan täysin 

irrallisten kaukolämpöjärjestelmien välillä voi olla tavalliselle asiakkaalle 

monimutkainen ymmärtää.  

Nykyinen järjestelmä, jossa uusiutuvalle kaukolämmölle ei ole uusiutuvan sähkön 

kaltaista alkuperätakuujärjestelmää ja jälkimarkkinoita, voi herättää kysymyksen 

siitä, millä tavoin kuluttajan ostopäätös ja tuotteiden lupaama 

kasvihuonekaasujen vähenemä ovat linkissä toisiinsa. Brennan nostaa esiin 

sähkömarkkinoita käsittelevässä artikkelissaan kritiikin, jota voi varsin hyvin 

soveltaa myös kaukolämpösektorilla. Jos energiayritys tuottaa jo valmiiksi 20 % 

tuotannostaan uusiutuvalla energialla, pystyy yritys täyttämään uusiutuvaa 

energiaa ostavien asiakkaiden kysynnän 20 % asti kokonaistuotannostaan 

tekemättä minkäänlaisia lisätoimenpiteitä (Brennan, 2006). Brennan kokee, ettei 

tällaisen tuotteen ostamisen voida sanoa lisäävän uusiutuvaa energian tuotantoa 

tai vähentävän päästöjä ennen kuin koko jo olemassa oleva uusiutuvan 

kapasiteetti on myyty. Tämän kritiikin mukaan uusiutuvan energiatuotteen 

ostaminen, kunnes energiayrityksen sen hetkinen uusiutuvan energian tuotanto 

on myyty kokonaan uusiutuvan energiatuotteena, on ainoastaan perusteetonta 

windfall –voittoa energiayritykselle, ilman minkäänlaista vaikutusta. 

Brennan kritiikki oli alun perin uusiutuvan sähkön tuotteita kohtaa. On kuitenkin 

henkilöitä, joiden mukaan uusiutuvan sähkön markkinoilla liäsyksellisyys toteutuu 

alkuperätakuujärjestelmän avulla (K. Gkarakis & A. Dagoumas, 2016). Uusiutuvan 

kaukolämpömarkkinoilla ei ole sähkömarkkinoiden tapaan 
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alkuperätakuujärjestelmää, joten Brennanin kritiikki sopii uusiutuviin 

kaukolämpötuotteisiin. 

Jos Brennanin kritiikin ottaa vakavissaan, herää kysymys mitkä tarjolla olevista 

uusiutuvan kaukolämmön tuotteista kannustavat tällä hetkellä 

kaukolämpöyhtiöitä uusiutuvan lisärakentamiseen. Kuten kaukolämpötuotteita 

käsittelevässä luvussa mainittiin, ainoastaan Helenin tuote yritti selittää 

markkinointimateriaalissaan tuotteensa lisäyksellisyyden vaikutusmekanismia. 

Uusiutuvan kaukolämmön tuotteissa pitäisi olla huomattavasti selkeämmin 

kerrottu, miksi tuotteen ostamisella on merkitystä. Osalle asiakkaista tämä voi olla 

tärkeätä. Helpoiten tämä kävisi lisäämällä tuotteisiin jokin hyvin selkeä 

lisäyksillisyyttä tuottava lisäominaisuus, joka olisi kuluttajillekin ymmärrettävä.  

On monia tapoja, joilla lisäyksellisyys saataisiin näkyvästi esille, asiakkaalle 

ymmärrettävässä muodossa. Uusiutuvan sähkön markkinoilta löytyy esimerkkejä 

tuotteisiin lisätyistä ominaisuuksista, joilla pyritään kasvattamaan 

lisäyksellisyysvaikutusta. Lisäyksellisyys saataisiin aikaan muun muassa siten, että 

osa tuotteen preemiohinnasta kerättäisiin ulkopuoliselle ilmastorahastolle: tästä 

esimerkkinä EKOenergiasähkön ilmastorahasto, joka kerää rahaa kolmansien 

osapuolten ilmastoprojektien tukemiseen (EKOenergia, 2018 a). Osa 

preemiohinnasta voitaisiin kerätä yrityksen sisäiseen ”uusiutuvan energian 

lisärakentamisrahastoon”, tästä esimerkkinä Helenin Ympäristöpenni -

sähkösopimuksen rahastointikäytänteet, jossa rahastoon kerätyt varat luvataan 

käyttää Helenin omiin uusiutuvan energian investointeihin (Helen, 2018). 

Uusiutuvan tuotteen myyminen voisi myös asettaa jonkinlaisia uusiutuvan 

energian lisätuotantovelvoitteita, kuten Helenin uusiutuvaa kaukolämpötuotetta 

ostaessa tapahtuu (Helen, 2018). Helenin uusiutuvan kaukolämpötuotetta 

ostettaessa Helen lupaa kasvattaa tietyssä suhteessa uusiutuvan energian 

tuotantoa kaukolämpötuotannossaan seuraavina vuosina. Varmasti on myös 

monia muita tapoja luoda tuotteeseen lisäominaisuuksia, joiden avulla  voidaan 

osoittaa, että kaukolämpöyritys investoi osan preemiohinnasta uusiutuvaan 
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energiaan, tai että tuotteen ostaminen vaikuttaa muulla tavoin uusiutuvan 

energian tuotantoon lisäävästi. 

Myös erilaisilla kestävyysstandardeilla ja -sertifikaateilla voidaan tuottaa lisäarvoa 

energia tuotteisiin. Sähkömarkkinoiden puolella kestävyyssertifikaatteja on 

tarjolla erilaisia, mutta pääsääntöisesti ne varmentavat, etteivät polttoaineet tule 

riskialueilta, tai asettavat muita vaatimuksia polttoaineen hankinnalle tai käytölle. 

Myös tämän kaltaisilla kestävyys-sertifikaatteja käyttämällä voitaisiin perustella 

uusiutuvan tuotteen korkeampaan preemiohintaa ja vastata ympäristötietoisten 

asiakkaiden mieltymyksiin.. 

 

6. Tutkimuksen toteutus 

 

6.1 Maksuhalukkuustutkimuksen menetelmät 

 

Tuotteen konseptintestaus ja kysynnän selvittäminen ovat kriittisiä askeleita 

uudentuotteen kaupallisen menestymisen kannalta. Asiakkaiden potentiaalisten 

ostoaikeiden (purchache inten) selvittäminen on tärkeää, jotta tuotteesta tulee 

oikeanlainen ja oikean hintainen. (Baker, & Hart, 2007, s. 284-286). Tuotteen 

hinnan valitseminen on yrityksen kannalta yksi kriittisimmistä päätöksistä 

(Monroe, 2003, s. 9).  Optimaalisen hinnan löytäminen vaatii analyysiä siitä, kuinka 

paljon asiakkaat ovat valmiita tuotteesta maksamaan. Oikean hinnan löytäminen 

on ollut jo pitkään markkinatutkimusten yhtenä tärkeänä tehtävänä (Breidert, 

Hahsler, M., & Reutterer. 2015) Oikean hinnan löytäminen varsinkin uusille 

tuotteille, joita ei ole ennen nähty markkinoilla, voi olla haastavaa. Tässä apuun 

tulevat erilaiset potentiaalisille asiakkaille tehtävät maksuhalukkuustutkimukset. 

Yhtenä maksuhalukkuustutkimusten tarkoituksena on tuottaa arvio siitä, kuinka 

moni asiakas ostaisi tuotetta milläkin hinnalla, eli pyritään selvittämään 
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kysyntäkäyrän muotoa. Usein tämä tehdään selvittämällä korkein hinta, jolla 

kuluttaja olisi valmis ostamaan kyseisen hyödykkeen, tai kuinka paljon hän 

arvostaa kutakin hyödykkeen ominaisuutta erikseen (Breidert, Hahsler, M., & 

Reutterer. 2015). Jos otos on edustava, voidaan vastaukset yhdistää ja yleistää 

kattamaan koko populaatiota, eli kaikkia potentiaalisia asiakkaita. 

Maksuhalukkuustutkimukset voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan niiden 

käyttämien menetelmien ja taustaoletusten mukaan. Alla oleva kuva 1 esittää 

yhden tavan käsitteellistää näitä kahta menetelmäperhettä. Jako tehdään sen 

perusteella, mistä lähteestä maksuhalukkuusvastaus saadaan. Lausuttujen 

preferenssien menetelmiksi (stated preferences) kutsutaan niitä menetelmiä, 

joissa tutkimuskohteelta itseltään kysytään hänen maksuhalukkuuttaan. 

Paljastettujen preferenssien menetelmiksi (revealed preferences) kutsutaan 

sellaisia menetelmiä, joissa tutkimuskohteen käyttäytymistä ja valintoja 

tarkastellaan ja analysoidaan. Tässä tutkimuksessa hyödynnetään paljastettujen 

preferenssien menetelmäperheestä löytyvää customer surveyta eli 

asiakaskyselytutkimusta. 

 

Kuva 1 Maksuhalukkuustutkimusmenetelmien teoreettinen jaottelu (Breidert, Hahsler, M., & Reutterer. 2015) 

 

Lausuttujen preferenssien menetelmät perustuvat haastattelututkimuksiin, joissa 

pyritään selvittämään haastateltavan preferenssejä ja maksuhalukkuutta  
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asettamalla haastateltava hypoteettiseen valintatilanteeseen (Hanley, Shogren, & 

White. 2001. s. 47). Kysely- tai haastattelumuotoisissa valintatehtävissä vastaaja 

joutuu valitsemaan, asettamaan paremmuusjärjestykseen, arvottamaan tai 

hinnoittelemaan hänelle annettuja vaihtoehtoja. Tehtävät suunnitellaan joskus 

myös niin, että niissä hyödynnetään oikeaa rahaa ja oikeita tuotteita (Lipovetsky, 

Magnan & Polzi, 2011.). Vastausten perusteella pystytään tekemään tulkintoja 

vastaajan preferensseistä ja arvostuksista. Markkinatutkimuksissa vastausten 

oletetaan kuvaavaan vastaajan tulevaa käyttäytymistä samanlaisten valintojen 

edessä, pääsääntöisesti ostotilanteessa (Monroe, 2003, s. 222-224).  

Lausuttujen preferenssien menetelmien etuna on se, että valintatehtävillä 

voidaan selvittää vastaajien käyttäytymistä myös sellaisten hyödykkeiden osalta, 

joilla ei vielä ole syntynyt markkinoita (Hanley, Shogren, & White. 2001. s. 47). 

Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset ympäristöhyödykkeet tai  uudet innovatiiviset 

tuotteet.  

Lausuttujen preferenssien menetelmät voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin 

kyselymenetelmiin (direct surveys ja indirect surveys). Ero syntyy siitä, millaisessa 

muodossa kysymys tai valintatehtävä haastettavalle annetaan. Suorissa kyselyissä 

maksuhalukkuutta selvitetään melko suorilla kysymyksillä, esimerkiksi muodossa 

”kuinka monta euroa olisit valmis korkeimmillaan maksamaan tällaisesta 

tuotteesta”. Epäsuorissa kyselyissä vastaaja asetetaan valitsemaan tai 

järjestämään paremmuusjärjestykseen erilaisia hyödykkeiden tai hyödykkeiden 

ominaisuuksia, tarkoituksena selvittää hyödykkeiden eri ominaisuuksien 

suhteellinen merkitys kulutajalle. (Breidert, Hahsler, M., & Reutterer. 2015) 

Molemmilla menetelmäsuunnilla on omat etunsa ja haittansa. Suorat menetelmät 

ovat helppoja toteuttaa ja tulkita, ja ne tuottavat vastaajakohtaista informaatiota 

maksuhalukkuudesta. Vastaajat kuvaavat tarkalleen oman maksuhalukkuutensa, 

joten kysyntäkäyrän piirtäminen vastausten perusteella on teknisesti helppoa ja 

tulkitseminen intuitiivista. Kuitenkin voidaan väittää, että vastaajille saattaa olla 

vaikeaa arvioida tarkkaa euromääräistä maksuhalukkuuttaan: hänellä saattaa olla 
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yllyke olla vastaamatta totuudenmukaisesti tai kysymysmuotoilu saattaa 

kiinnittää liikaa huomiota tuotteen hintaan muiden ominaisuuksien 

kustannuksella (Lipovetsky, Magnan & Polzi, 2011). 

 

6.2 Gabor-Granger -menetelmä 

 

Gabor-Granger -menetelmä kuuluu lausuttujen preferenssien ja suorien 

kysymysten maksuhalukkuustutkimusten perheeseen. Taloustieteen Nobelisti 

Clive W. J. Granger yhdessä André Gaborin kanssa tutki 1960-luvulla tuotteiden 

hinnoittelua ja kuluttajien käyttäytymistä empiirisin menetelmin. Heidän 

yhteistyönsä tuloksena syntyi Gabor-Granger –hintamallinnus (G-G –menetelmä) 

(Lipovetsky, Magnan & Polzi, 2011). G-G -menetelmää hyödynnetään melko paljon 

markkinatutkimuksessa, ja se sopii uusien tuotteiden hinnoittelun analysoimiseen. 

Menetelmän tarkoituksena on saada aikaiseksi osto-responssifunktio, jolla 

voidaan analysoida sitä, kuinka suuri osa vastaajista olisi valmis ostamaan tuotteen 

eri hinnoin. (Wedel, & Leeflang, 1998.) 

G-G –menetelmässä pyritään selvittämään korkein hinta, jolla vastaaja suostuu 

tuotteen ostamaan. Vastaajalle esitetään vastauksiin reagoiva dikotomisten 

kysymysten sarja, jossa vaihtoehtoina ovat ”hyväksy tarjous” sekä ”hylkää 

tarjous”. Kysymyssarjassa hyödyke pysyy samana, mutta hintaa nostetaan tai 

lasketaan kysymysten välillä aikaisempien vastausten mukaan, kunnes haluttu 

hintaskaala on käyty läpi (Wedel, & Leeflang, 1998). Asetelman pyrkii 

haarukoimaan korkeimman tarjouksen matkimalla oikean maailman 

ostotilannetta, jossa kuluttaja kohtaa hintoja, jotka hän hyväksy tai hylkää. 

G-G –menetelmän soveltaminen alkaa sillä, että haastateltaville esitellään 

tarkasteltava tuote. Tuote pyritään kuvaamaan mahdollisimman selkeästi ja 

yksinkertaisesti. Tuotteen esittelyn jälkeen esitetään kysymyssarja, jolla 

maksuhalukkuus selvitetään. Kysymykset asetetaan muotoon ”ostaisitko esitellyn 

tuotteen, jos sen hinta on x”. Vastaajan tehtäväksi jää päättää hyväksyykö vai 
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hylkääkö hän tarjouksen (Wedel, & Leeflang, 1998). Väli, jolta hintoja kysellään, 

tulee miettiä tarkkaan. Hintaskaalan valinta täytyy tehdä huolella, muuten 

saatetaan menettää arvokasta tietoa. Kysytyn hintaskaalan tulee olla riittävän 

tarkka, mutta pitää sisällään suurin osa lausutuista maksimihinnoista. (Lipovetsky, 

Magnan & Polzi, 2011.) 

Kuva 2 on esimerkki G-G –menetelmässä käytettävästä tarjouspolusta. Vastaajalle 

tarjotaan tuotetta tiettyyn hintaan, ja hänen vastauksensa, tarjouksen 

hyväksyminen tai hylkääminen, määrittää sen, millä hinnalla tuotetta tarjotaan 

seuraavalla kierroksella. Tarjouksen hylkääminen laskee tarjottua hintaa ja 

hyväksyminen nostaa hintaa. Tällaisen kyselyketjun avulla löydämme korkeimman 

tarjouksen, jonka vastaaja hyväksyy. Korkein hyväksytty tarjous kuvaa vastaajaan 

maksuhalukkuutta, eli korkeinta hintaa, jolla hän on valmis tuotteen ostamaan. 

Monroe suosittelee sarja-muotoisessa maksuhalukkuustehtävässä käyttämään 

satunnaistettua tarjousjärjestetystä, jotta tarjousten järjestyksellä ei olisi 

vaikutusta vastauksiin (Monroe, 2003 s. 241). Tässä tutkimuksessa se ei ollut 

mahdollista sähköisessä kyselyohjelmassa johtuen, joten tarjousketju eteni joka 

kerta samalla tavalla. 

 

 

Kuva 2 Havainnekuva Gabor-Granger menetelmän kysymyspolusta 
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6.3 Gabor-Granger -menetelmän soveltaminen tutkimuksessa 

Gabor-Granger -menetelmää hyödynnettiin tässä tutkimuksessa yritysten 

maksuhalukkuuden selvittämiseen. Menetelmä valittiin, koska G-G -menetelmän 

maksuhalukkuustehtävät arveltiin vastaajille kognitiivisesti helpommiksi kuin 

maksuhalukkuuden arvioiminen avoimien kysymysten avulla. Avoimet 

maksuhalukkuuskysymykset, esimerkiksi ”kuinka paljon olisit valmis maksamaan 

tästä tuotteesta”, jättävät hyvin paljon vastuuta vastaajalle. Varsinkin uusien 

tuotteiden kohdalla, joiden ostamisesta vastaajalla ei ole kokemusta, avoimet 

kysymykset voivat olla haastavia. (Lipovetsky, Magnan & Polzi, 2011.) Epäsuorat 

menetelmät lausuttujen preferenssien menetelmäperheestä, kuten discrete 

choice - ja conjoint analysis -menetelmät jouduttiin jättämään väliin pienen 

otoskoon takia. 

G-G –menetelmällä tarkasteltavat tuotteet olivat EKOenergia-sertifioitu uusiutuva 

kaukolämpö sekä sertifioimaton uusiutuva kaukolämpö. Asiakkaiden nykyinen 

kaukolämpösopimus, eli sekaenergialla tuotettu peruskaukolämpö toimii 

verrokkina, jota vasten EKOenergia-sertifioitua ja sertifioimatonta uusiutuvaa 

tuotetta vuorotellen verrattiin. Koska vastaajat ovat jo kaukolämpöasiakkaita, ei 

ole tarpeen tarjota vastausvaihtoehtoa ”en halua minkäänlaista 

kaukolämpösopimusta”. 

G-G-maksuhalukkuustehtävien kysymykset esiteltiin tässä tutkimuksessa 

molemmille uusiutuville tuotteille muodossa: 

” Ajatellaan, että markkinoilla olisi tällä hetkellä mahdollista ostaa EKOenergia-

sertifioitua uusiutuvalla energialla tuotettua kaukolämpöä (tuote 3.). 

Uskotko, että yrityksesi olisi valmis maksamaan 3 prosenttia enemmän verrattuna 

nykyiseen kaukolämpösopimukseen saadakseen EKOenergia-sertifioitua 

kaukolämpöä?” 

