
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilmastokumppanit-hankkeen yritysten 
ilmastotoimiin sekä ilmastokumppanuuteen 

vaikuttavat tekijät  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pro gradu -tutkielma 
Heidi Blom  
014036345 
 
Ympäristömuutos ja -politiikka 
Bio- ja ympäristötieteellinen  
tiedekunta 
Helsingin yliopisto 
 
12.10.2020 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
Tiedekunta – Fakultet – Faculty 
 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta 

Koulutusohjelma – Utbildingsprogram – Degree Programme 
Ympäristötieteiden koulutusohjelma 

Tekijä – Författare – Author 
 Heidi Blom  
Työn nimi – Arbetets titel – Title 
 Ilmastokumppanit-hankkeen yritysten ilmastotoimiin sekä ilmastokumppanuuteen vaikuttavat tekijät 
Oppiaine/Opintosuunta – Läroämne/Studieinriktning – Subject/Study track 
Ympäristömuutos ja -politiikka 
Työn laji – Arbetets art – Level 
 Pro gradu -tutkielma 

Aika – Datum – Month and year 
 Lokakuu 2020 

Sivumäärä – Sidoantal – Number of pages 
 68 

Tiivistelmä – Referat – Abstract 
 

Kaupunkien ja kaupunkialueiden merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa tunnustetaan nykyään kasvavissa         

määrin. Kaupunkialueiden merkityksen nousu ilmastopolitiikassa on luonut uusia toiminta- ja          
yhteistyömahdollisuuksia yksityisen ja julkisen sektorin välille. Ei-valtiollisilla toimijoilla on usein avainrooli tehtäessä            

ilmastopolitiikkaa paikallisesti kaupunkialueilla. Ilmastokumppanit-verkosto on Helsingin kaupungin hanke, joka         

toimii osana Hiilineutraaliin Helsinkiin tähtäävää toimintaa. Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää yritysten            
motivoivia, ajavia sekä estäviä tekijöitä, jotka vaikuttavat yritysten halukkuuteen toteuttaa ilmastotoimia sekä            

osallistua vapaaehtoispohjalta toimivaan Ilmastokumppanit-hankkeeseen. 

 
Tutkielma toteutettiin laadullisen sisällönanalyysin avulla ja tarkasteltavaksi kohderyhmäksi valittiin ainoastaan          

Ilmastokumppanit-hankkeen yrityksiä vertailtavuuden parantamiseksi. Hankkeen tukijäsenet kuten korkeakoulut ja         

järjestöt rajattiin aineiston ulkopuolelle. Tutkielman aineisto kerättiin puolistrukturoituina asiantuntijahaastatteluina,         

jotka nauhoitettiin, litteroitiin ja koodattiin. Aineiston sisällönanalyysi tehtiin teorialähtöisesti ja tutkielmassa käytettiin            
UK FTSE 100 -yritysten ilmastotoimien taustalla vaikuttavia syitä tarkastelevaa viitekehystä. Viitekehys luokittelee            

ilmastotoimien taustalla vaikuttavat syyt motivoiviin, ajaviin sekä estäviin tekijöihin, jotka jaetaan edelleen teemoihin.  

 
Haastateltavat nostivat motivoivina tekijöinä esiin voittoa tavoittelevan toiminnan, verkostoitumisen, yrityksen          

vastuut sekä kilpailukykyisenä pysymisen myös tulevaisuudessa. Ajavia tekijöitä kertyi vähemmän ja haastateltavat            

nostivat esiin aiheita liittyen ilmastoystävälliseen toimintaan oman aikansa ilmentymänä sekä verkostoitumisen           
tarpeen. Estäviin tekijöihin tunnistettiin lainsäädännöllisiä ongelmia sekä esimerkiksi öljyn halpa hinta.           

Viitekehyksestä puuttuu yritykseen vaikuttavat sisäiset tekijät ja näille olisi hyvä luoda oma teemansa motivoiviin              

tekijöihin otsikolla työntekijöiden painostus tai sisäiset paineet. Tutkielmassa nousi esiin monia tekijöitä, jotka             

vaikuttavat yritysten halukkuuteen toimia ilmastoasioiden saralla sekä osallistua eri verkostoihin. Tulokset saattavat            
olla kiinnostavia Ilmastokumppanit-hanketta vetäville tahoille. Lainsäädännöllisiä esteitä olisi hyvä tarkastella          

laajemmin toteutettavien ilmastotoimien helpottamiseksi.  