Vastausvaihtoehtoina olivat ”Ei” ja ”Kyllä, melko todennäköisesti” 
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Maksuhalukkuustehtäviä käytettäessä on tärkeää, että vastaajat ymmärtävät, 

mitä heille ollaan tarjoamassa. Kyselylomakkeessa tuotteet esiteltiin erillisellä 

tuoteinfosivulla. Nykyinen kaukolämpösopimus, sertifioimaton uusiutuva 

kaukolämpötuote sekä EKOenergia-sertifioitu uusiutuva kaukolämpötuote 

pyrittiin esittelemään hyvin yksinkertaisessa muodossa. Tuotteiden tärkeimmät 

ominaisuudet esiteltiin tavalla, joka mahdollisti tuotteiden välisen helpon 

vertailtavuuden. EKOenergia-sertifikaatista oli erikseen vielä oma tietosivunsa, 

jolla varmistettiin, että vastaajalla on hyvä käsitys siitä, mitä EKOenergia-

sertifiointi tarkoittaa. Tuotteiden esittelysivu sekä EKOenergia-sertifikaatin 

esittelysivu löytyvät liitteistä osiosta 2. –Kyselyn kysymykset. 

Maksuhalukkuustehtävien tueksi tehtäväsivulle lisättiin kaksi apukuvaa. 

Ensimmäisessä apukuvassa kuvattiin vielä kerran tarjotun tuotteen sekä 

nollavaihtoehdon, eli nykyisen kaukolämpösopimuksen tärkeimmät 

ominaisuudet. Toisessa apukuvassa esiteltiin seitsemän eri esimerkkikiinteistön 

avulla, kuinka paljon kaukolämpölaskun hinta vuositasolla kasvaisi tarjotul la 

preemiohinnalla. Jokaiselle tarjotulle preemiohinnalle tarjottiin omat 

esimerkkilaskut. Esimerkkihinnat perustuivat todellisiin kohteisiin ja nykyiseen 

kaukolämpöhinnoitteluun. Liitteistä osasta 2. – Kyselyn kysymykset löytyy 

esimerkki Gabor-Granger –tehtävästä ja kaukolämpötuotteiden tuotteiden 

esittelyistä. 

Tässä tutkimuksessa päätettiin hyödyntää jo olemassa olevien uusiutuvien 

kaukolämpötuotteiden preemiohintoja suunnannäyttäjänä. Kappaleessa 

”Suomessa tarjolla olevat uusiutuvat kaukolämpötuotteet”  esiteltiin tuotteiden 

hinnoittelua. Tuotteiden hinnoittelu osuu välille 1–5 % kaukolämmön 

kokonaishinnasta, joten se valikoitui myös tämän tutkimuksen hintaskaalaksi. 

Maksuhalukkuustehtävissä haarukoitavat hintavaihtoehdot olivat 0 %, 0,5 %, 1 %, 

2 %, 3 %, 4 % ja 5 % preemiohinta verrattuna yrityksen nykyiseen 

kaukolämpösopimukseen  
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Maksuhalukkuuskysymyksessä tarjoaminen aloitettiin 3 % preemiosta. 

Seuraavalla kierroksella tarjottiin joko 1 % tai 5 % sen mukaan, oliko vastaaja 

hylännyt vai hyväksynyt tarjouksen. Tarjousta nostamalla tai laskemalla 

haarukoitiin molemmille uusiutuville tuotteille korkein mahdollinen hinta, jonka 

vastaaja uskoo yrityksensä olevan valmis hyväksymään. 

Yrityshaastatteluiden erityispiirteenä on se, että yritysten päätöstentekoketju t 

vaihtelevat yrityskohtaisesti ja saattavat usein olla hyvinkin monimutkaisia. 

Esimerkiksi monikansallisessa suuryrityksessä investointipäätöksiin saattaa 

osallistua useita ihmisiä useilta eri osastoilta. Tästä johtuen yrityskyselyyn 

vastaavalla henkilöllä ei välttämättä ole mandaattia tehdä yksinään päätöksiä 

kysytystä aiheesta (Malhotra & Birks, 2007, s. 774). Vastaamisen helpottamiseksi 

maksuhalukkuuskysymysten muotoiluun laitettiin lievää epävarmuutta salliva 

muotoilu. Esimerkiksi lauseet ”uskotko, että yrityksesi olisi valmis maksamaan…”, 

sekä vastausvaihtoehdoissa ”kyllä, melko todennäköisesti”, valittiin muotoiluksi, 

jotta vastaajat rohkaistuvat antamaan oman arvionsa, vaikka kokisivat 

kysymyksen vaikeana tai ajattelisivat olevansa väärä henkilö vastaamaan. 

Yrityshaastatteluiden haasteena on myös se, että kysely on saattanut mennä 

väärälle henkilölle tai vastajaa ei muusta syystä tiedä tarpeeksi vastatakseen 

kysymyksiin. Tämä ongelma on toki aina kyselytutkimuksissa läsnä (Hirsjärvi, 

Remes, Sajavaara, 1997, s. 182) Maksuhalukkuuskysymyksissä ei ollut ”en osaa 

sanoa” vaihtoehtoa, joten vastausten todenperäisyyttä varmennettiin 

kysymyksellä, jossa pyydettiin arviomaan sitä, kuinka varma vastaaja oli 

vastauksistaan maksuhalukkuustehtävissä. 

 

6.4 Yritysten taustamuuttujat ja maksuhalukkuutta selittävät 

ominaisuudet 
 

Maksuhalukkuustehtävien analysoinnin tueksi tarvitaan tietoa myös 

vastaajakohtaisista taustamuuttujista. Vastaajien ja heidän edustamiensa 
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yritysten taustasta ja ominaisuuksista kerättiin luokitteluasteikollista sekä 

numeerista aineistoa, jonka avulla yrityksiä pyrittiin luokittelemaan 

ominaisuuksiensa mukaan, sekä tunnistamaan, minkälaiset tekijät ennustavat tai 

selittävät kiinnostusta uusiutuvaan kaukolämpöön. Potentiaalisten asiakkaiden 

tunnistaminen on usein markkinatutkimusten tärkeimpiä tavoitteita. Selvitettäviä 

taustamuuttujia olivat muun muassa yrityksen liikevaihto, toimintasektori, 

asiakkaiden laatu, uusiutuvan sähkön ostaminen, yrityksen ympäristöstrategian, 

ilmastoimagon tärkeys sekä vuokraako vai omistaako yritys kiinteistönsä. 

Potentiaalisten asiakkaiden tarpeiden ja motiivien ymmärtäminen on hyvin 

tärkeää uuden tuotteen lanseeraamisessa. Kyselyssä pyrittiin selvittämään myös 

sitä, mitkä uusiutuvan kaukolämpötuotteen ominaisuudet olivat potentiaalisten 

asiakkaiden mielestä tärkeimpiä tai merkityksellisimpiä ominaisuuksia.  

 

6.5 Kyselytutkimuksen toteutustapa 

 

Kyselytutkimus toteutettiin strukturoidulla internetkyselyllä. Verkkokysely valittiin 

ensisijaisesti sen kätevyyden takia. Verkkokysely on vastaajille helppo täyttää ja 

tulosten käsittely nopeutuu huomattavasti, kun valmiiksi koodattu aineista 

saadaan tietojenkäsittelyohjelmaan (Heikkilä, 2010 s. 69). Verkkokysely 

toteutettiin E-lomake -palvelulla, joka tarjoaa hyvät puitteet erilaisten survey-

kyselyiden tekoon. E-lomake mahdollisti tutkimuksen kannalta tärkeiden 

infosivujen, esimerkiksi kaukolämpötuotteiden esittelysivujen, tekemisen 

selkeiksi ja helposti luettaviksi. Tulokset käsiteltiin SPSS-ohjelmalla. 

Suurin osa toteutetun survey -kyselyn kysymyksistä on monivalintatehtäviä, ja 

monissa asenteita tai mielipiteitä kuvaavassa kysymyksessä on käytetty Likert-

skaalaa tai muuta numeerisesti luokiteltua mielipideskaalaa. Likert-asteikon etuna 

on se, että paljon informaatiota saadaan pieneen tilaan ( Heikkilä s. 54). Avoimia 

kysymyksiä pyrittiin välttämään, koska niihin vastaaminen sekä niiden käsittely on 

työlästä eivätkä kaikki vastaajat eivät ole yhtä hyviä itse muotoilemaan 
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vastauksiaan (Bryman & Bell, 2011). Avoimia kysymyksiä käytettiin kysymyksissä, 

jossa pelättiin valmiiden vastausvaihtoehtojen vähentävän vastauksista saatavan 

informaation määrää.  

Rakenteellisesti kysely jakautui kuuteen eri osaan. Kysely pyrittiin luomaan niin, 

että kysymykset etenevät henkilökohtaisista kysymyksistä yleisiin ja helpoista 

kysymyksistä vaikeisiin. Alla on esitelty kyselyn rakenne ja muoto. 

Yrityskyselyn rakenne: 

1. Vastaajan perustiedot + 1 kysymys ilmastoasenteista 

2. Yrityksen perustiedot 

3. Yritys suhteessa uusiutuvaan energiaan ja ympäristöasioihin 

4. Uusiutuvien tuotteiden esittely 

5. Maksuhalukkuuskysymykset 

6. Yritys suhteessa uusiutuviin kaukolämpötuotteisiin 

 

6.6 Otos ja yhteydenotto 

 

Kyselyssä otoksena toimi Turku Energian toimittama yritysasiakaslista. 

Sähköpostilistalla oli yhteensä 284 Varsinais-Suomen alueella toimivan yrityksen 

sähköpostiosoitetta. Sähköpostiviesti lähetetiin kaikille listalla oleville. 

Sähköposteissa kuvattiin tutkimuksen aihetta, aikataulua ja tekijöitä. 

Osallistuneiden kesken tehtävä lahjakorttiarvonta mainittiin myös viestissä. Viesti 

kehotti osallistumaan internetkyselyyn ja antoi linkin, josta pääsi 

kyselylomakkeeseen.  

Otokselle lähetettiin yksi muistutussähköposti ja viimeisellä viikolla soitettiin 

muistutuspuhelu niille yrityksille, joiden puhelinnumerot saati in Turku Energian 

asiakastiedoista. Lopullinen vastaajamäärä oli 30 vastausta. Vastausprosentti oli 

siten noin 10 %. Kohtalaisen alhaiseen vastausprosenttiin vaikuttivat 
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vanhentuneet sähköpostiosoitteet: 10–15 % sähköposteista palautui virheviestin 

kanssa saman tien takaisin. 

 

6.7 Kyselyiden suunnittelu ja pilotointi 

 

Kyselyiden suunnittelussa on hyödynnetty jo olemassa olevaa 

maksuhalukkuustutkimus- ja markkinatutkimuskirjallisuutta. Tukimuksen 

taustamuuttujien valitsemisessa auttoivat muun muassa Koseniuksen ja Ollikaisen  

uusiutuvan energian maksuhalukkuustutkimuksen (Kosenius & Ollikainen, 2013) 

sekä Elinkeinoelämän keskusliiton toteuttaman Business ja ilmaston muutos –

yrityskyselyn (Huovinen, 2015)  kysymysrungot. Maksuhalukkuustehtävien 

rakenteessa, eli miten informaatio ja kuvat aseteltiin tehtävissä vastaajille 

selkeään ja kätevästi vertailtavaan muotoiluun, otettiin mallia Van Loon ja 

kumppanien tekemästä choice experiment –tutkimuksesta, jossa tutkittiin 

kuluttajien maksuhalukuutta eri luomusertifikaatteista. Gabor-Granger –

maksuhalukkuustehtävissä seurattiin Lipovetskyn, Magnan ja Zanetti-Polzin 

kuvausta Gabor-Granger –menetelmän kulusta (Lipovetsky, Magnan & Zanetti-

Polzi, 2011). Suunnittelussa tuki myös Wedelin ja Leeflangin tekemä tutkimus, 

jossa he hyödynsivät Gabor-Granger –menetelmää (Wedel & Leeflang, 1998). 

Heidän työssään tarjotut hinnat olivat  tosin sattumanvaraistettuja, jota tässä 

tutkimuksessa ei voitu toteuttaa.  

Kyselyn suunnittelussa on ollut tukena taloustieteellisen arvotustutkimukseen 

erikoistunut yliopistotutkija Helsingin yliopistosta, joka tutkimustensa puolesta on 

tehnyt paljon töitä kysely- ja maksuhalukkuustutkimusten parissa. 

Kaukolämpömarkkinoiden erityispiirteiden kanssa auttoi innovatiivisten 

energiatuotteiden ja kaukolämpöasioiden parissa työskentelevä asiantuntija 

Turku Energialta. Kyselyrunkoa pilotoitiin kahteen kertaan. Ensimmäisellä kerralla 

noin 10 yliopisto-opiskelijaa testasi kyselypohjan ymmärrettävyyttä ja 

vastaamisen kestoa. Toinen kierros tehtiin valmiin verkkomateriaalin kanssa Turku 
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Energian työntekijöille. Tarkoituksena oli, että kyselyyn vastaaminen vie noin 12 

minuuttia. Kysymyksiä jouduttiinkin karsimaan moneen otteeseen, jotta kyselyn 

pituus pysyi riittävän kevyenä. 

 

7. Kyselyn tulokset 

 

Tässä kappaleessa kuvaamme aineiston tärkeimmät osat sekä kyselyn tulokset. 

Alkuun esittelemme otoksen, eli käymme läpi vastaajien ja heidän edustamiensa 

yritysten taustatiedot. Tämän jälkeen esitellään kyselyn ympäristö- ja 

ilmastoteemoihin sekä EKOenergia-sertifikaattiin liittyvien kysymysten vastauksia. 

Luvun lopuksi esitellään yritysten maksuhalukkuustehtävien vastaukset, sekä 

katsotaan, mitkä uusiutuva kaukolämpötuotteen ominaisuudet koettiin tärkeiksi.  

 

7.1 Vastaajien ja yritysten perustiedot 
 

Taulukko 1 esittelee vastaajien henkilökohtaiset perustiedot. Taulukossa käydään 

läpi vastaajan sukupuoli, ikä, koulutusaste ja vastaus kysymykseen ”kuinka 

suurena uhkana henkilökohtaisesti pidät ilmastonmuutosta”.  

 

Taulukko 1 Vastaajien taustatiedot 

 Vastauksen frekvenssi   Prosenttiosuus 

Sukupuoli: (n=29) 

Mies 

Nainen 

 

20 

9 

 

69 % 

31 % 

Ikä, vuotta (n=29) 

<30 

31-40 

41-50 

51-65 

>65 

 

1 

4 

7 

15 

3 

 

3 % 

13 % 

22 % 

47 % 

6 % 
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Koulutus:  

Peruskoulu 

Ammattikoulu 

lukio 

Opistotaso 

Ammattikorkeakoulu 

Alempi korkeakoulu 

Ylempi korkeakoulu 

 

2 

2 

3 

10 

5 

2 

6 

 

7 % 

7 % 

10 % 

33 % 

17 % 

7 % 

20 % 

Ilmastonmuutos asenne:  

Ei ole uhka 

Melko pieni uhka 

Melko suuri uhka 

Todella suuri uhka 

 

0 

3 

20 

7 

 

0 % 

10 %  

67 %  

23 % 

 

Sukupuolen osalta vastaajat ovat jakautuneet epätasaisesti. Miesten osuus vastaajista 

lähentelee seitsemään kymmentä prosenttia. Vastaajista suurin osa kuului iäkkäämpiin 

ryhmiin, alle neljäkymmentä vuotiaita on vain 16 % vastaajista. Suurin osa vastaajista 

osuu ryhmään 51-65 vuotta, jopa 47 % kuuluu tähän ikäluokkaan. Yli 65 vuotiaita löytyy 

10 prosenttia vastaajista. 

 

Otos oli keskimäärin jonkin verran kouluttautuneempaa kuin suomalaiset 

keskimäärin. Otoksessa toisen asteen tai tätä alemman koulutuksen oli 

suorittanut 24 prosenttia vastaajista, Suomen mittakaavalla prosenttiosuus on 57 

prosenttia. Alemman korkeakoulun tai opistotasoisen koulun oli vastaajista 

käynyt 57 prosenttia, kun taas Suomessa osuus on 29 prosenttia. Ylemmän 

korkeakoulututkinnon tai tätä korkeamman tutkinnon oli suorittanut 20 

prosenttia vastaajista, koko Suomen prosenttiosuus tälle ryhmälle on 14 

prosenttia. (Tilastokeskus, 2017) 

 

Vastaajien keskuudessa ilmastonmuutos nähtiin melko suurena uhkana. Yksikään 

vastaajista ei vastannut, että ilmastonmuutos ei olisi uhka. Kymmenen prosenttia 

vastaajista koki ilmastonmuutoksen melko pienenä uhkana. Eniten vastauksia 

saatiin ”melko suuri uhka” vaihtoehtoon, jopa 67 prosenttia vastauksista. 

”Suurena uhkana” ilmastonmuutoksen näki 27 prosenttia vastaajista. Kyselyn 

tulokset ovat saman suuntaisi, vaikkakaan eivät aivan yhtä huolestuneita, kuin 
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Ylen teettämän ilmastoasennekyselyn tulokset vuodelta 2018 (Yle, 2018). Ylen 

kyselyssä 59 prosenttia koki ilmastonmuutoksen ”erittäin vakavana ongelmana”, 

30 prosenttia ”melko vakavana ongelmana” ja ainoastaan 9 prosenttia koki 

ilmastonmuutoksen joko ”vähäisenä ongelmana” tai ”ei ongelmana lainkaan”.  

Taulukkoon 3 on koottu vastanneiden yritysten perustiedot; toimiala, liikevaihto, 

miltä sektorilta asiakkaat ovat sekä muutama tieto yrityksen kiinteistöstä.  

Taulukko 2 Yritysten taustatiedot 

  

 

 Vastauksen frekvenssi Prosenttiosuus 

Yrityksen toimiala:  

Teol lisuus 

Kauppa 

Majoi tus- ja ravintola palvelu 

Ki inteistöalan toiminta 

Kul jetus 

Muut pa lvelut 

Muut toimialat 

 

 

8 

3 

3 

7 

1 

4 

4 

 

27 % 

10 % 

10 % 

23 %  

3 % 

13 % 

13 % 

Liikevaihto  

0-2 mi l joonaa euroa 

2-10 mi l joonaa euroa 

10-50 mi l joonaa euroa 

> 50 mi l joonaa euroa 

 

 

11 

7 

3 

9 

 

37 %  

23 %  

10 % 

30 % 

Suurin osa yrityksen asiakkaista: 

Kuluttajia 

Yri tysasiakkaita 

Julkisen sektorin toimijoita 

Muita  ei kaupallisia toimijoita 

 

 

10 

15 

2 

3 

 

33 % 

50 % 

7 % 

10 % 

Lämmitettävän kiinteistön koko 

(n=26) 

0-1000 m2 

1001-5000 m2 

5001-10000 m2 

10001-50000 

>50000 

 

 

 

6 

7 

4 

7 

2 

 

 

23 % 

27 % 

15 % 

27 % 

8 % 

Omistaako yritys kiinteistönsä 

Vuokraa 

Omistaa 

EOS 

 

11 

17 

2 

 

37 % 

57 % 

7 % 
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Yritykset ovat pääsääntöisesti palvelualoilta, jopa 73 prosenttia yrityksistä toimii 

palvelusektorilla. Alkutuotannosta ei tähän kyselyyn tullut yhtään vastausta. 

Teollisuus-sektorilta on 27 prosenttia vastaajista. 

Liikevaihdoltaan yritykset ovat hyvin eri kokoisia keskenään, ja 

vastausvaihtoehtojen ääripäät painottuvat vastauksissa. Suurin osa vastaajista 

kuuluu 0-2 miljoonan euron ryhmään (37 %). Seuraavaksi isoin ryhmä, 30 

prosenttia vastaajista, kuuluu yli 50 miljoonan euron ryhmään. 

Yritysten tärkeintä asiakasryhmää kysyttäessä selvisi, että kuluttaja-asiakkaat (33 

%) ja yritysasiakkaat (50 %) olivat tärkeimmät asiakasryhmät. Julkisensektorinen 

toimijat ja muut ei-kaupalliset toimijat saivat yhdessä vain 17 prosenttia 

vastauksista.  

Lämmitettävän kiinteistön koko jakautuu vastaajilla tasaisesti usean vaihtoehdon 

ympärille. Tosin suurimpia, yli 50000 neliön kiinteistöjä on vain muutamalla 

vastaajalle (8 %). EOS –vastauksia tuli enemmän kuin monissa muissa 

kysymyksissä, mikä viittaa siihen, että kysymys on mahdollisesti ollut haastava 

vastaajille. Vastauksista selvisi myös, että kiinteistöjen omistaminen on jonkin 

verran yleisempää kuin vuokralla oleminen, 57 prosenttia vastasi omistavansa 

kiinteistönsä.  
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Yritysten ympäristöasenteisiin ja –ratkaisuihin liittyvät kysymykset 

Taulukkoon 3 on kuvattu yritysten ympäristöasenteita ja –ratkaisuja selvittävien 

kysymysten vastauksia. 

 

Taulukko 3Yrityskyselyn vastaajien ympäristö asenteet ja toimet 

 

 

Vastanneista yrityksistä 37 prosenttia kertoi ostavansa uusiutuvaa sähköä tällä 

hetkellä. Vastaajista 26 prosenttia tiesi, ettei yrityksen sähkösopimus ole 

uusiutuvaa sähköä. EOS – vastausten määrä oli huomattavan korkea (37 %). 

Kysymyksessä, jossa selvitettiin uusiutuvan sähkösopimuksen valinneiden 

yritysten syitä ostaa uusiutuvaa sähköä, selvisi, että suurin osa oli tietoisesti 

valinnut uusiutuvan sähkön. Ainoastaan kolme vastausta kuvasi syyksi joko 

 Frekvenssi Prosenttiosuus 
Ostaako yritys uusiutuvaa sähköä: 

Kyl lä  

Ei  

EOS 

 

 

12 

8 

10 

                  

37 %    

26 % 

37 % 

Syy ostaa uusiutuvaa sähköä: (n=12) 

Ympäristöstrategia  

Imago/markkinointihyödyt  

Ulkpuoliset ympäristöstandardi 

Halvin 

Sattuma  

EOS 

Muu 

Ki lpailijoiden seuraaminen 

 

7 

5 

4 

2 

1 

1 

1 

0 

 

Miten yritys viestii uusiutuvan sähkön 

käyttämisestä: (n=12) 

pakkauksessa ta i markkinointimateriaaleissa 

yhteiskuntavastuu/ympäristövastuuraporteissa 

osana yri tyksen yleistä viestintää 

ei  viestitä missään 

 

 

0 

6 

7 

3 

 

Onko yrityksellä ilmasto- tai ympäristöstrategia? 

Kyl lä  

Kehitteillä 

Ei  

EOS 

 

12 

1 

15 

2 

 

40 % 

3 % 

50 % 

7 % 
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sattuman tai sen, että uusiutuva sähkösopimus oli ollut halvin. Yrityksen oma 

ympäristöstrategia sai 7 vastausta, imago ja markkinointi hyödyt 5 vastausta ja 

erilaisten ympäristöstandardien täyttäminen 4 vastausta. Tässä osiossa jokainen 

vastaaja sai valita yhden tai useamman syyn. Uusiutuvan sähkön ostamisen 

motiiveja selvittävän kysymyksen vastaaja määrä oli 12 vastaajaa. 

Niiltä yrityksiltä, jotka ostivat uusiutuvaa sähköä, kysyttiin, millä tavoin he viestivät 

uusiutuvan sähkön käyttämisestä. Yksikään vastaajista ei viestinyt uusiutuvan 

sähkön hyödyntämistä suoraan tuotteen pakkauksessa tai 

markkinointimateriaaleissaan. Tähän voi vaikuttaa se, että suurin osa vastaajista 

oli palvelusektorilta, joten myytävät tuotteet ja niiden pakkaukset eivät ole kovin 

konkreettisia. Eniten vastauksia, 7 kappaletta, tuli vaihtoehtoon ”osana yrityksen 

yleistä viestintää”, joka viittaa nettisivuihin, yrityksen tuottamiin tiedotteisiin tai 

muuhun yleisempään brändinrakennustyöhön. Kuusi yritystä vastasi viestivänsä 

uusiutuvan sähkön käyttämisestä yhteiskunta- tai ympäristövastuuraporteissaan. 

Kolme vastaaja kertoi, ettei uusiutuvasta sähköstä viestitä missään. Suurin osa siis 

pyrki hyödyntämään uusiutuvan sähkön ostamista viestinnässään. Kysymyksessä 

sai vastata useamman kuin yhden vastauksen halutessaan. Myös tässä 

kysymyksessä vastaaja määrä oli 12 kappaletta. 

Jopa 43 prosentilla vastanneista yrityksistä löytyi ympäristöstrategia tai sellaista 

oltiin juuri valmistelemassa. Kun yritykset jakaa liikevaihdon mukaan kolmeen 

ryhmään, 0-2 miljoonan euron, 2-10 miljoonan euron ja yli 10 miljoonan euron 

ryhmään, huomataan, että ympäristöstrategian näyttää löytyvän useammin 

korkeamman liikevaihdon yrityksistä. Pienimmän liikevaihdon ryhmässä alle 10 

prosentilta, 2-10 miljoonan euron ryhmässä noin puolelta ja suurimman 

liikevaihdon ryhmässä 80 prosentilta löytyy ympäristöstrategia. 

Kuvassa 15 on esitelty vastaukset kysymykseen ”kuinka tärkeätä yrityksellenne on 

se, että asiakkaanne näkevät toimintanne ympäristöystävällisenä?”. Kuusi 

vastaajaa (20 %) , koki, että ympäristöimago ei ole kovin tärkeä tai lainkaan tärkeä. 
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Eniten vastauksia, 11 kappaletta (37 %), tuli vaihtoehtoon ”jokseenkin tärkeä”, ja 

hyvin tärkeänä ympäristöimagon koki viisi yritystä (17 %).  

 

 

Kuva 3 Ympäristöimagon merkitys: vastausten frekvenssit (n=30) 

 

Mielipideasteikollisia kysymysten vastauksia voidaan käsitellä myös numeerisesti. 

Vastausvaihtoehdot numeroidaan luvuin 1-5, jossa numero 1 vastaa 

vastausvaihtoehtoa ”ei lainkaan tärkeä” ja numero 5 vastausvaihtoehtoa ”hyvin 

tärkeä”.   Jos vierekkäisten vastausvaihtoehtojen ”etäisyys” toisistaan oletetaan 

yhtä pitkiksi, voimme hyödyntää vastausten numeerisia arvoja muun muassa 

vastausten keskiarvojen laskemiseen. Tämä mahdollistaa esimerkiksi ryhmien 

välisten vastauserojen tarkastelemisen. 

Kun vastaukset jaetaan kolmeen ryhmään liikevaihdon mukaan ja tarkastellaan 

ryhmien välisiä keskiarvoja, huomataan, että ympäristöimagon merkitys kasvaa 

mitä korkeampi yrityksen liikevaihto on. Pienimmän, 0-2 miljoonan euron 

liikevaihdon -ryhmässä vastausten keskiarvo on 2,5, eli ”ei kovin tärkeän” ja 

”jokseenkin tärkeän väliltä, 2-10 miljoonan ryhmässä vastausten keskiarvo on 3,4 

ja yli 10 miljoonan euron ryhmässä keskiarvo on 4, joka vastaa vastausvaihtoehtoa 

”melko tärkeä”.  

 

0

2

4

6

8

10

12

ei lainkaan
tärkeät

ei kovin
tärkeätä

jokseenkin
tärkeätä

melko tärkeätä hyvin tärkeätä

Ympäristöystävällisen imagon 
merkitys
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7.2 EKOenergia-sertifiointiin liittyvät kysymykset 
 

Kyselyssä esiteltiin erillisellä infosivulla EKOenergia-sertifikaatin pääpiirteet, jotta 

kaikilla vastaajilla olisi yhtä hyvät lähtökohdat arvioida näkemystään EKOenergia-

sertifioinnista ja sertifioinnin vaikutuksesta uusiutuvan kaukolämpötuotteen 

kiinnostavuuteen. Hieman yli puolet vastaajista ei tuntenut EKOenergia-

sertifikaattia entuudestaan. Vastaajista 37 % oli joskus kuullut EKOenergia-

sertifikaatista, ja ainoastaan 10 % tiesi sertifikaatin toiminnan pääpiirteet. 

EKOenergia –infosivun jälkeen vastaajilta kysyttiin, oliko heidän mielikuvansa 

EKOenergia-sertifioinnista positiivinen, neutraali vai negatiivinen. Yhtään 

negatiivista vastausta ei saatu, ja suurin osa vastauksista painottui positiivisen 

puolelle. Yhteensä 70 % vastauksista oli ”melko positiivisia” tai ”hyvin positiivisia”. 

Vastaajista 30 %:lla oli neutraali suhtautuminen EKOenergia-sertifikaattiin. Kun 

vastausvaihtoehtoja kuvataan numeroin 1-5, jossa 1 vastaa vastausvaihtoehtoa 

”hyvin negatiivinen” ja numero 5 vastausvaihtoehtoa ”hyvin positiiivinen”, 

saadaan kaikkien vastausten keskiarvoksi arvo 3,9, eli yleisesti suhtautuminen 

vastaajien keskuudessa on melko positiivista. 

 

Taulukko 4 EKOenergia-sertifikaatin tunnettuus ja mielikuvat 

 Frekvenssi Prosenttiosuus 
Tunsiko EKOenergi-
sertifikaatin ennestään: 

Ei 

On joskus kuullut 

Tunsi pääperiaatteet 

Ostaa tai on harkinnut 

ostamista 

 

 

16 

11 

3 

0 

 

 

53 % 

37 % 

10 % 

0 % 

Millainen mielikuva oli tai 
syntyi EKOenergia-
sertifioinnista: 

Hyvin negatiivinen 

Melko negatiivinen 

Neutraali  

Melko positi ivinen 

Hyvin positi ivinen 

 

 

 

0 

0 

9 

15 

6 

 

 

 

0 % 

0 % 

30 % 

50 % 

20 % 
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Kaukolämpötuotteiden esittelysivujen ja maksuhalukkuuskysymysten jälkeen 

vastaajilta kysyttiin vielä kerran, loisiko kaukolämmön EKOenergia-sertifiointi 

lisäarvoa heidän yritykselle verrattuna sertifioimattomaan uusiutuvaan 

kaukolämpöön. Vastauksia on havainnoitu kuvassa 4. Vastaajien kokonaismäärä oli 

23 kappaletta. Ainostaan kaksi vastaajaa, koki, ettei lisäarvoa synny ollenkaan. 

Vastaajista 33 prosenttia koki, että EKOenergia-sertifikaatti ei tuo kovin paljoa tai 

ollenkaan lisäarvoa. Suurempi osa, 67 prosenttia vastaajista, koki, että EKOenergia-

sertifiointi luo jonkin verran tai paljon lisäarvoa. Yksikään vastaaja ei kuitenkaan 

ajatellut EKOenergia-sertifikaatin olevan vaatimus uusiutuvan kaukolämpötuotteen 

ostopäätökselle.  

 

 

Kuva 4 EKOenergia-sertifikaatin lisäarvo: vastausten frekvenssit (n=24) 

 

 

Uusiutuvan kaukolämpötuotteen ominaisuudet 

 

Uusiutuva kaukolämpötuote voidaan suunnitella monella eri tavalla. Kyselyssä 

yritettiin saada selville, mitkä olisivat asiakkaiden mielestä tärkeitä ominaisuuksia 

tällaisessa tuotteessa. Eri ominaisuuksien tärkeyttä selvitettiin 1-5 likert-skaalalla, 

Ei  loisi yhtään 
l i säarvoa; 2

Ei  loisi kovin 
pa l jon l isäarvoa; 

6

Lois i jonkin 
verran l isäarvoa; 

11

Lois i paljon 
l i säarvoa; 5

EKOenergia-sertifikaatin lisäarvo
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jossa numero 1. tarkoitti ”täysin turhaa”, numero 3. ”jokseenkin tärkeätä” ja 

numero 5. ”hyvin tärkeätä”. Kysytyt ominaisuudet olivat: 

 

- Uusiutuvan energian ympäristöystävällisyys on varmennettu kolmansien osapuolien 

toimesta. 

-Tuote on yhteen sopiva ympäristöstandardien vaatimusten kanssa, kuten LEED, tai 

Green office – standardit 

-Uusiutuvan energian käytöstä kertova logo on jo ennestään tunnettu 

-Tuotteen ostaminen tukee uusiutuvan energian lisärakentamista rahaston avulla 

-Tuote on läheisessä linkissä tunnettuun ympäristöjärjestöön 

-Tuote saa mediahuomiota 

-Tarjolla on paljon markkinointimateriaalia, jolla yritys voi viestiä käyttävänsä uusiutuvaa 

kaukolämpöä. 

Osa valituista ominaisuuksista oli sellaisia, jotka erottavat EKOenergia-sertifioidun 

kaukolämmön sertifioimattomasta uusiutuvasta kaukolämmöstä. EKOenergia-

sertifikaattiin liittyviä ominaisuuksia ovat kestävyyden varmistaminen kolmansilla 

osapuolilla, logon tuttuus, ympäristöjärjestön mukana olo, uusiutuvan energian 

lisärakentamisrahasto ja yhteensopivuus ympäristösertifikaattien kanssa.  Osa 

näistä ominaisuuksista pystytään toki toteuttamaan ilman EKOenergia-

sertifikaattiakin. Näitä EKOenergia-sertifikaatin mukana tulevien ominaisuuksien 

merkitystä tarkastelemalla, voimme kuitenkin tehdä päätelmiä EKOenergia-

sertifioinnin hyödyistä. 

Taulukko 5 esittää eri ominaisuuksien vastausten keskiarvoja.  EKOenergia-

sertifikaattiin liittyvien ominaisuuksien keskiarvoista laskettiin näiden 

ominaisuuksien yhteinen keskiarvo, joka pyrkii kuvaamaan EKOenergia-

sertifioinnin tuoman ominaisuuspaketin merkitystä. 

Vastauksissa eri ominaisuuksien väliset erot ovat melko pieniä, ominaisuuksien 

keskiarvojen haarukka on 3.2-4.1. Tärkeimmäksi ominaisuudeksi nousee 

keskiarvolla 4.1 uusiutuvan kaukolämmön kestävyyden varmistaminen 

kolmansilla osapuolilla. Keskiarvo 4.1 vastaa vastausta ”melko tärkeä”. 
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Seuraavaksi tärkeimpänä ominaisuutena nähtiin se, että uusiutuvalla tuotteella 

voidaan täyttää erilaisten ympäristöstandardien vaatimuksia, keskiarvolla 4. 

Matalimmat keskiarvot saavat logon tuttuus sekä uusiutuvan lisärakentamista 

tukeva rahasto, molemmat keskiarvolla 3,3. Arvo 3.3 on melko lähellä 

vastausvaihtoehtoa ”jokseenkin tärkeätä”. Tuotteen saama mediahuomio sekä 

markkinointi materiaalin määrä ovat myös lähellä ”jokseenkin tärkeätä” 

vaihtoehtoa. EKOenergia-ominaisuuksien yhteenlaskettu keskiarvo on 3,7, eli 

sertifioinnin tuomien ominaisuuksien arvo on lähellä vastausvaihtoehtoa ”melko 

tärkeä”.  

Ominaisuuksien arvostuksia tarkasteltiin myös maksuhalukkuusryhmittäin. 

Krustal-wallis testi ei kuitenkaan löytänyt tilastollisesti merkittävää eroa eri 

maksuhalukkuusryhmien arvostuksissa minkään ominaisuuden osalta (testin 

toiminta kuvataan seuraavassa luvussa). Eri maksuhalukkuusryhmät siis näyttävät 

pitävän samoja ominaisuuksia yhtä tärkeinä. 

 

Taulukko 5 Uusiutuvan kaukolämpötuotteen eri ominaisuuksien tärkeys likert-skaalalla (1=hyvin turha, 

3=jokseenkin tärkeä, 5=hyvin tärkeä. Vastausten keskiarvot ilmoitettu 

Ominaisuudet Likert-keskiarvot 

Kestävyyden varmentaminen 

Logon tunnettuus 

Ympäristöjärjestön mukana olo 

Ympäristöstandardien täyttäminen 

Uusiutuvan lisärakentamisrahasto 

EKOenergia –ominaisuudet yhdessä 

Media huomio 

Markkinointimateriaali määrä 

4,1 

3,3 

3,7 

4 

3,3 

3,7 

3,4 

3,4 

 

 

7.3 Maksuhalukkuuskysymyksen vastaukset 
 

Maksuhalukkuuskysymyksissä selvitettiin, kuinka monta prosenttia enemmän 

uusiutuvalla energialla tuotetusta kaukolämpötuotteesta oltaisiin valmiita 

maksamaan verrattuna tavanomaiseen kaukolämpöön. Kuva 5 esittelee 
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uusiutuvan sertifioimattoman kaukolämpötuotteen Gabor-Granger –

menetelmällä saatujen maksuhalukkuusvastausten frekvenssit. EKOenergia-

sertifioidun uusiutuvan kaukolämmön maksuhalukkuusvastaukset olivat lähes 

identtiset sertifioimattoman uusiutuvan kaukolämmön kanssa, joten jätämme 

EKOenergia-kaukolämmön tulokset tässä osiossa esittelemättä. 

Sertifioimattoman ja EKOenergia-sertifioidun uusiutuvan kaukolämmön 

maksuhalukkuuden eroa tarkastellaan myöhemmässä kappaleessa. 

Vastauksia saatiin melko tasaisesti nollasta viiteen prosenttiin, väli arvot, 0,5 %, 2 

% ja 4 % saivat vähemmän vastauksia. Sekä 0 %, 1 % että 3 % -vastauksia saatiin 

kuusi kappaletta. Kaikista eniten vastauksia tuli yllättäen vaihtoehtoon ”5 %”, 

yhteensä seitsemän kappaletta. Käytännössä vastausvaihtoehto 5 % pitää 

sisällään myös maksuhalukkuudet yli 5 % preemiohinnalla.  