Avainsanat – Nyckelord – Keywords 
 ilmastonmuutos, ilmastotoimet, verkostot, yritys, kaupunki 
Ohjaaja tai ohjaajat – Handledare – Supervisor or supervisors 
Sirkku Juhola, Milja Heikkinen 
 
Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited 
 
Helsingin yliopiston kirjasto, Helsingfors universitets bibliotek, Helsinki University Library 
Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
Tiedekunta – Fakultet – Faculty 
 Faculty of Biological and Environmental Sciences 

Koulutusohjelma – Utbildingsprogram – Degree Programme 
Degree Programme in Environmental Sciences 

Tekijä – Författare – Author 
 Heidi Blom  
Työn nimi – Arbetets titel – Title 
 Factors influencing the climate actions of companies in the Ilmastokumppanit project as well as the climate 
partnership 
Oppiaine/Opintosuunta – Läroämne/Studieinriktning – Subject/Study track 
Environmental Change and Policy 
Työn laji – Arbetets art – Level 
 Master’s Thesis 

Aika – Datum – Month and year 
 October 2020 

Sivumäärä – Sidoantal – Number of pages 
 68 

Tiivistelmä – Referat – Abstract 
 
The significance of preventing the climate change in cities and urban areas is nowadays increasingly recognized.                

The increasing relevance of urban areas in climate policy has created new opportunities for collaboration between                

the private and public sector. The non-state actors have often a key role when climate policy is implemented locally                   

in urban areas. The Ilmastokumppanit project is founded by Helsinki city and it is a part of the activities that aims for                      
a carbon neutral Helsinki. This thesis explores the motivations, drivers and barriers to implement climate actions and                 

to participate in the voluntary Ilmastokumppanit project among companies. 

 
The thesis was carried out using qualitative content analysis and only companies from the Ilmastokumppanit project                

were used as the target group to improve the comparativity. The supportive members in the project were not                  

accepted as a part of the target group. The data for the thesis were collected as semi-structured expert interviews                   
which were recorded, transcribed and coded. Deductive content analysis and a framework examining the reasons               

behind the climate actions of the UK FTSE 100 companies was used to analyse the data. The framework                  

categorizes the reasons behind the climate actions into motivations, drivers and barriers which is subdivided into                

themes.  
 

The interviewees highlighted for-profit activities, networking, corporate responsibilities and remaining competitive in            

the future as motivators. Drivers were less identified and the interviewees highlighted factors related to               
climate-friendly activities as a manifestation of their time and the need for networking. Factors related to legislative                 

issues and the low oil price were identified as barriers. The framework lacks internal factors influencing the company                  

and creating a new theme to the motivations titled employee pressure or internal pressures should be considered.                 
Several factors were raised which influence the willingness of companies to act in the field of climate issues and to                    

participate in networks. The results might be interesting to those leading the Ilmastokumppanit project. It would be                 

useful to examine the legislative barriers more comprehensively to facilitate wider climate actions.  
 

Avainsanat – Nyckelord – Keywords 
  climate change, climate actions, networks, company, city 
Ohjaaja tai ohjaajat – Handledare – Supervisor or supervisors 
Sirkku Juhola, Milja Heikkinen 
Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited 
 
Helsingin yliopiston kirjasto, Helsingfors universitets bibliotek, Helsinki University Library 
Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information 

 





 

Sisällysluettelo 
 

1. Johdanto 1 

2. Yritykset ja Helsingin kaupunki ilmastonmuutoksen vastaisen työn toimijoina 5 
2.1. Yritysvastuun kehittyminen ja nykytila 5 
2.2. Helsingin kaupunki torjuu ilmastonmuutosta yhteistyöllä 7 