 

 

 

Kuva 5 Vastaajien korkein hyväksymä preemiohinta (prosenttia kokonaishintaan lisää) uusiutuvasta 
kaukolämmöstä verrattuna tavanomaiseen kaukolämpöön: vastausten frekvenssit (n=30) 

 

 

Kuva 6 esittää eri vastausten suhteelliset osuudet. ”Ei maksuhalua” –vastauksia oli 20 % 

kaikista vastauksista. Toisin sanoen 80 % vastaajista oli positiivinen, nollaa suurempi 

maksuhalu uusiutuvasta kaukolämpötuotteesta. Jopa 23 % vastaajista uskoi yrityksensä 
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hyväksyttävän tarjouksen 5 % lisähinnalla verrattuna tavanomaiseen 

kaukolämpösopimukseen. 

 

 

Kuva 6 Vastaajien korkein hyväksymä preemiohinta (prosenttia kokonaishintaan lisää) uusiutuvasta 

kaukolämmöstä verrattuna tavanomaiseen kaukolämpöön: vastausten suhteelliset osuudet (n=30) 

 

 

Kuva 7 esittää maksuhalukkuusvastausten prosentuaalisista osuuksista koostetun 

suhteellisen summafrekvenssin. Suhteellisella summafrekvenssillä kuvaamme 

sitä, kuinka suuri osa vastauksista on kertynyt tiettyyn vastausvaihtoehtoon 

mennessä. Kuvassa 6 esiteltyjen maksuhalukkuusvastausten prosentuaaliset 

osuudet summataan yhteen, korkeimmasta preemiohinnasta matalimpaan. 

Esimerkiksi 3 % maksuhalukkuuspalkkiin on laskettu 3 % vastausten lisäksi myös 4 

% vastaukset sekä 5 % vastaukset. 1 % maksuhalukkuus palkkiin taas on summattu 

1 %, 2 %, 3 %, 4 % ja 5 % vastausten suhteelliset osuudet.  
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Kuva 7 Vastaajien korkein hyväksymä preemiohinta (prosenttia kokonaishintaan lisää) uusiutuvasta 
kaukolämmöstä verrattuna tavanomaiseen kaukolämpöön. Vastausten prosentuaalinen osuus on summattu 
korkeimmasta positiivisesta arvosta (5 %) matalimpaan positiivise 

 

Suhteelliset summafrekvenssit kuvaavat sitä, kuinka moni yritys olisi kiinnostunut 

valitsemaan uusiutuvan kaukolämpötuotteen milläkin hinnalla. Korkeimmasta 

arvosta matalimpaan summatun prosentuaalisen summafrekvenssin tulkinnan 

taustalla on taloustieteellinen oletus rationaalisesta kuluttajasta ja hyödyn 

maksimoimisesta. Jos kuluttaja on valmis maksamaan jostain tuotteesta hinnan x, 

hän on myös valmis maksamaan samasta tuotteesta minkä tahansa hinnan, joka 

on alle x.  

Prosentuaalinen summakuvaajaa näyttää, että 23 % vastaajista hyväksyisi viiden 

prosentin tarjouksen, ja 30 % olisi valmis maksamaan preemiota neljä prosenttia. 

Puolet vastaajista koki, että heidän yritys olisi valmis maksamaan kolme prosenttia 

preemiota, 70 % vastaajista yhden prosentin ja 80 % hyväksyisi puolen prosentin 

tarjouksen.  

Tutkimuksen kannalta tärkeä huomio on se, että jopa 80 % vastaajista löytyi 

positiivinen, nollasta eroava maksuhalukkuus. 20 % vastaajista ilmoitti, ettei olisi 

valmis maksamaan yhtään lisähintaa uusiutuvasta kaukolämpötuotteesta. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

V
a

st
a

a
ji

en
 s

u
m

m
a

tt
u

 o
su

u
s 

%

Maksuhalukkuus: sertifioimaton uusiutuva kaukolämpö, 
vastausten prosentuaalinen summafrekvenssit



 

51 
 

Maksuhalukkuuskysymysten jälkeen selvitettiin vastaajien vastausvarmuutta 

maksuhalukkuuskysymykseen. Alla olevassa taulukossa 6 on koottu 

vastausvarmuus-kysymyksen vastaukset. Vastaukset painottuvat enemmän 

”jokseenkin varman” ja ”melko varman” suuntaan, ennemmin kuin 

epävarmuuden puolelle. Hyvin varmoja on kuitenkin vain 13 % vastaajista. Hyvin 

epävarmoja ei ole ollenkaan ja melko epävarmat kattavat myös vain 17 % 

vastauksista  

 

Taulukko 6 Maksuhalukkuuskysymyksen vastausvarmuus, frekvenssit 

 

On tärkeää tarkistaa, vaihteleeko vastausvarmuus eri maksuhalukkuusvastausten 

mukaan. Taulukossa 7 vastaajat jaettiin neljään ryhmään 

maksuhalukkuusvastauksensa mukaisesti, 0 %, 0,5-2 %, 3-4 % ja 5 % -ryhmiin. Kun 

vastausvarmuuskysymyksen vastauksille asetettiin numeeriset arvot 1-5, jossa 

numero 1 vastaa vastausvaihtoehtoa ”hyvin epävarma” ja numero 5 ”hyvin 

varmaa”, saadaan vastausten keskiarvot eri ryhmille. Keskiarvoja tarkastelemalla 

nähdään, että 5 % -ryhmä on kaikista varmin vastauksestaan, ryhmän keskiarvon 

ollessa 4, vastaten vastausvaihtoehtoa ”melko varma”. Ryhmä, joka ei ollut valmis 

maksamaan yhtään preemiota uusiutuvasta kaukolämmöstä oli toisiksi varmin 

ryhmä keskiarvolle 3,5.  Välissä olevat ryhmät, 0,5-2 % sekä 3-4 % -ryhmä, ovat 

molemmat vastausvarmuudestaan hieman vähemmän varmoja, keskiarvolle 3, 

vastaten vaihtoehtoa ”jokseenkin varma”. Varmimpia vastauksestaan ovat siis 

ääripäiden ryhmät. 

 Frekvenssit Prosentit 

Varmuus vastauksesta: 

Hyvin epävarma 

Melko epävarma 

Jokseenkin varma 

Melko varma 

Hyvin varma  
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Taulukko 7 Vastausvarmuuden keskiarvot likert-skaalalla (1=hyvin epävarma, 3=jokseenkin varma, 5=hyvin 

varma). Vastaukset jaoteltu maksuhalukkuuskysymyksen vastauksen mukaan. 

 

 

7.4  Avoimet kysymykset 
 

Vastaajilta, joilla oli positiivinen maksuhalukkuus uusiutuvasta kaukolämmöstä, 

kysyttiin ”mikä olisi yrityksen pääasiallinen syy ostaa näitä esiteltyjä uusiutuvan 

kaukolämmön tuotteita?”. Alla olevaan taulukkoon on listattu vastaukset.  

Taulukko 7  Avoimet vastaukset kysymykseen "yrityksen pääasiallinen syy ostaa uusiutuva 
kaukolämpötuote". Vastaajina on ainoastaan positiivisen maksuhalun ilmoittaneet vastaajat 

Jos markkinoilla olisi tarjolla uusiutuva kaukolämpötuote, mikä olisi yrityksenne pääasiallinen syy 
ostaa sellaista? 

-Alhaisempi hinta / hinta: 4 kertaa mainittu 

-Yrityksen ympäristöajattelu, imago 

-Vihreät arvot..imago..Leed sinänsä antaisi asiakkaalle positiivisen kuvan toiminnasta, tutumpi 
maailmalla kuin meillä, olisko näin?? 

-Yrityksemme ilmastostrategia 

-Yrityksen stragedia 

-Päästöjen vähentäminen. Alkuperän todentaminen. 

-CO2 päästöjen pienentäminen. 

-Yrityksemme on mukana monesssa eri lämmitysmuodossa, kaikki positiivinen malli edesauttaa 
yrityksen markkina-asemaa 

-Ympäristöasiat 

-Pyrimme kaikessa toiminnassamme vastuullisiin ratkaisuihin. 

-Taloudellinen mahdollisuus käyttää sitä. Koen tärkeäksi asiaksi.  

-Pääpaino uusiutuva ja sen jälkeen hinta. 

-Ympäristötavoitteiden toteuttaminen 

 

Syytä valita uusiutuva kaukolämpö kysyttiin ainoastaan niiltä, jotka olivat valmiita 

ostamaan tuotteen. Neljä vastaajaa kuvasivat hinnan olevan pääasiallinen syy 

Maksuhalukkuusryhmät 

(% preemiohinta) 

0 % 0,5-2 % 3-4 %  5 ta i  yl i % 

Vastausvarmuus 

keskiarvo 

 

3,5 

 

3 

 

3 

 

4 
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valita uusiutuva kaukolämpö. Tätä vastausta on hieman haastava tulkita, koska 

kyselyn muotoilun perusteella pitäisi olla varsin selvää, että uusiutuvasta 

kaukolämmöstä tulisi maksaa enemmän kuin tavallisesta kaukolämmöstä. Näillä 

vastaajilla oli myös positiivinen maksuhalukkuus uusiutuvista tuotteista, vaikka 

pääasialliseksi syyksi mainittiin hinta. Muut vastaukset liittyvät yrityksen 

ympäristöstrategiaan, imagoon tai ylipäänsä yrityksen päästöjen vähentämiseen. 

Vastausten perusteella yritykset kokevat, että uusiutuvaa kaukolämpöä voidaan 

hyödyntää yrityksen ympäristövaikutusten vähentämiseen, yritysten omien ja 

ulkopuolelta tulevien ympäristötavoitteita täyttämiseen ja yrityksen imagon 

parantamiseen. Avoimet vastaukset osoittavat, että vaikka uusiutuva kaukolämpö 

on vielä uusi tuote, asiakkaat näyttävät jo ymmärtävän mitä uusiutuvalla 

kaukolämmöllä haetaan takaa, ja tunnistavat käyttötarkoituksen ja tarpeen 

tällaiselle tuotteelle. 

 

Niiltä kenen ketkä vastasivat maksuhalukkuutensa olevan 0 %, kysyttiin miksi 

heidän yrityksensä ei ostaisi uusiutuvaa kaukolämpöä. Vastaukset on listattu alla. 

Taulukko 8 Avoimet vastaukset kysymykseen "tärkeimmät syyt olla ostamatta uusiutuva kaukolämpötuote". 
Vastaajina ainoastaan ne vastaajat, joilla ei ollut maksuhalukkuutta uusiutuvasta kaukolämm östä. 

Mitkä ovat tärkeimmät syyt sille, että yrityksenne ei ostaisi uusiutuvan 
energian kaukolämpötuotteita? 

Todennäköinen siirtyminen maalämpöön 

Energialaskumme ovat erittäin korkeat. Emme halua niihin lisäkustannuksia. 

Hinta pitää olla halvempi / hinta:   3 kertaa mainittu 

Raha. Pirun kallista lämmitys jo nyt. Täytyy paljon tehdä hommia kurotakseen 
erotus. Vaihtoehto kaukolämmölle mietinnässä 

 

Syyt jättää uusiutuva kaukolämpö ostamatta pyörivät lähes pelkästään tuotteen 

hinnan ympärillä. Yksi kertoi syyksi mahdollisen siirtymisen pois 

kaukolämpöjärjestelmästä. Yksikään vastaaja ei esimerkiksi kritisoitunut tuotetta 

tai kuvannut uusiutuvan tuotteen olevan täysin turha. 
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8. Maksuhalukkuutta selittävien tekijöiden analysoiminen 

 

Tässä luvussa pyritään selvittämään, löytyykö vastaajien väliltä joitain 

taustamuuttujia tai ominaisuuksia, jotka yhdistävät samaan 

maksuhalukkuusryhmään kuuluvia vastaajia. Syy-seuraus –suhdetta 

taustamuuttujien ja maksuhalukkuusvastausten väliltä on haastava osoittaa, 

mutta, jos vastausten jakaumissa on eroa ryhmien välillä, on siitä apua 

asiakasprofiilin ja potentiaalisten asiakkaiden motivaation tunnistamisessa. 

Taustamuuttujien tarkasteluun hyödynnetään Mann-whitney U-testiä kahden 

ryhmän ja Krustal-wallis –testiä useamman ryhmän välisten vastauserojen 

tunnistamiseen. Molemmat näistä testeistä ovat epäparametrisiä testejä. 

Epäparametriset testit toimivat vastausten jakaumien perusteella, eivätkä 

keskiarvojen ja varianssien perusteella kuten t-testi ja monet muut parametriset 

testit (Metsämuuronen, 2011, s.933-934). Epäparametrisiä testejä suositellaan 

käytettäväksi, kun otoskoko jää pieneksi, vastaukset eivät ole 

normaalijakautuneita tai kun vertaillaan järjestysasteikollista dataa. Kaikki näistä 

kolmesta ominaisuudesta pätevät tämän tutkimuksen otokseen, joten 

epäparametristen testien käyttäminen on ehdottomasti suositeltavaa 

parametristen testien sijasta. 

Mann-whitney U-testien sekä Kruskal-Wallis testien tarkoituksena on testata, 

onko kahden tai useamman ryhmän välillä eroa vastausten jakaumissa 

(Metsämuuronen, 2011, s.  1115). Hypoteesi 0 (H0), eli lähtöoletus tarkasteltavien 

ryhmien vastausten välisestä suhteesta, on se, ettei ryhmien vastausten 

jakaumissa ei ole eroja. Toisin sanoen, sillä mihin ryhmään vastaaja kuulu ei ole 

tilastollisesti merkittävää vaikutusta vastaustapaan. Vastahypoteesin, hypoteesi 1 

(H1), mukaan ryhmien välillä on eroa vastausten jakaumassa.  Testien avulla 

pyrimme selvittämään, onko mahdollista hylätä H0 ja hyväksyä H1, eli uskoa, että 

ryhmät eroavat toisistaan vastauksien jakaumilla 
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Mann-Whitney U-testi kertoo, voidaanko H(0) hylätä kahden ryhmän tapauksessa. 

Kruskal-Wallis –testi testaa, onko useamman tarkasteltavan ryhmän välillä eroa.  

Kruskal-Wallis -testi itsessään ei vielä kerro minkä ryhmien väliltä ero löytyy, vaan 

toteaa yleisemmällä tasolla, että ryhmien välillä on eroa (Metsämuuranen, 2011, 

s. 1118). Erojen tarkempaan analysointiin tarvitaan post-hoc –testejä, tässä 

tutkimuksessa Dunnin testiä bonnferoni korjauksella. Dunnin testi on hyvin 

suosittu ei-parametrinen post-hoc testi ja SPSS-ohjelma valitseekin sen 

automaattisesti. Dunnin testi tarkastelee ryhmät ristiin ja näyttää, minkä ryhmien 

väliltä löytyy tilastollisesti merkittävää eroa (Metsämuuranen, 2011, s. 1123).  

Testien avulla pyrimme selvittämään, onko syytä uskoa, että tarkasteltavat ryhmät 

eroavat toisistaan vastauksien jakaumilla. Jos ryhmien väliltä löytyy tilastollisesti 

merkittävä ero, voimme tarkastella joko vastausten jakaumakaaviota tai tulosten 

keskiarvoja analysoidaksemme tarkemmin millä tavoin ryhmät eroavat toisistaan. 

Testien kriittisenä arvona pidetään yleisesti tieteellisessä tutkimuksessa käytettyä 

p-arvoa 0,05. 

Suurimmassa osassa tämän osion testeistä vastaajat jaetaan sertifioimattoman 

uusiutuvan kaukolämmön maksuhalukkuusvastauksen perusteella neljään 

ryhmään, maksuhaluttomiin (0 %), matalan maksuhalukkuuden (0,5-1 %), melko 

korkean maksuhalukkuuden (3-4 %) ja hyvin korkean maksuhalukkuuden ryhmiin 

(5 %).  Yhtään 2 prosentin preemion vastausta ei tullut, joten arvo 2 % jätetään 

välistä. Maksuhalukkuusryhmien vastauksia eri kysymyksiin tarkastellaan Kruskal-

Wallis –testillä.  

Taustamuuttujien ja muiden ominaisuuksien tarkastelussa edetään välillä myös 

toisin päin. Esimerkiksi tarkasteltaessa sukupuolen vaikutusta 

maksuhalukkuusvastaukseen, tarkastellaan ryhmien ”mies” ja ”nainen” välistä 

eroa maksuhalukkuuskysymyksen vastauksissa. Valittu etenemissuunta riippuu 

siitä, kumpi tapa soveltuu kyseisen vastauksen analyysiin, joko teknisistä tai 

tulkinnallisista syistä 
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8.1 Vastaajan taustamuuttujat 
 

Ensimmäisenä tarkastellaan vastaajien taustamuuttujien vaikutusta 

maksuhalukkuuteen. Alla olevassa taulukossa 9 on esitelty tehdyt testit ja testien 

tulokset. 

 

Taulukko 9 Vastaajan taustamuuttujien vaikutus maksuhalukkuuteen 

Ryhmät Sel itettävä Testi P-arvo Ryhmi llä 

ti lastollista 

eroa  

Sukupuoli: 

Mies  (n=20)  

Nainen (n=9) 

Maksuhalukkuus 

(sertifioimaton) 

Mann-whitney 

U-testi 

0,63 Ei   

Ikä : 

a l le 40 (n=5) 

 41-50 (n=7 

 yl i  50 (n=17) 

Maksuhalukkuus 

(sertifioimaton) 

Kruskal-Wallis 

testi 

0,26 Ei   

Koulutusaste: (korkein 

suoritettu) 

Keskiaste (n=7) 

Alempi korkeakoulu (n=15) 

Ylempi korkea koulu tai 

korkeampi aste (n=6) 

Maksuhalukkuus 

(sertifioimaton) 

Kruskal-wallis 

testi 

0,53 Ei   

Maksuhalukkuusryhmät 

0 % (n=6) 

0,5-1 % (n=9) 

3-4 % (n=8) 

>5 % (n=7) 

I lmastoasenne: -
Ei  ole uhka 
-Melko pieni 

uhka  
-Melko suuri 

uhka  
-Todella suuri 
uhka  

Kruskal-wallis 

testi 

0,044 Kyl lä  

 

Vastaajan henkilökohtaisia taustamuuttujia tarkasteltaessa huomataan, että 

sukupuolella (p=0.63), iällä (p=0.26) tai koulutusasteella (p=0.53) ei ole vaikutusta 

maksuhalukkuusvastaukseen.  
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Ilmastoasennetta ja maksuhalukkuutta tutkittaessa huomataan, että Krustal-

wallis -testi hylkää H0:n, ja Post-hoc tarkastelu Dunn-testillä osoittaa, että 0 % ja 5 

% -maksuhalukkuusryhmien väliltä löytyy tilastollisesti merkittävä ero vastausten 

jakaumissa (p=0.044). Jakaumia tarkasteltaessa selviää, että 

maksuhalukkuusryhmässä >5 % vastaukset ovat painottuneet suuremman uhan 

suuntaan kuin muissa ryhmissä, 0 % ryhmän vastausten jakauma painottuu 

matalamman uhan vastauksiin kuin muilla ryhmillä. Tulos viittaa siihen, että, jos 

vastaaja kokee ilmastonmuutoksen suurena uhkana, todennäköisemmin vastasi 

yrityksensä olevan valmis maksamaan korkeampaa hintaa uusiutuvasta 

kaukolämmöstä.  

 

8.2 Yrityksen taustamuuttujat 
 

Tässä osiossa tarkastellaan, löytyykö yritysten rakenteesta, toimialasta tai 

toimintatavoista tekijöitä, joiden avulla yritysten maksuhalukkuutta voidaan 

ennustaa. Taulukkoon 10 on listattu tehdyt testit ja testien tulokset.  

 

Taulukko 10 Yrityksen taustamuuttujien vaikutus maksuhalukkuuteen 

Ryhmät Selitettävä Testi  P-arvo Ryhmillä 

ti lastollista eroa 

Toimialat: 

Teollisuus (n=8) 

Palvelualat 

(n=22) 

Maksuhalukkuus 

(sertifioimaton) 

Krustal-Wallis 

testi  

0,39 Ei 

Vuokraus: 

Omistaa (n=17) 

Vuokraa (n=11) 

Maksuhalukkuus 

(sertifioimaton) 

Krustal-Wallis 

testi  

0,93 Ei  

Asiakkaiden 

laatu: 

Kuluttaja (n=10) 

Yritys (n=15) 

Julkinen tai muu 

ei-kaupallinen 

(n=5) 

Maksuhalukkuus 

(sertifioimaton) 

Krustal-Wallis 

testi  

0,34 Ei  
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Kiinteistön koko 

0-1000 m2 (n=8) 

1000-10000 m2 

(n=9) 

yli  10000 (n=9) 

 

Maksuhalukkuus 

(sertifioimaton) 

Krustal-Wallis 

testi  

0,13 Ei 

Uusiutuva 

energia: 

Ostaa (n=12) 

Ei osta (n=8) 

Maksuhalukkuus 

(sertifioimaton) 

Mann-whitney 

U-testi  

0,27 Ei 

Liikevaihto: 

0-2 milj. eur. 

(n=11) 

2-10 milj. eur. 

(n=7) 

yli  10 milj. eur 

(n=12) 

Maksuhalukkuus 

(sertifioimaton) 

Krustal-Wallis 

testi  

0,023 Kyllä 

 

Yrityksen toimialalla (p=0.39), sillä vuokraako vai omistaako yrityskiinteistönsä 

(p=0.93), asiakkaiden laadulla (p=0.34) tai kiinteistön koolla (p=0.13) ei testien 

mukaan näytä olevan merkittävää vaikutusta yrityksen 

maksuhalukkuusvastausten kannalta. Uusiutuvan sähkön käyttämisen olisi voinut 

olettaa vaikuttavan maksuhalukkuuteen, mutta testin mukaan sillä ei näytä olevan 

vaikutusta (p=0.27). Uusiutuvan sähkön kysymyksessä toki saatiin huomattavan 

monta EOS-vastausta, joka vaikuttaa tilastollisen testin toimivuuteen. Jos EOS-

vastaukset lasketaan ei -vastauksina, löytyy ryhmien väliltä tilastollisesti 

merkittävä ero (Mann-Whitney p=0.017).  

Yrityksen liikevaihdolla näyttäisi olevan vaikutusta yrityksen lausuttuun 

maksuhalukkuuteen, Kryskal-Wallis –testi hylkää H0:n (p=0,023). Taulukkossa 11 

on tarkempaa tarkastelua varten ristiintaulukoitu yritysten liikevaihdot ja 

maksuhalukkuusryhmät. Taulukosta huomaa, että maksuhalukkuusryhmien välillä 

on huomattavat erot siinä, kuinka suuri yritysten liikevaihto oli.  Liikevaihto 

näyttää kasvavan melko lineaarisesti maksuhalukkuuden kanssa 0 % -ryhmästä 5 

% -ryhmään asti. Yli 10 miljoonan liikevaihdon ryhmässä viiden prosentin 

maksuhalukkuus esiintyy 43 prosentilla vastaajista, kun taas 0-2 miljoonan 

ryhmässä viiden prosentin maksuhalukkuuden vastasi vain yksi yritys, eli 9 % 
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vastaajista. Sama pätee myös toisin päin, maksuhaluttomia oli 1 vastaaja, eli 8 %, 

yli 10 miljoonan ryhmästä, kun taas 0-2 miljoonan ryhmässä maksuhaluttomia oli 

45 % vastaajista. 2-10 miljoonan liikevaihdon ryhmä asettuu näiden ryhmien väliin.  

Taulukko 11 Yrityksen liikevaihto ristiintaulukoitu maksuhalukkuusryhmien kanssa. 

Ristiintaulukointi: 
Maksuhalukkuus 
ja liikevaihto 

Ryhmä  
0 %  

Ryhmä 
0.5-1%  

Ryhmä 
3-4 %  

Ryhmä 
yli 5 % 

Milj. eur. Frekv. % Frekv. % Frekv. % Frekv. % 
 

0-2 (n=11) 5 45 4 46 1 9 1 9 
100 % 

2-10 (n=7) 0 0 3 43 3 43 1 14 
100 % 

yli 10 (n=12) 1 8 2 17 4 33 5 42 
100 % 

 

 

 

8.3 Yrityksen ilmastostrategia ja maksuhalukkuus 
 

Taulukkoon 12 on listattu ilmasto- ja ympäristöratkaisuihin liittyvien kysymysten 

testit ja testien tulokset. 

 

Taulukko 12 Yritysten ympäristöstrategian vaikutus maksuhalukkuuteen uusiutuvasta kaukolämmöstä, ja 
miten maksuhalukkuus vaikuttaa eri ympäristöimagoon liittyvien kysymysten vastauksiin 

Ryhmät Selitettävä Testi P-arvo Ryhmillä 

ti lastollista 
eroa 

Yri tyksellä 

ympäristöstrategia 
Kyl lä  (n=13) 
Ei  (n=15) 

 

Maksuhalukkuus 
(sertifioimaton) 

Mann-
whiteney 

0,004 Kyllä 

Maksuhalukkuusryhmät 
0 % (n=6) 

0,5-1 % (n=9) 
3-4 % (n=8) 
>5 % (n=7) 

Ympäristöimagon 
tärkeys : 

Ei  la inkaan tärkeät 
Ei  kovin tärkeätä 
Jokseenkin tärkeätä 

Melko tärkeätä 
Hyvin tärkeätä 

Krustal-
wallis  
testi 

0,003 Kyllä 

Maksuhalukkuusryhmät 
0 % (n=6) 
0,5-1 % (n=9) 

3-4 % (n=8) 
>5 % (n=7) 

Uus iutuva tuote 
parantaa imagoa: 
Täys in eri mieltä 

Melko eri mieltä 
Ei  samaa, eikä eri mieltä 

Krustal-
wallis 
testi 

0,04 Kyllä 
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Melko samaa mieltä 
Hyvin samaa mieltä 

Maksuhalukkuusryhmät 
0 % (n=6) 

0,5-1 % (n=9) 
3-4 % (n=8) 
>5 % (n=7) 

Uus iutuvasta tuotteesta 
helppoa viestiä: 

Täys in eri mieltä 
Melko eri mieltä 
Ei  samaa, eikä eri mieltä 
Melko samaa mieltä 
Hyvin samaa mieltä 

Krustal-
wallis 
testi 

0,019 Kyllä 

 

Näyttää siltä, että yritykset, joilla on ympäristöstrategia eroavat 

maksuhalukkuudeltaan niistä yrityksistä, joilla sellaista ei ole. Manm-whitney U-

testi löytää tilastollisesti merkittävän eron ryhmien väliltä (p=0.004). Alla  

taulukossa 13 on ristiintaulukoitu maksuhalukkuusryhmien ja ympäristöstrategian 

välinen suhde. Taulukosta nähdään, että korkeamman maksuhalukkuuden 

ryhmillä on huomattavasti todennäköisemmin ympäristöstrategia, verrattuna 0 % 

-ryhmään tai matalan maksuhalukkuuden ryhmään. 

 

Taulukko 13 Ristiintaulukointi: ”Onko yrityksellä ympäristöstrategia” ja maksuhalukkuus uusiutuvasta 
kaukolämmöstä 

ympäristöstrategia 

(”suunnitteilla” 
tulkitaan kyllä –
vastaukseksi) Kyl lä  ei  

Kyl lä  
vastausten 
osuus  % 

ryhmä 0 % 
 

1 5 17 

ryhmä 0,5-1 % 2 7 22 

ryhmä 3-4 % 4 2 67 

ryhmä yl i  5 % 6 1 86 

 

 

Vastaus kysymykseen ”kuinka tärkeätä on, että asiakkaanne näkevät toimintanne 

ympäristöystävällisen” vaihtelee eri maksuhalukkuusryhmien välillä. Krustal -wallis 

–testi hylkää nolla hypoteesin (p=0,003). Post-hoc tarkastelu Dunn-Bonferoni 

testillä löytää tilastollisesti merkittävän eron ryhmän 5 % ja 0 % ryhmän väliltä.   

Kuva 8 näyttää ympäristöimago-kysymyksen numerisoitujen vastausten 

keskiarvoja maksuhalukkuusryhmittäin luokiteltuna. Vastausvaihtoehdot on 

numeroitu 1-5, jossa numero 1. viittaa vaihtoehtoon ”ei lainkaan tärkeätä”, ja 

numero 5. vaihtoehtoon ”hyvin tärkeätä”. Ryhmä 0 % vastausten keskiarvo on 
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lähellä vastausvaihtoehtoa ”ei kovin tärkeätä”, kun taas 5 % ryhmällä keskiarvo on 

lähellä arvoa ”melko tärkeätä”. Ympäristöimagon merkitys yritykselle ja 

maksuhalukkuus uusiutuvasta kaukolämmöstä kävelevät siis käsikädessä.  

 

 

Kuva 8 Ympäristöimagon tärkeys likert-skaala (1=ei lainkaan tärkeätä, 3=jokseenkin tärkeätä, 5=hyvin 
tärkeätä). Vastausten keskiarvot maksuhalukkuusryhmittäin 

 

Testi paljastaa, että maksuhalukkuusryhmien välillä on myös eroa siinä, 

nähdäänkö, että uusiutuvan kaukolämpötuotteen käyttämisellä voidaan parantaa 

yrityksen imagoa. Kruskal-Wallis testi hylkää nollahypoteesin (p=0.04). Post hoc-

tarkastelu Dunn-Bonferonni testillä löytää tilastollisesti merkittävän eron ryhmien 

5 % ja 0 % väliltä. Kuvasta 9 näemme, että mitä korkeampi vastaajan 

maksuhalukkuus sitä enemmän vastaaja kokee, että uusiutuvalla kaukolämmöllä 

pystyy parantamaan yrityksen imagoa. 

 

1

2

3

4

5

Ryhmä 0 % Ryhmä 0,5-1 % Ryhmä 3-4 % Ryhmä 5 % tai yli

Kuinka tärkeätä ympäristöimago yritykselle:
Keskiarvot maksuhalukkuusryhmittäin
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Kuva 9 Vastausten keskiarvot väitteeseen "uusiutuva kaukolämpö parantaa yrityksen imagoa", Likert-skaala 
(1=täysin eri mieltä, 3=en samaa, enkä eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä). Vastaukset on ryhmitelty 
maksuhalukkuusryhmien mukaan. 

 

Kaaviossa 10 on esitelty yritysten vastaukset kysymykseen kuinka hyvin 

uusiutuva kaukolämpötuote parantaa yrityksen imagoa. Kaaviossa on esitelty 

kaksi ryhmää, kaikkien vastausten keskiarvo sekä niiden yritysten keskiarvo, jotka 

kokevat ilmastoimagon joko ”melko tärkeäksi” tai ”hyvin tärkeäksi”. Ne yritykset, 

jotka kokivat ilmastoimagon tärkeäksi, kokivat muita vahvemmin, että 

uusiutuvalla kaukolämmöllä voi parantaa yrityksen imagoa. 

 

Kuva 10 Vastausten keskiarvot väitteeseen "uusiutuva kaukolämpö parantaa yrityksen imagoa", Likert-

skaala (1=täysin eri mieltä, 3=en samaa, enkä eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä). Ryhmittely: Kaikki 

vastaukset – ne yritykset, joilla ilmastoimago on melko tärkeä tai hyvin tärkeä 

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Ryhmä 0 % Ryhmä 0,5-1 % Ryhmä 3-4 % Ryhmä 5 % tai yli

Uusiutuvan kaukolämmön vaikutus imagoon:
Keskiarvot maksuhalukkuusryhmittäin

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Kaikki ilmastoimago tärkeä

Uusiutuva kaukolämmön vaikutus imagoon: Kaikkia 

yritykset - korkean ilmastoimagon yritykset
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Vastaus kysymykseen ”onko uusiutuvasta kaukolämmöstä helppo viestiä 

asiakkaita kiinnostavalla tavalla” jakautuu myös maksuhalukkuusryhmien 

mukaisesti. Krustal-wallis testi löytää tilastollisen eron ryhmien väliltä (p=0.019). 

Post-hoc tarkastelu Dunn-Bonferoni testillä löytää tilastollisesti merkittävän eron 

ryhmien 5 % tai yli ja ryhmän 0 % väliltä. Kuvassa 11 on kuvattu 

maksuhalukkuusryhmien numerisoitujen vastausten keskiarvot viestinnän 

helppoutta selvittävään kysymykseen.  Näyttäytyy siltä, että mitä korkeampi 

vastaajan maksuhalukkuus oli, sitä enemmän vastaaja koki, että uusiutuvalla 

kaukolämmöstä voi viestiä asiakkaita kiinnostavalla tavalla. 

 

 

Kuva 11 Vastausten keskiarvot väitteeseen "uusiutuva kaukolämmöstä helppo viestiä asiakkaita 
kiinnostavalla tavalla", Likert-skaala (1=täysin eri mieltä, 3=en samaa, enkä eri mieltä, 5=täysin samaa 

mieltä). Vastaukset on ryhmitelty maksuhalukkuusryhmien mukaan 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

Ryhmä 0 % Ryhmä 0,5-1 % Ryhmä 3-4 % Ryhmä 5 % tai yli

Uusiutuvasta kaukolämmöstä helppo viestiä:
Keskiarvot maksuhalukkuusryhmittäin
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8.4 Uusiutuvien tuotteiden väliset maksuhalukkuuserot 
 

Sertifioimattoman uusiutuvan ja EKOenergia-sertifioidun uusiutuvan tuotteen 

maksuhalukkuusvastauksia vertailtiin keskenään. Tarkoituksena oli selvittää, onko 

EKOenergia-sertifioinnilla vaikutusta uusiutuvan tuotteen maksuhalukkuuteen.  

Tuotteiden välistä eroa tarkasteltiin binomisella eksaktilla merkkitestillä. Testissä 

vastaajien maksuhalukkuusvastausten eroa kahden uusiutuvan 

kaukolämpötuotteen välillä analysoidaan tilastollisin menetelmin. Merkkitesti  

soveltuu tilanteisiin, jossa parittaisen havainnon, eli tässä tapauksessa yhden 

vastaajan maksuhalu kahdesta erilaisesta tuotteesta, välistä muutosta halutaan 

tarkastella (Metsämuuronen, 2011. s. 1010). Testissä tarkastellaan, onko 

parittaisen havainnon toinen havainto isompi tai pienempi kuin ensimmäinen 

havainto. Testissä verrataan parittaisen havaintojen välisten erojen jakaumaa 

oletettuun jakaumaan. Ajatuksena on, että, jos muutos parittaisten havaintojen 

välillä on vain sattumaa, tulisi otoksesta sekä matalampia että suurempia arvoja 

olla lähes yhtä paljon. Testi tarkastelee sitä, kuinka todennäköistä on, että 

havainnot voisivat sattumalta olla järjestyneet kuten ne otoksessa ovat 

(Metsämuuronen, 2011. s. 1010). 

Testin tarkoituksena on analysoida, onko EKOenergia-sertifiointi vaikuttanut 

vastaajien maksuhalukkuuteen.    Toisin sanoen, jos moni vastaaja nostaisi tai 

laskisi tarjoustaan tuotteiden välillä, testi kertoisi, onko muutos tilastollisesti 

merkitsevä, vai onko ero tuotteiden maksuhalukkuuksien välillä vain sattumaa. 

Alla oleva taulukko kuvaa kuinka monessa vastauksessa maksuhalukkuus  

EKOenergia-kaukolämmöstä oli pienempi, sama tai enemmän kuin 

sertifioimattomasta uusiutuvasta kaukolämmöstä. 

Taulukosta 14 nähdään, että pääsääntöisesti vastaajat eivät vaihtaneet 

vastaustaan näiden kahden tuotteen välillä. Kahdellakymmenelläviidellä 

vastaajalle kolmestakymmenestä ei maksuhalukkuus uusiutuvasta 



 

65 
 

kaukolämmöstä noussut tai laskenut EKOenergia-sertifioinnin takia. Kahdella 

ihmisellä oli pienempi maksuhalukkuus EKOenergiasta kuin sertifioimattomasta 

uusiutuvasta energiasta. Kolmella vastaajalla oli korkeampi maksuhalukkuus  

EKOenergia-sertifioidusta uusiutuvasta kaukolämmöstä verrattuna 

sertifioimattomaan uusiutuvaan kaukolämpöön.  

 

Taulukko 14 Lisääkö EKOenergia-sertifikaatti maksuhalukkuutta? Taulukkoon listattu kuinka moni oli valmis 

maksamaan EKOenergia-sertifioidusta kaukolämmöstä enemmän, vähemmän tai yhtä paljon kuin 
sertifioimattomasta uusiutuvasta kaukolämmöstä 

 MAksuhalukkuusEKO –
Sertifioimaton 
uusiutuva       Lukumäärä 

Vähemmän 2 

Enemmän 3 

Yhtä paljon 25 

Yhteensä 30 

Exakti merkkitesti 
(binominen) 

 
P-arvo: 

1 

 

Ei tilastollisesti 
merkittävää 

eroa 

 

Eksaktin merkkitestin tulos viittaa siihen, ettei tilastollisesti merkittävää muutosta 

tapahdu vastaustavassa sertifioimattoman ja EKOenergia-sertifioidun 

kaukolämmön välillä (p=1). Toisin sanoen EKOenergia-sertifiointi ei näytä 

nostavan tai laskevan maksuhalukkuutta tällä otoksella. 

Vastaajilta, jotka olivat kiinnostuneita uusiutuvista kaukolämpötuotteista, 

kysyttiin kuinka paljon Ekoenergia-sertifiointi toisi lisäarvoa uusiutuvaan 

kaukolämpötuotteeseen, verrattuna sertifioimattomaan uusiutuvaan 

kaukolämpöön. Vastausta tarkasteltiin maksuhalukkuusryhmittäin. Krustal-wallis-

testi löytää eron ryhmien väliltä (p=0.002). Post-hoc –testi Dunn-Bonferonni 

näyttää, että ryhmät ”3-4 %” ja ”5 %”, eivät eroa toisistaan, mutta molemmat 

eroavat matalimman maksuhalun ryhmästä. 