2.2.1. Helsingin kaupunki pyrkii hiilineutraaliksi 8 
2.2.2. Ilmastokumppanit-hanke verkostoi yrityksiä 8 

3. Analyyttinen viitekehys 11 
3.1. Ympäristöstrategioiden kirjo yrityskentällä 11 
3.2. Okereken viitekehys 13 

3.2.1. Yrityksiä motivoivat tekijät 15 
3.2.2. Yrityksiä ajavat tekijät 16 
3.2.3. Yrityksiä estävät tekijät 17 

3.3. Okereken viitekehys kirjallisuudessa 18 

4. Aineisto ja menetelmät 21 
4.1. Aineiston keruu 21 
4.2. Aineiston käsittely 25 

4.2.1 Aineiston käsittelyn teoreettinen tausta 25 
4.2.2. Viitekehys aineiston käsittelyssä 27 

5. Tulokset 31 
5.1. Motivoivien tekijöiden tuloksia 31 

5.1.1. Liikevoitto 32 
5.1.2. Uskottavuus ja vaikutusvalta 36 
5.1.3. Luottamuksenvarainen sitoumuksellisuus 37 
5.1.4. Ilmastonmuutoksen riskeistä tiedottaminen 39 
5.1.5. Eettinen harkinta 39 
5.1.6. Luokittelemattomat tekijät 41 

5.2. Ajavien tekijöiden tuloksia 42 
5.2.1. Energian hinta ja sijoittajien painostus 42 
5.2.2. Markkinoiden muutokset 42 
5.2.3. Sääntely ja hallitusten toimintaohjeet 43 
5.2.4. Teknologian muutos 44 
5.2.5. Luokittelemattomat tekijät 45 

5.3. Estävien tekijöiden tuloksia 48 
5.3.1. Vahvan ja linjaavan politiikan puute 48 
5.3.2. Epävarmuus valtiosta ja markkinoista 49 
5.3.3. Luokittelemattomat tekijät 50 

5.4. Muita huomionarvoisia tuloksia 54 
 

 



 

6. Pohdinta 56 
6.1. Verkostoituminen ja yhteistyö 57 
6.2. Yrityksen ala ja teknologian kehitys 59 
6.3. Yritysten sisäiset paineet ja työntekijöiden painostus 61 
6.4. Ilmastotoimet nykyään osa yritysten toimintaa 63 
6.5. Tutkimuksen aineisto ja prosessin subjektiivisuus 65 

7. Johtopäätökset 69 

Lähteet 71 

LIITE 1 80 

LIITE 2 82 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

1. Johdanto  

Ilmastonmuutos on nykyään yleisesti tunnustettu tosiasia, joka uhkaa monia keskeisiä          

toimintoja ihmisten rakentamissa yhteiskunnissa. Yleisessä keskustelussa käytetään       

synonyymeinä ilmastonmuutosta sekä ilmaston lämpenemistä, joista jälkimmäinen viittaa        

ihmistoiminnan aiheuttamaan ilmaston lämpenemiseen esiteollisen ajan jälkeen.       

Ilmastonmuutos taas viittaa laajemmin maapallon pitkän aikavälin ilmaston muuttumiseen         

eikä välttämättä johdu ihmistoiminnasta. (NASA, 2020.) Käytän kuitenkin tutkielmassani         

sanaa ilmastonmuutos tarkoittamaan nyt käynnissä olevaa ihmistoiminnan aiheuttamaa        

ilmaston lämpenemistä.  

 

Ihmistoiminnan aiheuttama ilmaston lämpeneminen voi muuttaa paikallisia sääolosuhteita        

heikentäen ruoantuotantoa, nostaen merenpintaa ja aiheuttaen tulvia. Se voi vaikeuttaa          

monin tavoin vakiintuneita toimintoja yhteiskunnissamme. Ilmastoa lämmittävät       

kasvihuonekaasut ovat planeetallemme elintärkeitä, mutta ihmisen aiheuttamalla       

muutoksella voi toteutuessaan olla katastrofaalisia seurauksia koko planeetalle. (UN, 2020.) 

 

Kaupungeissa asuu nykyään ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa enemmän ihmisiä         

kuin kaupunkien ulkopuolella, vaikka kaupungit peittävät vain noin 3 % maapallon           

pinta-alasta (Balk ym., 2005; Buhaug ja Urdal, 2012). Vuoteen 2050 mennessä           

kaupungeissa ennustetaan asuvan kaksi kolmasosaa ihmisistä (Buhaug ja Urdal, 2012).          