 

66 
 

Taulukko 15 Eroaako eri maksuhalukkuusryhmien näkemykset siitä tuoko EKOenergia-sertifikaatti lisäarvoa 

uusiutuvaan kaukolämpötuotteeseen. 

Ryhmä Sel itettävä Testi P-arvo Ryhmi llä 

ti lastollista eroa 
Maksuhalukkuusryhmät 

0,5-1 % (n=9) 
3-4 % (n=8) 
>5 % (n=7) 

EKOenergia-

serti fikaatin 
l i säarvo: 
Ei  loisi yhtään (1) 

Ei  loisi kovin 
pa l joa (2) 
Lois i jonkin 
verran (3) 
Lois i paljon (4) 

Edel lytys 
ostamiselle (5) 

Krusta l-wallis 0,002 Kyl lä  

 

Ryhmiteltyjen vastausten keskiarvot likert-skaalalla on esitelty kuvassa 12.  

Taulukosta näemme, että EKOenergian koetaan tuovan sitä enemmän lisäarvoa, 

mitä enemmän kaukolämpötuotteesta oltiin valmiita maksamaan. Matalimman 

maksuhalun ryhmä koki keskimäärin lisäarvon vähäisenä, 3-4 % 

maksuhalukuusryhmä koki lisäarvoa syntyvän ”jonkin verran” ja korkeimman 

maksuhalun ryhmä asettui ”jonkin verran” ja ”paljon” vastausten väliin. 

Korkeimman maksuhalunryhmässä 40 % koki EKOenergian tuottavan lisäarvoa 

”paljon”. 
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Kuva 12"Loisiko EKOenergi-sertifiointi lisäarvoa uusiutuvan tuotteeseen”. Skaala, 1= ei loisi yhtään lisäarvoa, 
3= loisi jonkin verran lisäarvoa, 4= loisi paljon lisäarvoa, 5= vaatimus tuotteen ostamiselle. Vastaukset jaoteltu 
maksuhalukkuusryhmittäin 

 

 

9. Pohdinta 

 

9.1 Asiakkaiden kiinnostus uusiutuvaa kaukolämpöä kohtaan 
 

Kyselyn tulosten tärkein viesti on se, että uusiutuva kaukolämpötuote herätti  

vastaajissa laajasti kiinnostusta. Maksuhalukkuustehtävät paljastivat, että jopa 80 

% vastaajista koki, että heidän yrityksensä olisi valmis maksamaan uusiutuvasta 

kaukolämmöstä vähintään 0.5 % lisähintaa verrattuna tavanomaiseen 

kaukolämpöön. Ainoastaan 20 % vastaajista ilmoitti, ettei heidän yrityksensä olisi 

valmis maksamaan lisähintaa uusiutuvasta kaukolämmöstä.  

Yritysten kiinnostus uusiutuvaa energiaa ja kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämistä kohtaan on viime vuosina kasvanut trendin omaisesti. Useat 

markkinatutkimukset vahvistavat, että asiakkaat vaativat jatkuvasti enemmän 

ympäristötoimia yrityksiltä. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja 

uusiutuva energian käyttäminen ovat yksiä tärkeimpiä kestävyysviestinnän 

1

2

3

4

5

 Ryhmä 0,5-1 % Ryhmä 3-4 % Ryhmä 5%

"Loisiko EKOenergi-sertifiointi lisäarvoa 
uusiutuvan tuotteeseen”
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keinoja. (FutureThink, 2015, SmartEnergy, 2015, Deloitte Insights, 2018). Deloitte 

Insightsin tuottaman markkinatutkimuksen mukaan jopa 70 % haastatelluista 

isobritannialaisista yrityksistä koki, että asiakkaat vaativat heiltä uusiutuvan 

energian ratkaisuja (Deloitte Insights, 2018). SmartEnergyn mukaan 68 % 

isobritannialaisista kuluttajista valitsisi yrityksen, joka ostaa ainakin osan 

energiastaan uusiutuvana (Smartenergy, 2015). Tämän tutkimuksen tulokset ovat 

yhteensopivia näiden markkinatutkimusten kanssa. Uusiutuvan energian 

kysymykset koskettavat nykyään jo suurinta osaa yrityksistä. 

Jos maksuhalukkuusvastauksia vertaillaan uusiutuvan sähkön ostamiseen, oli 

uusiutuvasta kaukolämmöstä kiinnostuneiden osuus korkeampi. Kyselyyn 

vastanneista uusiutuvaa sähköä osti tällä hetkellä 12 vastaajaa 30:tä. Vastaajista 8 

tiesi, ettei heidän yritys osta uusiutuvaa sähköä. Suurin osa tämän kysymyksen 

vastauksista oli ”en osaa sanoa vastauksia”, joten täysin kattavaa kuvaa 

uusiutuvan sähkön ostamisesta ei saatu. Kyselyn vastauksissa uusiutuvasta 

kaukolämmöstä kiinnostuneiden osuus oli korkeammalta kuin kyselyn uusiutuvaa 

sähköä ostavien osuus.  

Bloombergin toteuttaman yrityskyselyn mukaan yritysten uusiutuvan sähkön 

ostopäätöksen takana on useimmiten ympäristö- ja kestävyysteemainen 

markkinointi tai imagon parannusviestintä (Bloomberg New Energy Finance & 

Vestas Wind Systems A/S, 2012) Uusiutuvan kaukolämmön tuomia 

viestintähyötyjä tarkasteltiin vastausten perusteella. Kaikkien vastaajien keskiarvo 

väitteeseen ”uusiutuvan kaukolämmön hyödyntäminen parantaa yrityksenne 

imagoa” oli Likert-skaalalla 3,7. 

Jos katsomme niiden yritysten vastauksia, jotka kokevat yrityksen 

ympäristöimagon hyvin tärkeänä, on tulos hieman toinen. Vastaajilta kysyttiin, 

kuinka tärkeätä yritykselle on se, että asiakkaan näkevät heidän yrityksen 

toiminnan ympäristöystävällisenä. Kun tarkastelemme vain näiden yritysten 

vastauksia väitteeseen ”uusiutuvan kaukolämmön hyödyntäminen parantaa 

yrityksenne imagoa”, on vastausten keskiarvo Likert-skaalalla 4.4. Toisin sanoen, 
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keskimäärin uusiutuva kaukolämpö koettiin parantavan jonkin verran yrityksen 

imagoa. Mutta erityisesti ne yritykset, joille ympäristöimago ja -toimet ovat 

kaikista tärkeimpiä, kokivat, että uusiutuva kaukolämpötuote voisi parantaa 

yrityksen ympäristöimagoa. 

 

9.2 Maksuhalukkuus uusiutuvasta kaukolämmöstä 
 

Maksuhalukkuustehtävien avulla pyrittiin selvittämään korkein hinta, jolla kukin 

vastaaja arveli yrityksensä olevan valmis ostamaan uusiutuvaa kaukolämpöä.  

Vastaajista 70 % arveli yrityksensä hyväksyvän tarjouksen yhden prosentin 

lisähinnalla verrattuna nykyiseen kaukolämpösopimukseen, 50 % vastaajista 

kolmen prosentin lisähinnalla ja 23 % vastasi sopivan hinnan olevan viisi 

prosenttia. Vastausvaihtoehto 5 % sai muita vastausvaihtoehtoja enemmän 

vastauksia. Muita Korkeampi vastausfrekvenssi voi kertoa siitä, että osa vastaajista 

olisi halunnut vastata maksuhalukkuudekseen enemmän kuin 5 % preemiota. 

Tarjottu hintaskaala olisi pitänyt olla siis isompi. Potentiaalisten asiakkaiden, eli  

maksuhalukkuusvastaukset ilman 0 % vastauksia, keskiarvo oli 2,8 % ja mediaani 3 

% preemiota verrattuna tavanomaiseen kaukolämpöön.  

Kuvassa 13 on pyritty esittämään sitä, miten maksuhalukkuusvastaukset 

käyttäytyvät, kun niitä painottaa vastausten suhteellisilla osuuksilla. Kuvassa  

maksuhalukkuusvastausten suhteellisten summafrekvenssit painotetaan 

kyseisellä preemiohinnalla. Esimerkiksi arvo kolmen prosentin preemiohinnalle on 

laskettu kaavalla 0,03 kertaa 0,5, eli puolet vastaajista vastasi olevansa valmis 

maksamaan 3 % lisähintaa. Toisin sanoen, tuotteen ”hinta” on kerrottu niiden 

osuudella vastaajista, jotka olisivat valmiita hyväksymään kyseisen hinnan. Jos 

tietäisimme vastaajien lämmönkulutuksen, voisi toimisi kuva arvioina eri 

preemiohintojen vaikutuksesta yrityksen liikevaihtoon. Koska yritysten todellista 

lämmönkulutusta ei oteta huomioon, on kyseessä ainoastaan mielenkiintoinen 

kuvaus siitä, miten preemiohintojen ja kysynnän suhde elää tässä kyseisessä 
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otoksessa. Eli miten data käyttäytyy, kun yrityksen kannalta tärkeä suure, 

preemiohinta, otetaan painottamaan vastauksia, tiettyjen oletusten vallitessa. 

Kuvaajaa ei voida käyttää suoraan optimaalisen hinnoittelun välineenä. 

Taulukkoa ei voi pitää todellisena kuvauksena tulevista uusiutuvan 

kaukolämmönmarkkinoista tai eri preemioiden vaikutuksesta liikevaihtoon, mutta 

herättää ajatuksia ja on suuntaa antava, siinä, kuinka maksuhalukkuustehtävien 

vastaukset käyttäytyvät suhteessa eri preemiosta saatavaan tuloon. 

Kuvasta näemme, että tällä otoksella preemiohinnan ja vastausmäärän välinen 

suhde on korkeimmillaan kolmen prosentin preemiolla. Kuvan tärkein viesti on se, 

ettei preemion ja vastausten suhde laske kovin voimakkaasti edes neljän tai viiden 

prosentin preemiohinnoin. Vaikka vastausten määrä alkaa selkeästi laskemaan 3 

% preemiota korkeammissa hinnoissa, korkeampi preemiohinta tasapainottaa 

tätä. Yrityksen kannalta ”optimaalinen” suhde vastausten ja preemiohinnan välillä 

painottuukin tämän otoksen mukaan maksuhalukkuustehtävien korkeimpiin 

preemiohintavaihtoehtoihin. Tämä tulos vihjaakin siihen, että optimaalista 

hinnoittelua kannattaa todennäköisesti etsiä hieman korkeammista 

preemiohinnoista, 3 % preemiosta tai jopa enemmän. Huomioon otettavaa on 

myös se, että isommat yritykset ovat selkeästi yliedustettuina korkeissa 

maksuhalukkuusvastauksissa. 
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Kuva 13 Teoreettinen kuvaus tämän otoksen maksuhalukkuusvastausten ja preemiohintojen välisestä 

suhteesta. 

 

Tuotteiden hinnoittelustrategia riippuu monesta tekijästä, muun muassa 

tuotantokustannuksista sekä siitä, minkälaista katteen ja volyymin suhdetta yritys 

hakee, eli tavoitellaanko laajaa asiakaspohjaa vai kermankuorintaa. Siinä mielessä 

maksuhalukkuuksien keskiarvot tai mediaanivastaukset eivät ole sopivia 

vertailulukuja todellisten tuotteiden hintojen kanssa. Kuitenkin kyselyn 

maksuhalukkuudenvastausten keskiarvo ja mediaania sekä yllä esitettyä kuvaajaa 

maksuhalukkuuksista preemiohinnoin painotettuna, osoittavat, että 

maksuhalukkuudet ovat melko korkeita verrattuna tarjolla oleviin uusiutuviin 

kaukolämpötuotteisiin. Vastaukset painottuvat osuvat tällä hetkellä Suomessa 

tarjolla olevien uusiutuvien kaukolämpötuotteiden preemiohintojen korkeimpaan 

kolmannekseen. Fortumin Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi – verkkoalueen, 

Vantaan Energian ja Helen:in uusiutuvan kaukolämmön tuotteiden preemiohinta 

kokonaislämmityskustannuksesta (kerrostaloissa) olivat 3 % tai hieman yli. Muissa 

tarjolla olevissa uusiutuvissa kaukolämpötuotteissa preemiot olivat selkeästi 

alhaisempia.  

Suomessa uusiutuvan sähkön keskimääräinen preemiolisä on väliltä 0-2 % 

sähkömaksusta (Hast & Co., 2015). Toisaalta uusiutuvia sähkösopimuksia voi 
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löytää jopa halvemmalla kuin jotain sekasähkösopimuksia. Suomessa uusiutuvan 

kaukolämmön tuotteista pyydetäänkin tällä hetkellä enemmän kuin uusiutuvan 

sähkönsopimuksista, mutta se näyttää olevan tämän maksuhalukkuustutkimuksen 

mukaan perusteltua. 

 

9.3 Ketkä uusiutuvasta kaukolämmöstä ovat kiinnostuneita? 
 

Otoskoko jäi tutkimuksessa valitettavan pieneksi, joten yritysten tarkka 

jaotteleminen ja asiakas-segmentointi muodostuivat haastavaksi. Vastauksista 

kuitenkin saatiin monia järkeenkäyviä ja jo olemassa olevan tutkimuksen kanssa 

yhteensopivia tuloksia. 

Tutkimuksessa tutkituista vastaajien henkilökohtaisista taustamuuttujista ainoa 

tilastollisesti merkittävä muuttuja oli vastaajan käsitys ilmastonmuutoksen 

uhasta. Henkilökohtaisen ilmastomuutosasenteen vaikutusta maksuhalukkuuteen 

nostaa harmillisesti epäilyksen siitä, ovatko vastaajat vastanneet esimerkiksi 

maksuhalukkuuskysymyksiin omasta vai yrityksen näkökulmasta. Toisaalta, vaikka 

business-to-business -markkinoilla toimijat oletetaan hyvin rationaalisiksi, on 

tutkimuksissa kuitenkinkin huomattu, että vastaajan henkilökohtaiset 

ominaisuudet vaikuttavat työntekijän toimintaan, esimerkiksi siihen, miten hän 

näkee esimerkiksi uuden tuotteen arvon yritykselleen (Malhotra & Birks s.774 

2007).  Sama on huomattu myös yritysten uusiutuvan energiankysymyksissä. 

Rahbauerab kumppaneineen huomasi, että työntekijän asenteilla on 

todellisuudessa vaikutusta myös yrityksen uusiutuvan energian päätöksiin 

(Rahbauerab, Menapaceb, Menrada & Deckera, 2016). On siis myös mahdollista 

ajatella, että työntekijöiden asenteiden vaikutus maksuhalukkuusvastaukseen ei 

ole virheen lähde, vaan, että se itseasiassa on merkittävä vaikutin uusiutuvan 

kaukolämmön valitsemisessa. 

Yrityksen toimialalla tai sillä onko yrityksen asiakkaat kuluttajia, yrityksiä vai 

julkisia toimijoita ei ollut vaikutusta maksuhalukkuuteen. Tulos on varsin 
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mielenkiintoinen, koska, sillä mitä myydään ja kenellä myydään, olisi olettanut 

olevan vaikutusta siinä, kuinka paljon ympäristötoimia yrityksen täytyy tai 

kannattaa tehdä. Deloitte Insightin markkinatutkimuksessa nousi esiin, että 

yritykset ovat alkaneet huomioida tavarantoimittajiensa kestävyysratkaisuja 

entistä enemmän, ja tämä on alkanut jo vaikuttaa tavarantoimittajien 

ympäristöratkaisuihin (Deloitte Insights, 2018).  

Kestävyysratkaisuilla voi olla myös epäsuoria hyötyjä, jotka eivät liity suoraan 

vihreään markkinointiin. Näitä voivat olla esimerkiksi työntekijöiden 

rekrytoinneissa ja työmotivaation ylläpitämisessä (Bloomberg New Energy Finance 

& Vestas Wind Systems A/S, 2012) tai jopa rahoituksen hankinnassa. Yrityksen 

rahoituksen hankinnassa. Erityisesti institutionaaliset sijoittajat ovat alkaneet 

huomioida sijoitussalkkujensa hiilijalanjälkeä. Esimerkkinä tästä on vakuutus  

yhtiöt Ilmarinen ja Varma (Ilmarinen, 2017; Varma, 2018).   

Edellä mainitut näkökulmat voivat viittaa siihen, että kestävyyskysymykset ovat 

nousemassa tärkeiksi kaikissa tuotantoketjun vaiheissa, ei vain kuluttaja-

asiakkaiden kanssa toimivien yritysten parissa. Kyselyn tulokset viittaavatkin 

siihen, että hyvin suuri osa yrityksistä on nykyään hyvin kiinnostunut uusiutuvan 

energian ratkaisuista, ja potentiaalisia asiakkaita uusiutuvan energian tuotteille 

löytyy monelta alalta ja monelta tuotantoketjun tasolta. 

Sen vaikutus maksuhalukkuuteen ostiko yritys uusiutuvaa sähköä vai ei, riippui 

tarkastelutavasta. Jos analysoitiin vain ”ei” ja ”kyllä” -vastauksia, ei uusiutuvalla 

sähköllä ollut vaikutusta. Tulokseen vaikutti suuri EOS-vastausten määrä, jopa 

lähes 40 % vastauksista. Jos kuitenkin olettaa ”EOS” –vastaukset ”ei” –vastauksiksi, 

oli uusiutuvaa sähköä ostaneille yrityksillä tilastollisesti merkittävästi muita  

korkeampi maksuhalukkuus uusiutuvasta kaukolämmöstä. Uusiutuva sähkö ja 

uusiutuva kaukolämpö ovat hyvin samankaltaisia tuotteita. Tästä syystä olisi 

voinut olettaa, että uusiutuvan sähkön ostaminen ennustaisi kiinnostusta 

uusiutuvasta kaukolämmöstä. Valitettavasti tulos jäi hieman epäselväksi tässä 

tutkimuksessa suuren EOS-vastausten määrän takia. Todennäköisesti uusiutuvan 
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sähkön ostaminen kuitenkin lisää todellisuudessa kiinnostusta uusiutuvaa 

kaukolämpöä kohtaan, ja uusiutuvan sähkön sopimusasiakkaisiin kohdistuvat 

markkinointitoimet tuottavat mahdollisesti paremmin hedelmää, kuin 

sattumanvarainen markkinointi. 

Kyselyn tulokset ovat kuitenkin osittain hämmentäviä uusiutuva sähkö -

kysymysten osalta. Niistä vastaajista, jotka vastasivat, ettei heillä ole uusiutuvan 

sähkön sopimusta, jopa seitsemän vastaaja kahdeksasta kuvasi 

maksuhalukkuuden uusiutuvasta kaukolämmöstä positiiviseksi.  Miksi yritykset, 

jotka eivät ole hankkineet uusiutuvan sähkönsopimusta haluaisivat ostaa 

uusiutuvaa kaukolämpöä? Uusiutuva sähköä on ollut kuitenkin tarjolla Suomessa 

jo pitkään helposti ja halvalla. Nähtiinkö uusiutuva kaukolämpö uusiutuvaa sähköä 

kiinnostavampana tuotteena, vai oliko tämä vain esimerkki lausutun 

maksuhalukuuden ja todellisen käyttäytymisen välisestä kuilusta? 

Yrityksen liikevaihdolla näytti olevan selkeä vaikutus maksuhalukkuuteen. Niistä 

seitsemästä yrityksistä, jotka eivät olleet valmiita maksamaan uusiutuvasta 

kaukolämmöstä yhtään lisää, kuusi oli alle 2 miljoonan euron liikevaihdon 

yrityksiä. Maksuhalukkuusvastausten keskiarvo nousi tasaisesti tarkasteltujen 

kolmen liikevaihtoryhmän välillä, kasvaen liikevaihdon mukaan. Alle 2 miljoonan 

ryhmän maksuhalukkuuden keskiarvo oli 1,05 %, 2-10 miljoonan ryhmän 2,6 % ja 

yli 10 miljoonan ryhmässä 3,2 %. Rahbayerab kumppaneineen toteaa 

tutkimuksessaan, että suuremmilla yrityksillä on paremmat valmiudet etsiä, 

selvittää ja hankkia erilaisia ympäristöratkaisuja. Suuremmat yritykset pystyvät 

myös paremmin hyödyntämään ympäristötoimia vihreässä markkinoinnissaan. 

(Rahbauerab, Menapaceb, Menrada, & Deckera, 2016). Kyselyn tulokset tukevat 

tätä näkemystä. 

Liikevaihdon merkitys näkyi myös kysymyksessä, jossa selvitettiin ilmastoimagon 

merkitystä yrityksille. Korkeimman liikevaihdon yritykset kokivat yrityksen 

ilmastoimagon tärkeämmäksi kuin muut ryhmät. Alle 2 miljoonan euron 
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liikevaihdon ryhmässä ilmastoimago oli ”melko merkityksetön”, 2-10 miljoonan 

ryhmässä ”jokseenkin tärkeä” ja yli 10 miljoonan ryhmässä ”melko tärkeä”. 

Korkea liikevaihto näyttää ennakoivan myös sitä, että yrityksellä on 

ympäristöstrategia. Korkeimman liikevaihdon yrityksillä oli huomattavasti  

useammin ympäristöstrategia, jopa 80 % vastaajalla yli 10 miljoonan euron 

liikevaihdon ryhmässä, 2-10 miljoonan ryhmässä 50 % ja alle 2 miljoonan ryhmässä 

10 % oli ympäristöstrategia 

Kaikista todennäköisimpiä ja maksuhaluisimpia asiakkaita uusiutuvalla 

kaukolämpötuotteelle ovat yli 10 miljoonan liikevaihdon yritykset, joilla on jo 

valmis ympäristöstrategia, ja mielellään ostavat jo uusiutuvaa sähköä. Kuten 

maksuhalukkuustehtävät, sekä ympäristöstrategiaa ja ilmastoimagoa 

tarkastelevat kysymykset osoittavat, kiinnostus ympäristöratkaisuja kohtaan 

vähenee pienemmissä yrityksissä, ja alle 2 miljoonan liikevaihdon yritykset voivat 

olla jopa haastavia saada uusiutuvan kaukolämpötuotteen asiakkaiksi.  Usein suuri 

liikevaihto tarkoittaa suurempaa tilantarvetta. Tätä kautta liikevaihdolla ja 

lämmönkulutuksella voi olla yhteys. Näin ollen ensisijaiset 

markkinointipanostukset ja tuotteen muotoilu voi olla kannattavaa kohdentaa 

suurempia yrityksiä silmällä pitäen.  

 

9.4 Lisääkö EKOenergia-sertifiointi kiinnostusta uusiutuvaa 

kaukolämpö kohtaan 
 

EKOenergia-sertifikaatin vaikutusta uusiutuvan kaukolämmön kiinnostavuuteen ja 

maksuhalukuuteen pyrittiin selvittämään muutamalla eri tavalla, tärkeimpänä 

maksuhalukkuustehtävät. Maksuhalukkuustehtävillä ei löydetty eroa 

maksuhalukkuudessa uusiutuvien tuotteiden väliltä. Harva vastaaja vaihtoi 

maksuhalukkuusvastaustaan, kun EKOenergia-sertifiointi lisättiin uusiutuvaan 

kaukolämpötuotteeseen. Kolmestakymmenestä vastaajasta kolme nosti ja kaksi 
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laski maksuhalukkuuttaan, kun EKOenergia-sertifikaatti lisättiin uusiutuvaan 

tuotteeseen. 

EKOenergia-sertifikaatin kiinnostavuutta selvitettiin myös kysymällä positiivisen 

maksuhalukkuuden vastaajilta ”loisiko EKOenergia lisäarvoa tuotteeseen vai ei”. 

Mielenkiintoista oli se, että EKOenergia-sertifioinnin koettiin tuovan sitä 

enemmän lisäarvoa, mitä korkeampi maksuhalukkuus uusiutuvasta 

kaukolämmöstä oli. Alimmassa maksuhalukkuusryhmässä keskiarvo oli 2, eli  ”ei 

loisi kovin paljoa lisäarvoa”, kun taas korkeimmassa ryhmässä keskiarvo oli 3,4, eli 

asettui ”jonkin verran” ja ”paljon” vastausten väliin. 

EKOenergia-sertifikaatin hyötyä asiakkaille pyrittiin selvittämään myös 

sertifioinnin tuoman ”ominaisuuspaketin” avulla. Eri ominaisuuksien merkitystä 

kysyttiin yksitellen, mutta EKOenergiaan liittyvistä ominaisuuksista yhdistettiin 

ominaisuuspaketti, jolle laskettiin yhteinen arvo. EKOenergia-sertifioinnin 

tuomien ominaisuuksien merkitystä vastaajille kuvaava keskiarvoluku vastasi 

vastausvaihtoehtoa ”melko tärkeä”. Tärkeimmäksi EKOenergia-ominaisuudeksi 

nousi ”energiantuotannon kestävyyden varmistaminen”. 

Vastaajista suuri osa ei ollut aikaisemmin kuullut EKOenergia-sertifikaatista. 

Vastaajien suhtautuminen sertifikaattiin oli melko positiivinen, kun heidän 

mielipidettään kysyttiin EKOenergia –infosivujen jälkeen. 

EKOenergia-sertifikaatti oli uusi juttu vastaajille, mutta esittelyn jälkeen se koettiin 

melko positiivisena asiana.  EKOenergia-sertifionnista ei näytetty olevan valmiita 

maksamaan lisähintaa verrattuna sertifioimattomaan uusiutuvaan 

kaukolämpöön. EKOenergia-sertifikaatti kuitenkin nähtiin positiivisena lisänä 

uusiutuvaan kaukolämpötuotteeseen. Vastaajien, varsinkin korkean 

maksuhalukkuuden vastaajien, mukaan EKOenergia-sertifikaatin käyttäminen loisi 

selkeästi lisäarvoa uusiutuvassa kaukolämpötuotteeseen verrattuna 

sertifioimattomaan uusiutuvaan kaukolämpöön. EKOenergia-sertifioinnin 

ominaisuuksia arvostettiin myös kohtalaisesti. EKOenergia-sertifikaatin 



 

77 
 

ominaisuuksista kestävyyden varmistaminen ja erilaisten ympäristöstandardien 

täyttäminen koettiin tärkeimmiksi ominaisuuksiksi. 

 

9.5 Tutkimuksen luotettavuudesta 

 

Kaikissa tieteellisen tutkimuksen menetelmissä on omat sudenkuoppansa ja 

mahdollisuus erilaisiin virheisiin. Maksuhalukkuustutkimukset eivät ole tästä 

poikkeus. Maksuhalukkuustutkimusten tulosten ja toteutuneen käyttäytymisen 

väliltä on useissa tutkimuksissa löydetty eroa, eikä tutkimusten tulokset täysin 

ennakoi ostokäyttäymistä tai todellisen maailman valintoja (Morwitz, Steckel, & 

Gupta, 2007). Maksuhalukkuustutkimusten menetelmiin ja taustaoletuksiin liittyy 

tiettyjä riskejä, jotka on hyvä ymmärtää tutkimuksen tuloksia käsiteltäessä. 

Seuraavaksi esitellään tieteellisestä kirjallisuudesta löytynyttä kritiikkiä ja 

tunnistettuja riskejä maksuhalukkuustutkimuksiin liittyen. 

Tämän tutkimuksen kannalta tärkeimmät riskit ja vääristymänlähteet syntyvät 

hinnan ankkuroitumisvaikutuksesta, lämmin hehku -vaikutuksesta (warm glow 

effect), epätäydellisestä informaatiosta, strategisesta vastaamisesta ja 

kysymysten hypoteettisesta luonteesta. 

Tutkimuksissa on huomattu, että tarjotulla hintaskaalalla ja valitulla 

aloitushinnalla on merkitystä maksuhalukkuustehtävien vastauksissa. 

(Aprahamian, Chanel & Luchini, 2007). Aloitushinta ja tarjottu hintaskaala 

asettavat tietyn pohjavireen vastaamiselle, jolla on vaikutusta vastaajien 

vastaustapaan. Tässä tutkimuksessa tarjoaminen alkoi 3 % preemiosta. 

Aloitustarjous oli lähtökohtaisesti melko korkea, suurin osa tarjolla olevista 

uusiutuvista tuotteista on halvempia kuin alkuun tarjottu hinta. Tällä on saattanut 

olla ankkuroiva vaikutus, joka on nostanut keskimääräistä maksuhalukkuutta 

korkeammaksi. 
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Tutkimuksissa on löydetty viitteitä siitä, että vastaajilla on taipumus haluta sanoa 

osallistuvansa sosiaalisesti arvostettuihin toimiin, ilman, että vastauksilla on 

kaikupohjaa todellisen maailman valinnoissa (Aprahamian, Chanel & Luchini, 

2007). On arvioitu, että kyseessä on vastaajan halu kokea itsensä moraalisesti 

hyväksi ihmiseksi vastaamalla hypoteettiseen kysymykseen altruistisemmin kuin 

todellisuudessa olisi valmis toimimaan. Korkeat maksuhalukkuusvastaukset ja 

vakuuttelu ympäristöasioiden tärkeydestä voivat siis tuottaa joillekin vastaajille 

moraalista mielihyväntunnetta. Tällöin vastaukset eivät enää täysin vastaa sitä, 

miten he todellisuudessa ovat aiheesta mieltä. 

Maksuhalukkuusvastauksiin vaikuttaa myös se, kuinka paljon vastaaja tietää 

aiheesta entuudestaan ja millaista informaatiota vastaajalle kyselytilanteessa 

annetaan (Oerlemans, Chan, & Volschenk, 2016). Kaikki vastaajat eivät siis lähde 

samalta viivalta vastaamaan, ja jokin taustalla oleva aiheen tuntemukseen liittyvä 

ominaisuus voi vaikuttaa vastauksiin. Ei voida myöskään olla varmoja siitä, onko 

tarjottu informaatio ja aiheen alustus ollut mielekäs ja riittävä, tai onko kaikki 

vastaajat ymmärtäneet esitetyn informaation samalla tavalla. Erityisesti tämän 

kyselyn kannalta tärkeä huomio on myös se, ettei voida olla varmoja siitä, kuinka 

todenperäisiä arvioita työntekijät pystyvät tekemään yrityksen mahdollisesta  

uusiutuvan kaukolämmön ostamisesta. Tämä on hyvä ottaa huomioon, kun arvioi 

vastausten luotettavuutta. 

Strateginen vastaaminen, eli kyselyn tietoinen manipulointi todellisuutta 

korkeammilla tai matalammilla vastauksilla, on huolenaihe, jos kyselyssä on 

taloudellinen yllyke siihen (Oerlemans, Chan, & Volschenk, 2016). Tämän 

tutkimuksen kyselyssä voidaan nähdä yllyke strategiseen vastaamiseen, koska 

vastaajat varmasti arvaavat, että heidän vastauksillaan voi olla vaikutusta tuotteen 

tulevassa hinnoittelussa. Jos tällaista strategista vastaamista on tapahtunut, on 

sillä todennäköisesti ollut maksuhalukkuusvastausta laskeva vaikutusta (Breidert, 

Hahsler, & Reutterer, 2015) 
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Maksuhalukkuustutkimusten yhtenä tärkeimpänä vääristymän lähteenä on se, 

että maksuhalukkuustehtävät ovat hypoteettisia. Yllä mainitut, sekä muut tuloksia 

vääristävä mekanismit, kasvavat tai syntyvät kysymysten hypoteettisesta 

luonteesta. Eräässä maksuhalukkuuksia käsitelevässä tutkimuksessa huomattiin, 

että maksuhalukkuusvastaukset pienenivät huomattavasti, kun 

maksuhalukkuustehtäviin otettiin oikeaa rahaa mukaan. (Brown, Champ, Bishop, 

& Mccollum, 1996).   

 

Johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään varsinaissuomalaisten yritysten 

kiinnostusta ja maksuhalukkuutta uusiutuvalla energialla tuotetusta 

kaukolämpötuotteesta. Aineisto kerättiin internet-kyselyllä, joka lähetettiin 280 

yritykselle. Kyselyyn vastasi 30 yritystä. Kyselyssä hyödynnettiin Gabor-Granger – 

menetelmää, jolla pyrittiin selvittämään vastaajien edustamien yritysten 

maksuhalukkuutta kahteen eri kaukolämpötuotteeseen, EKOenergia-sertifioituun 

uusiutuvaan kaukolämpötuotteeseen sekä sertifioimattomaan uusiutuvaan 

kaukolämpötuotteeseen.  

Tutkimuksen kyselyosiossa pyrittiin vastaamaan kolmeen tutkimuskysymykseen. 

1. Onko uusiutuvalla energialla tuotetulle kaukolämpötuotteelle kysyntää 

varsinaissuomalaisten yritysten keskuudessa? Mitä siitä oltaisiin valmiita 

maksamaan? 

2. Ketkä uusiutuvasta kaukolämmöstä ovat kiinnostuneita? 

3. Lisääkö EKOenergia-sertifiointi uusiutuvan kaukolämpötuotteen 

kiinnostavuutta tai asiakkaiden maksuhalukkuutta ? 

Kyselyn tulosten perusteella voidaan todeta, että kiinnostus uusiutuvia 

kaukolämpötuotteita kohtaan oli varsin suurta. Vastaajista 80 % arvioi yrityksensä 

olevan valmis maksamaan lisähintaa saadakseen uusiutuvaa kaukolämpöä. 

Kyselyssä lausutut maksuhalukkuudet olivat varsin korkeita. Vastaajista 70 % arvioi 
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yrityksen maksuhalukkuuden olevan 1 % preemiota verrattuna nykyiseen 

kaukolämpölaskuun, 50 % arvio maksuhalukuuden olevan 3 % preemioa ja 23 % 

prosenttia vastasi maksuhalukkuuden olevan jopa 5 % preemiota nykyiseen 

sopimukseen verrattuna. Tuotteesta kiinnostuneiden, eli niiden joiden 

maksuhalukkuus oli enemmän kuin nolla, maksuhalukkuusvastausten keskiarvo oli 

2,8 % preemiota, mediaani 3 % preemiota. Pohdintaluvussa esiteltiin kuvaaja, 

jossa tarjouksen hyväksyneiden osuus painotettiin preemiohinnalla. Kuvaaja 

näyttää, että preemiohinnan ja preemiohinnan hyväksymisen suhde on 

korkeimmillaan korkeilla preemiohinnoilla, 3 % tai enemmän. 

Maksuhalukkuuskyselyn vastaukset painottuivatkin tällä hetkellä tarjolla olevien 

uusiutuvien kaukolämpötuotteiden kalleimpaan kolmannekseen. 

Kyselyn tuloksia ja maksuhalukkuusvastausten taustamuuttujia analysoitiin Mann-

Whitney U-testillä sekä Kruskal-Wallis –testillä. Testien avulla huomattiin muun 

muassa, että maksuhalukkuus ei ollut riippuvainen siitä, millä sektorilla yritys 

toimii, tai siitä oliko asiakkaat kuluttajia, yrityksiä vai julkiselta sektorilta. 

Uusiutuva tuote näyttää kiinnostavan siis hyvin erilaisia ja eri tuotantoketjun 

vaiheessa toimivia yrityksiä. 

Liikevaihto oli tärkeimpiä maksuhalukkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Yli 10 

miljoonan liikevaihdon yritykset olivat muita huomattavasti todennäköisemmin 

valmiita maksamaan korkeita preemiohintoja uusiutuvasta kaukolämmöstä, jopa 

42 % tämän ryhmän vastaajista vastasi maksuhalukkuudeksi 5 % lisähintaa 

verrattuna nykyiseen hintaan, ryhmän maksuhalukkuuden keskiarvon ollessa 3.2 

% preemiota. Pienimmän, eli 0-2 miljoonan liikevaihdon ryhmän voisi sanoa 

olevan jopa haastava asiakasryhmä uusiutuvan kaukolämmön osalta. Heistä 45 % 

ei ollut valmis maksamaan uusiutuvasta kaukolämmöstä yhtään ja 46 % vain hyvin 

matalia, 0.5-1 % preemiohintoja. Tämän ryhmän maksuhalukkuuden keskiarvo oli 

1 %. Keskimmäisen, eli 2-10 miljoonan liikevaihdon, ryhmän vastaukset osuivat 

näiden ryhmien väliin, ryhmän maksuhalukkuuden keskiarvo oli 2.6 % lisähintaa 

verrattuna nykyiseen. 
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Korkean liikevaihdon yritykset kokivat myös ilmastoimagon muita ryhmiä 

tärkeämpänä, ja heiltä todennäköisemmin löytyi ympäristöstrategia. Tulokset 

viittaavatkin siihen, että yrityksen liikevaihdolla on merkitystä yleisesti yrityksen 

ympäristövalinnoissa. 

Yrityksen ympäristöasenteilla ja –toimilla oli tilastollisesti merkitsevä vaikutusta 

maksuhalukkuuteen. Mitä tärkeämmäksi yritys koki positiivisen ilmastoimagon, 

sitä korkeampi oli maksuhalukkuus uusiutuvasta kaukolämmöstä. Jos yrityksellä 

oli valmis tai suunnitteilla oleva ympäristöstrategia, oli maksuhalukkuus 

merkittävästi korkeampi kuin niillä yrityksillä, joilla ei ollut ympäristöstrategiaa. 

EKOenergia-sertifioidun uusiutuvan sekä sertifioimattoman uusiutuvan 

kaukolämmön maksuhalukkuudet olivat lähes identtiset. EKOenergia-

sertifikaatista ei näytä siis irtoavan ylimääräistä preemiota verrattuna 

sertifioimattomaan uusiutuvaan kaukolämpöön. EKOenergia-sertifikaattia 

kohtaan esitettiin kuitenkin kiinnostusta. Vastaajien yleinen suhtautuminen 

sertifikaattia kohtaan oli melko positiivinen. Sertifikaatin tuomaan 

ominaisuuspakettia arvotettiin ”melko tärkeäksi”. Kysytyistä ominaisuuksista 

tärkeimmäksi nousi energiatuotannon ”kestävyyden varmentaminen”. Vastaajista 

67 % koki, että EKOenergia-sertifikaatti tuo ”melko paljon” tai ”paljon” lisäarvoa 

uusiutuvaan kaukolämpötuotteeseen. Merkittävää on myös se, että kokemus  

EKOenergian lisäarvosta kasvoi, mitä korkeampi vastaajan maksuhalukkuus oli.  