Kaupunkien asukasmäärän kasvaessa myös kaupunkien vaikutus ympäristöön kasvaa, sillä         

asukkaiden kuluttamat hyödykkeet tuotetaan usein kaupunkien ulkopuolella (Newman,        

2006). Kaupungeissa tapahtuva kulutus ja kulutustottumuksien muutos ovat sidoksissa myös          

ilmastonmuutokseen, minkä vuoksi kaupungeissa tapahtuva muutos on yhä enenevissä         

määrin noussut osaksi kansainvälistä keskustelua (Suomen YK-liitto, 2017; Barnett ja          

Parnell, 2016; UN, 2016).  

 

Ilmastopolitiikka rantautui osaksi kansainvälistä ja kansallista ympäristöpolitiikkaa 1980- ja         

1990-luvulla (Tuusa, 2013). Kansainvälisessä politiikassa ilmastonmuutos nähtiin aluksi        

erityisesti globaalina ongelmana, johon tulee vastata globaaleilla muutoksilla (Bulkeley ja          

Newell, 2015). Kaupunkien ja kuntien rooli ilmastopoliittisena toimijana alkoi korostua vasta           

myöhemmin. 
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Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Kestävän kehityksen tavoitteet ovat tuoneet vuodesta         

2015 lähtien yhä vahvemmin esiin kaupunkialueiden merkityksen ilmastonmuutoksen        

torjunnassa (Suomen YK-liitto, 2017; Barnett ja Parnell, 2016). Vuoden 2015 Pariisin           

sopimus nosti esiin valtion sisäisten (subnational) ilmastotekojen käyttöönoton tärkeyttä (UN,          

2015). Myös vuonna 2016 Kiotossa esitelty kaupunkikehitysohjelma (The New Urban          

Agenda) korostaa kaupunkialueiden kestävää kehitystä sekä kaupunkialueilla tapahtuvaa        

ilmastonmuutoksen torjumista (UN, 2016).  

 

Paikallisesti kaupunkialueilla tapahtuvien ilmastonmuutoksen torjumiseksi toteutettujen      

toimien tunnustaminen on luonut uusia näkymiä globaaliin ympäristöpolitiikkaan (Castán         

Broto, 2017). Tämä kehitys kohti kaupunkialueiden merkityksen kasvua ilmastopolitiikassa         

oli ennustettu jo kymmenisen vuotta ennen sen todellista läpimurtoa (Solecki ja Leichenko,            

2006). Tätä ei kuitenkaan pidä ymmärtää väärin ja olettaa, että kaupungit olisivat nykyään             

olennainen osa ilmastoon liittyviä kansainvälisiä päätöksiä. Kaupunkeja ei tällä hetkellä          

tunnusteta kansainvälisessä ilmastopolitiikassa virallisiksi toimijoiksi. Ne eivät ole        

onnistuneet irtautumaan institutionaalisista rajoista saadakseen äänensä kuuluviin       

kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa ja saadakseen tunnustusta kansainvälisissä      

sopimuksissa. (van der Heijden, 2018.)  

 

Kaupunkien ja kaupunkialueiden merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa tunnustetaan       

nykyään kasvavissa määrin, mutta kaupunkien ja paikallisten toimijoiden roolin kasvu voi           

osittain selittyä myös sillä, että valtiotasolta siirretään ilmastopolitiikan toteutusta         

paikallistasolle (Castán Broto, 2017; van der Heijden, 2015). Ilmastotoimia saatetaan myös           

toteuttaa esimerkiksi vapaaehtoishankkeiden muodossa ennakoiden valtion mahdollisia       

tulevia ilmastoon liittyviä säädöksiä (van der Heijden, 2015). Kaupungit asettavat usein itse            

itselleen kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, mutta niitä saatetaan asettaa myös ylhäältä päin          

valtion toimesta (Homsey ja Warner, 2015).  

 

Kaupungit tarvitsevat yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa saavuttaakseen       

ilmastotavoitteet. Yksityinen sektori tuottaa merkittävän osan päästöistä kaupunkialueella,        

eikä kaupungeilla usein ole suoraa mahdollisuutta rajoittaa näitä päästöjä. (van der Heijden,            

2018.) Kaupunkialueiden merkityksen kasvu ilmastopolitiikassa onkin luonut uusia toiminta-         

ja yhteistyömahdollisuuksia yksityisen ja julkisen sektorin, sekä erilaisten järjestöjen ja          

yhteisöjen välille (Bulkeley ym., 2014). Kaupungit kokeilevat erilaisia tapoja ohjata          
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päästökehitystä haluttuun suuntaan esimerkiksi rahoittamalla ympäristöhankkeita tai       

toimimalla niin kutsuttuina urbaaneina laboratorioina (van der Heijden, 2016).  

 

Perinteiselle ylhäältä-alas ja kansallinen-paikallinen -hallintoajattelulle haetaan nykyään       

vaihtoehtoja kaupunkien luomilla alustoilla sekä verkostoilla (van der Heijden 2018).          

Ei-valtiollisilla toimijoilla, kuten yrityksillä sekä erilaisilla verkostoilla ja yhteisöillä, on usein           

avainrooli tehtäessä ilmastopolitiikkaa paikallisesti kaupunkialueilla (Leck ja Simon, 2013).         

Puhutaankin siirtymisestä hallitsemisesta hallinnoimiseen. Tämä on kasvattanut muun        

muassa yksityisen sektorin roolia kaupungin asioista päätettäessä ja lisännyt yksityisen          

sektorin halua osallistua kaupungin asioihin. Paikallistasolta siirretäänkin kaupunkipolitiikan        

toteutusta edelleen yksityiselle sektorille. Yksityinen sektori ei toki ole ainoa toimija, jonka            

asema kaupunkipolitiikan toteuttajana on muuttunut, vaan yksityisen sektorin rinnalla         

suuremman roolin ovat saaneet myös esimerkiksi kansalaiset ja erilaiset järjestöt. (Gupta           

ym., 2015.) 

 

Ilmastokumppanit-verkosto on Helsingin kaupungin huhtikuussa 2012 perustama hanke,        

joka toimii osana Hiilineutraaliin Helsinkiin tähtäävää toimintaa (Ilmastokumppanit, 2013).         

Ilmastokumppanit-verkosto on pääasiassa yrityksille tarkoitettu hanke, johon liittyessään        

yritys määrittelee itselleen ilmastositoumukset, joita se pyrkii toteuttamaan. Tutkielmani         

lähtökohta on kiinnostus niitä tekijöitä kohtaan, jotka vaikuttavat yritysten halukkuuteen liittyä           

mukaan. Lisäksi kiinnostukseni kohdistuu yleisemmin yritysten vapaaehtoisesti toteuttamien        

ilmastotoimien motiiveihin.  

 

Tutkimuskysymykseni on:  

Mitkä tekijät vaikuttavat Ilmastokumppanit-hankkeen yritysten halukkuuteen toteuttaa       

vapaaehtoisia ilmastotoimia sekä toimia Ilmastokumppanit-hankkeessa? 

 

Ilmastokumppaneihin liittyvä tutkielma toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksen ja aineisto        

kerättiin asiantuntijahaastatteluina, jotka nauhoitettiin, litteroitiin ja koodattiin jatkokäsittelyä        

varten. Haastatteluiden runkona käytettiin ennalta määrättyjä kysymyksiä (liite 1), joita          

syvennettiin haastatteluissa nousseiden näkökulmien kautta. Viitekehys, jonka ympärille        

myös haastattelurunko rakennettiin, perustuu Okereken (2007) kehittämälle tavalle luokitella         

UK FTSE 100 -yritysten motiiveja toimia ympäristön hyväksi.  
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Viitekehyksessä Okereke (2007) erittelee yritysten toimien taustalla olevan motivoivia, ajavia          

sekä estäviä tekijöitä. Motivoivat ja ajavat tekijät jaetaan edelleen viiteen teemaan ja estävät             

tekijät jaetaan kolmeen teemaan. Tutkimusta varten haastateltiin kahdeksaa eri         

Ilmastokumppanit-hankkeen yrityksen edustajaa. Ilmastokumppanit-hankkeen tukijäsenet,     

kuten korkeakoulut sekä järjestöt, rajattiin pois tutkittavasta joukosta, sillä yrityksen ja           

korkeakoulun tai järjestön toimintaperiaatteet eroavat esimerkiksi voitontavoittelun suhteen        

(Uusyrityskeskus, 2020; Ammattikorkeakoululaki, 2014/932). 