Tulosten valossa ei voida sanoa, että EKOenergia-sertifikaatti mahdollistaisi 

korkeamman preemiohinnan pyytämisen verrattuna sertifioimattomaan 

uusiutuvaan kaukolämpöön, mutta moni vastaajista näytti kokevan EKOenergian 

tuovan lisäarvoa ja sen ominaisuuksien olevan arvokkaita. Näin koettiin erityisesti 

korkeamman maksuhalukkuuden ryhmässä. 

Maksuhalukkuustutkimusten suurimpana huolena on kysymys siitä, vastaako 

lausutut maksuhalukkuudet todellisia maksuhalukkuuksia. Tässä tutkimuksessa 

maksuhalukkuustehtäviin liittyvistä riskeistä tärkeimmät olivat tarjotun 

hintaskaalan ja aloitustarjouksen vaikutus vastauksiin (hinnan 
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ankkuroitumisvaikutus), moraalisesti ”oikein” vastaamisesta syntyvä ”lämmin 

hehku –vaikutus” (warm glow effect), vastaajien epätäydellinen ja 

epäsymmetrinen ymmärrys aiheesta ja oman yrityksen toiminnasta 

(epätäydellisestä informaatiosta), tietoinen kyselyn tulosten manipulointi 

(strateginen vastaaminen) sekä kysymysten hypoteettisesta luonteesta johtuvat 

seikat. 

Maksuhalukkuusvastausten todenperäisyyttä ei voida erikseen varmentaa. 

Vastaajien kokema vastausvarmuus oli kuitenkin kohtalainen. Korkeimman 

maksuhalukkuuden ryhmä oli oikeastaan kaikista varmin vastauksistaan. 

Mielenkiintoista olisikin nähdä saataisiinko vastaavia maksuhalukkuusarvoja  

muiden kaupunkien kaukolämpöasiakkailta. Myös kuluttaja-asiakkaiden 

maksuhalukkuus uusiutuvasta kaukolämmöstä olisi tutkimisen arvoinen kysymys. 
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Liiteet 

1. Saatekirje 

Hei, 

  

Minkälaista energiaa yrityksenne haluaisi käyttää? 
Kiinnostaako uusiutuva kaukolämpö? 

  

Vastaa uusiutuvalla energialla tuotetun kaukolämmön kysyntää ja toivottuja 

ominaisuuksia kartoittavaan kyselyyn. 

Tämän yrityksille suunnatun kyselyn tarkoituksena on selvittää löytyykö uusiutuvalla 

energialla tuotetulle kaukolämmölle kysyntää Varsinais-Suomen yritysten keskuudessa, 

ja minkälaiset ominaisuudet olisivat yritysten mielestä tärkeitä uusiutuvassa 

kaukolämpötuotteessa. Millaisesta uusiutuvasta kaukolämmöstä yrityksenne voisi olla 

kiinnostunut? 

Kaukolämpöasiakkailla ei ole ollut Varsinais-Suomen alueella aikaisemmin 

mahdollisuutta tukea uusiutuvan energian tuotantoa valinnoillaan. Tähän voi tulla 

tulevaisuudessa muutos. 

Osallistu kyselyyn ja vaikuta siihen millaista energiaa Varsinais-Suomessa tuotetaan!  

Ethän jätä vastaamatta vain siksi, ettei uusiutuva kaukolämpö kiinnosta yritystänne. 

Vastaaminen ei myöskään edellytä syvällistä tietämystä uusiutuvasta energiasta tai 

kaukolämmöstä. Kaikki mielipiteet ovat arvokkaita!  

Kyselyyn voi vastata xxxx asti. 

Kyselyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Vastaajien kesken arvotaan 40 euron 

Stockmann -lahjakortti (1 kpl).  

Kyselyn linkki: xxxx 

Kysely on Helsingin yliopistolle tehtävää Pro gradu –työtä. Pro gradu –työn 

yhteistyökumppanina toimii Turku Energia. 

Jos sähköposti tuli väärälle henkilölle, voisitko ystävällisesti välittää sähköpostin 

sopivalle henkilölle organisaatiossanne! 

  

Terveisin, 

xxxx 
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2. Kyselyn kysymykset 

Kyselyn alustus 

Kysely on osa Helsingin yliopistolle tehtävää Pro gradu -työtä. Yhteistyökumppanina 

toimii Turku Energia. 

Kyselyn tarkoituksena on selvittää Varsinais-Suomen alueen yritysten kiinnostusta 
uusiutuvalla energialla tuotettuun kaukolämpöön. 

Kyselyn kesto on noin 10 minuuttia.  
Sivun alalaidassa näkyvä sivulaskuri on suuntaa antava. Kysely on lyhyempi kuin mitä 
sivulaskuri antaa ymmärtää. 

 

Vastaajan ja yrityksen perustiedot 

Ensimmäisessä osassa kysytään vastaajan ja vastaajan edustaman yrityksen perustietoja, 

sekä yrityksenne ympäristö- ja ilmastotoimia. 

 

Vastaajan perustiedot 

Ikä 
-Alle 30 
-31-40 
-41-50 
-50-65 
-Yli 65 
 
Sukupuoli 
-Mies 
-Nainen 
- (tyhjä) 
 
Koulutus 
-Peruskoulu tai vastaava 

-Ammattikoulu tai kurssi 

-Lukio tai ylioppilas 

-Opistotason ammatillinen koulutus 

-Ammattikorkeakoulu 

-Korkeakoulu, alemman asteen tutkinto 

-Korkeakoulu, ylemmän asteen tutkinto tai korkeampi 
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Yrityksen perustiedot 

Roolinne yrityksessä 
- avoin 
 
Yrityksen toimiala 
-Alkutuotanto 
-Teollisuus 
-Rakentaminen 
-Kauppa 
-Kuljetus 
-Majoitus- ja ravitsemustoiminta 
-Viestintä 
-Rahoitus 
-Kiinteistöntoiminta 
-Asiantuntijapalvelut 
-Muut palvelut 
-Muut toimialat 
 
Liikevaihto 
-0-2 miljoonaa euroa 
-2-10 miljoonaa euroa 
-10-50 miljoonaa euroa 
-Yli 50 miljoonaa euroa 
 
Suurin osa asiakkaistenne on: 
-Kuluttajia 
-Yritysasiakkaita 
-Julkisen sektorin toimijoita 
-Muita ei-kaupallisia toimijoita 
 
Omistaako vai vuokraako yrityksenne kiinteistön, jossa Varsinais-Suomen toimipiste 
sijaitsee? 
-Vuokraa 
-Omistaa 
-EOS 
 
Arvioi suurin piirtein kuinka monta neliömetriä lämmitettyä tilaa yrityksellänne on 
käytössään Varsinais-Suomen alueella 
-(avoin) 
 
Onko kaukolämpö kiinteistönne pääasiallinen lämmitysmuoto? 
-Kyllä 
-Ei 
-EOS 
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Yritys ja uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö 

Ostaako yrityksenne uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä tällä hetkellä? 

-Kyllä 

-Ei 

-EOS 

 

 

Uusiutuva sähkösopimus 

Mitkä ovat olleet tärkeimpiä syitä yrityksellenne valita uusiutuvan energian 
sähkösopimus? 
-Sopimus oli halvin 
-Yrityksen ilmasto/ympäristöstrategia 
-Ympäristöstandardin kriteerien täyttäminen 
-Imagohyödyt/markkinoinnin tueksi 
-Kilpailijatkin ovat siirtyneet uusiutuvaan sähköön 
-Sopimus sattui olemaan uusiutuvaa energiaa 
-Muu syy 
-EOS 
 
Muu syy uusiutuvan sähkön ostamiselle 
-(avoin) 
 
Oletteko kertoneet viestintävälineissänne ostavanne uusiutuvaa sähköä? Valitse 
useampi vaihtoehto, jos tarpeen 
-Asiasta kerrotaan tuotteen pakkauksessa tai markkinointimateriaaleissa 
-Asia kerrotaan osana yrityksen yleistä viestintää (esim nettisivujen etusivulla) 
-Asiasta kerrottu yhteiskuntavastuu/ympäristövastuuraporteissa tai tiedotteissa 
-Asiasta ei viestitä missään 
 

 

Ympäristöstrategia ja ympäristöohjelmat 

 

Onko yrityksellä ilmasto– tai ympäristöstrategia? 

-Ei 

-Sellaista ollaan juuri luomassa 

-Kyllä 

-EOS 

 

Oletteko ottaneet yrityksessänne käyttöön jonkin seuraavista ympäristöohjelmista? 
-LEED 
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-BREAAM 
-Green Office 
-Muu 
-EOS 
 
 
 

Ilmastotoimien merkitys 

 

Kuinka tärkeätä yrityksellenne on se, että asiakkaanne näkevät toimintanne 

ympäristöystävällisenä? 

-Ei lainkaan tärkeätä 

-Ei kovin tärkeätä 

-Jokseenkin tärkeätä 

-Melko tärkeätä 

-Erittäin tärkeätä 

 

 

Mielipide ilmastonmuutoksesta 

Kuinka suurena uhkana henkilökohtaisesti pidät ilmastonmuutosta ihmiskunnalle? 
-Todella suuri uhka 
-Melko suuri uhka 
-Melko pieni uhka 
-Ei ole uhka 

 

EKOenergia-sertifiointi 

Seuraavassa osiossa esitellään EKOenergia-sertifikaatin toimintaa. Tutustu tietopakettiin 
ja etene tämän jälkeen  kysymyksiin. 

 

EKOenergia pähkinän kuoressa 

 

-EKOenergia on kansainvälinen ympäristöystävällisen energian sertifikaatti, jota 
Suomessa ylläpitää ja valvoo Suomen Luonnonsuojeluliitto. 
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-EKOenergian kestävyyskriteerit asettavat rajoituksia uusiutuvan energian tuotannolle, 
muun muassa polttoaineen alkuperälle ja hyväksytyille polttoainejakeille. EKOenergia on 
aina 100 % uusiutuvaa. 

-EKOenergia-sertifioidun energian käyttäminen kerryttää uusiutuvan energian 
lisärakentamista tukevaa ilmastorahastoa. 

-EKOenergian käyttämisellä voi täyttää tiettyjen ympäristöstandardien, kuten LEED, 
ympäristövaatimuksia. 

 

 EKOenergia ja mielikuvat 

Onko EKOenergia-sertifikaatti tai sen logo tuttu teille? 
-En ole ikinä nähnyt logoa tai kuullut sertifikaatista 
-Olen joskus kuullut sertifikaatista tai nähnyt logon 
-Tunsin EKOenergia-sertifikaatin toimintaperiaatteen entuudestaan 
-Yrityksemme ostaa tai on harkinnut EKOenergia- sähkön ostamista 
 
Minkälainen mielikuva teillä on tai teille syntyi esittelyn perusteella EKOenergiasta 
-Hyvin negatiivinen 
-Melko negatiivinen 
-Neutraali 
-Melko positiivinen 
Hyvin positiivinen 

 

 

Uusiutuva kaukolämpö: Johdanto 

Kaukolämpöasiakkailla ei ole ollut aikaisemmin mahdollisuutta tukea uusiutuvan 
energian tuotantoa valinnoillaan. 

Seuraavilla kysymyksillä pyritään selvittämään, olisiko uusiutuvalle 
kaukolämpötuotteelle tarvetta ja mitkä ominaisuudet voisivat olla sellaisessa tärkeitä.  

Tarkastelussa on EKOenergia-sertifioitua uusiutuva kaukolämpö sekä sertifioimaton 
uusiutuva kaukolämpö alkuperätakuulla.  

Seuraavalla sivulla esitellään kolme erilaista kaukolämpötuotetta sekä niiden 
ominaisuuksia. Tutustu kaikkiin kolmeen vaihtoehtoon, ennen kuin siirryt niitä 
koskeviin kysymyksiin. 
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Kaukolämpötuotteiden esittely 

Tuote 1. Turku Energian peruskaukolämpö: 

-Nykyinen kaukolämpösopimuksenne 

-Energian tuotantomuoto: 60 % kivihiili, 40 % uusiutuvaa energiaa 
____________________________________ 

Tuote 2. Turku Energian uusiutuva kaukolämpö: 

-100 % uusiutuvalla energialla tuotettua kaukolämpöä 

- Energialla on alkuperätakuu, eli myyty energia on varmasti uusiutuvista lähteistä.  

-Lupa käyttää Turku Energian ” 100 % uusiutuvaa kaukolämpöä” -logoa, esimerkiksi 
yrityksen viestinnässä 

 

Esimerkkilogo 
__________________________________ 

Tuote 3. EKOenergia-sertifioitu uusiutuva kaukolämpö 

-100 % uusiutuvilla tuotettua kaukolämpöä 

-  Energialla on alkuperätakuu, eli myyty energia on varmasti uusiutuvista lähteistä. 

-Energian tuotanto täyttää EKOenergia-sertifikaatin standardit 

-Osa maksetusta rahasta kerätään ilmastorahastoon, jolla tuetaan uusiutuvan energian 
lisärakentamista, rahaa kerätään 10 senttiä / MWh. 

-Lupa käyttää EKOenergia-sertifikaatista kertovaa EKOenergia -merkkiä, tai halutessaan 
myös Turku Energian ”100 % uusiutuvaa kaukolämpöä”-logoa yrityksen 
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Kaukolämpötuotteiden väliset erot  

Kuinka hyvin koet ymmärtäväsi näiden kolmen kaukolämpötuotteen väliset erot? 

-En ollenkaan 

-Melko huonosti 

-En hyvin, enkä huonosti 

-Melko hyvin 

-Täysin 

 

Uusiutuvan kaukolämmön kysyntä 

Ajatellaan, että markkinoilla olisi tällä hetkellä mahdollista ostaa uusiutuvalla energialla 
tuotettua kaukolämpöä (tuote 2.). 

Uskotko, että yrityksesi olisi valmis maksamaan 3 prosenttia enemmän verrattuna 
nykyiseen kaukolämpösopimukseen saadakseen uusiutuvaa kaukolämpöä? 

Voit käyttää alla olevaa hintaesimerkkitaulukkoa apunasi. Taulukon euro määrät ovat 
arvioita vuosittaisesta kaukolämpölaskun noususta eri kokoisilla kiinteistöillä.  

Olisi valmis maksamaan 3 % enemmän? 
-Ei 
-Kyllä, melko todennäköisesti 
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*Gabor-Granger-menetelmän mukaisesti tarjotaan preemiohinnat 0-5 %* 

 

 

EKOenergian kysyntä 

Seuraavaksi EKOenergia-sertifioidun kaukolämmön ostamisesta. 

 

Ekoenergia kaukolämmön kysyntä 3 

Ajatellaan, että markkinoilla olisi tällä hetkellä mahdollista ostaa EKOenergia-sertifioitua 

uusiutuvalla energialla tuotettua kaukolämpöä (tuote 3.). 

Uskotko, että yrityksesi olisi valmis maksamaan 3 prosenttia enemmän verrattuna 
nykyiseen kaukolämpösopimukseen saadakseen EKOenergia-sertifioitua kaukolämpöä? 
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Voit käyttää alla olevaa hintaesimerkkitaulukkoa apunasi. Taulukon euro määrät ovat 
arvioita vuosittaisesta kaukolämpölaskun noususta eri kokoisilla kiinteistöillä.  

Olisi valmis maksamaan 3 % enemmän? 
-Ei 
-Kyllä, melko todennäköisesti 

 

*Gabor-Granger-menetelmän mukaisesti tarjotaan preemiohinnat 0-5 %* 

 

Varmuus 

Kuinka varma olet edellä antamistasi vastauksista kaukolämpötuotteiden ostamista 
selvittäviin kysymyksiin? 
-Hyvin epävarma 
-Melko epävarma 
-Jokseenkin varma 
-Melko varma 
-Hyvin varma 
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Tuotteiden ominaisuudet ja syyt ostaa tuote 

Viimeisessä osassa pyydetään arvioimaan uusiutuvan energiatuotteen kannalta tärkeitä 
ominaisuuksia ja kuvaamaan tärkeimpiä syitä ostaa näitä tuotteita. 

 

EKOenergia ja lisäarvo 

Koetko, että EKOenergia-sertifikaatin käyttäminen kaukolämmössä loisi lisäarvoa 
yrityksellenne verrattuna sertifioimattoman uusiutuvan kaukolämmön käyttämiseen? 
-Ei loisi yhtään lisäarvoa 
-Ei loisi kovin paljoa lisäarvoa 
-Loisin jonkin verran lisäarvoa 
-Loisi paljon lisäarvoa 
-Sertifikaatti on edellytys, että uusiutuvaa tuotetta voidaan ostaa 
 

 

Motivaatio uusiutuvan kaukolämmön ostoon. 

Jos markkinoilla olisi tarjolla uusiutuva kaukolämpötuote, mikä olisi yrityksenne 
pääasiallinen syy ostaa sellaista? 
-(avoin) 
 
 

Syy jättää ostamatta. 

Mitkä ovat tärkeimmät syyt sille, että yrityksenne ei ostaisi uusiutuvan energian 
kaukolämpötuotteita? 
-(avoin) 
 
 

Uusiutuvan tuotteen ominaisuudet 

Kuinka tärkeitä seuraavat ominaisuudet ovat uusiutuvassa kaukolämpötuotteessa? 
Vastaus vaihtoehdot: 
Hyvin turha 
Melko turha 
Jokseenkin tärkeä 
Melko tärkeä 
Hyvin tärkeä 

- Uusiutuvan energian ympäristöystävällisyys on varmennettu kolmansien osapuolien 
toimesta. 
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- Tuote on yhteen sopiva ympäristöstandardien vaatimusten kanssa, kuten LEED, tai 
Green office – järjestelmissä 

- Uusiutuvan energian käytöstä kertova logo on jo ennestään tunnettu 

- Tuotteen ostaminen tukee uusiutuvan energian lisärakentamista rahaston avulla 

- Tuote on läheisessä linkissä tunnettuun ympäristöjärjestöön 

- Tuote saa mediahuomiota 

-Tarjolla on paljon markkinointimateriaalia, jolla yritys voi viestiä käyttävänsä uusiutuvaa 
kaukolämpöä. 
 
 

Näkemyksiä uusiutuvista tuotteista 

Miten hyvin seuraavat uusiutuviin kaukolämpötuotteisiin liittyvät väittämät vastaavat 
näkemystäsi? 
Vastausvaihtoehdot: 
Täysin erimieltä 
Melko erimieltä 
En samaa, enkä erimieltä 
Melko samaa mieltä 
Hyvin samaa mieltä 

-Uusiutuvan kaukolämmön hyödyntäminen parantaa yrityksenne imagoa 

-Uusiutuvan kaukolämmön ympäristöhyödyistä on helppo viestiä asiakkaita 
kiinnostavalla tavalla 

 

 