 

Tutkimuksessa aineiston käsittely toteutettiin laadullisena sisällönanalyysina. Haastattelujen       

koodaamisen jälkeen jokaiselle koodille laadittiin kuvaus, joka vastasi tasoltaan         

viitekehyksen motiivien tasoa ja ne luokiteltiin edelleen viitekehyksen teemoihin.         

Haastatteluista tunnistettiin kaikkiin luokkiin yritysten toimiin vaikuttavia tekijöitä, mutta osaan          

teemoista ei kyetty tunnistamaan tekijöitä. Lisäksi nousi kysymys, tulisiko Okereken (2007)           

viitekehyksen motivoiviin tekijöihin sisällyttää teema otsikolla sisäiset paineet tai         

työntekijöiden painostus, sillä viitekehykseen ei ole sisällytetty yrityksen ilmastotoimiin         

vaikuttavia sisäisiä tekijöitä.  

 

Luvussa kaksi käsittelen yritysvastuuta, Helsingin kaupungin ilmastotyötä sekä        

Ilmastokumppanit-hankkeen taustoja. Luvussa kolme esittelen viitekehyksen sekä siihen        

liittyvää taustaa. Neljännessä luvussa käydään läpi työssä käytetty aineisto ja sen käsittely.            

Luvussa viisi esitellään saadut tulokset viitekehyksen luokkien mukaisessa järjestyksessä         

sekä nostan esiin muita huomionarvoisia tuloksia. Luvussa kuusi kytken työn tulokset alan            

kirjallisuuteen sekä pohdin työn aineistoa ja prosessia laajemmin. Viimeisessä luvussa          

seitsemän esittelen työni johtopäätökset.  
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2. Yritykset ja Helsingin kaupunki ilmastonmuutoksen vastaisen 
työn toimijoina 

Pitkään yritysmaailmassa vallitsi käsitys, että liikevoittoon tähtäävä yritysstrategia ei ole          

yhdistettävissä eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin (Smith, 2003; Greenfield, 2004). Viime          

aikoina mielipiteet kirjallisuudessa sekä yritysmaailmassa ovat kuitenkin kääntyneet siihen,         

etteivät eettiset arvot ole pelkästään yhteensopivia yritysstrategioiden kanssa, vaan ne ovat           

jopa erottamaton osa yritysten toimintaa (Husted ja Allen, 2000). Nykyään puhutaankin jo            

yrityskansalaisuuden viemisestä syvälle yrityksen toimintaperiaatteisiin ja -strategioihin       

(Googins ym., 2007). 

 

2.1. Yritysvastuun kehittyminen ja nykytila  

Nykypäivänä termit kestävyys (sustainability), yrityskansalaisuus (corporate citizenship),       

yritysvastuu (corporate responsibility) sekä yritysten sosiaalinen vastuu (corporate social         

responsibility) kuuluvat yritysten jokapäiväiseen sanastoon (Waddock, 2008). Termien käyttö         

ja niiden toteuttaminen on kuitenkin suhteellisen tuore ilmiö yritysmaailmassa. Esimerkiksi          

termillä kestävyys on syntyjuurensa vuoden 1987 Brundtlandin komission raportissa         

Yhteinen tulevaisuutemme ja termiä yrityskansalaisuus on alettu käyttää yleisemmin vasta          

1990-luvun puolivälistä saakka (Waddock, 2008; WCED, 1987).  

 

Yritykset saattavat omaksua erilaisia ilmastostrategioita toiminnassaan, vaikka ne toimisivat         

samankaltaisten ympäristösäädösten sekä markkinoiden alaisena. Saman alan yritykset        

omaksuvat usein samankaltaisia ilmastostrategioita, mutta saman sektorin yritysten        

tiedetään myös omaksuneen toisistaan hyvin poikkeavia toimintamalleja. (Kolk ja Pinkse,          

2004; Hoffman, 2006.) 

 

Eettisten arvojen sisällyttäminen yritysstrategiaan ei välttämättä tarkoita, että yritykset         

muokkaavat toimintaansa pyyteettömistä syistä (Altman, 2005). Yritykset ovat rationaalisia         

toimijoita, jotka muokkaavat strategiaansa esimerkiksi varjellakseen mainettaan tai        

hyötyäkseen muulla tavoin uusien toimintamallien kautta (Lantos, 2002). Myös käänteisiä          

esimerkkejä löytyy. Esimerkiksi 1990-luvun Yhdysvalloissa toimi yrityksiä, jotka julkisesti         

kielsivät ilmastonmuutoksen vakavat haittavaikutukset ja sopeutumistoimien tarpeellisuuden,       

mutta vähensivät samalla kaikessa hiljaisuudessa omia päästöjään varautuakseen        

tulevaisuuden ilmastonmuutoksen tuomiin yrityskentän muutoksiin ja mahdollisiin       
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päästörajoituksiin (Vormedal, 2011). Keskustelua on käyty myös siitä, missä eettisyyden raja           

kulkee, kun eettisiä arvoja sisällytetään yritysstrategiaa (Husted ja Allen, 2000).  

 

Yritysten käyttäytymiseen yritysvastuuasioissa vaikuttaa kasvavissa määrin jatkuvasti       

kehittyvät ja moninaistuvat yritysten julkiset luokittelut perustuen erilaisille sosiaalisille ja          

ekologisille mittareille. Nykyään on yhä tavallisempaa, että yritykset osallistuvat         

vapaaehtoisiin hankkeisiin ja esimerkiksi paljastavat hiilidioksidipäästöjään. Monien yritysten        

toiminnasta on tullut läpinäkyvämpää, minkä vuoksi paine liittää toimintaan sosiaalisia ja           

ekologisia ulottuvuuksia on kasvanut. (Waddock, 2008.) 

 

Monet yritykset ovat kasvaneet hyvin suuriksi, globaaleiksi yrityksiksi. Entisaikaan on ollut           

enemmän yrityksiä, jotka ovat käyttäneet strategiaa, jossa paikallisia säädöksiä tai päätöksiä           

on voitu rikkoa. Tällöin yrityksen toiminta on siirretty uudelle alueelle, kun kyseisellä alueella             

toimiminen hankaloituu näiden rikkomusten vuoksi. Suuryrityksillä ei välttämättä ole enää          

tämän kaltaista mahdollisuutta. Tämä voi johtua osin siitä, että yritys toimii jo kaikkialla ja              

osin siitä, että suuryrityksen toiminnan lopettaminen tietyllä alueella voi aiheuttaa negatiivisia           

seurauksia markkinoilla. (Waddock, 2008.) 

 

Öljy- ja kaasuteollisuuden yrityksiä on perinteisesti pidetty vastahakoisina myöntämään         

ilmastonmuutoksen tuomia maailmanlaajuisia muutoksia energian tuotannossa ja       

markkinoilla. Teknologian kehitys ja uusiutuvan energian saapuminen markkinoille ovat         

kuitenkin saaneet maailmanlaajuiset öljyjätitkin muuttamaan toimintamallejaan. Uusiutuva       

energia on nykyään varteenotettava vaihtoehto uusiutumattomille energiamuodoille eikä öljy-         

ja kaasuteollisuus ole välttämättä enää tulevaisuudessa keskeisessä roolissa energia-alalla.         

Ilmastonmuutos on siis noussut uhkaamaan öljy- ja kaasuyritysten keskeisiä toimintamalleja,          

joihin niiden liikevoitto perustuu. (Bach, 2019.)  

 

Vuonna 2014 perustettu Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) toi yhteen maailman            

suurimpia öljy-yhtiöitä, joiden yhteisenä huolena oli ilmastonmuutoksen tuomat riskit         

yrityksille. OGCI:n tavoitteena on muun muassa vaikuttaa poliittiseen kenttään         

ilmastonmuutoksen saralla sekä leikata yritysten päästöjä kehittämällä uusia toimintamalleja         

(OGCI, 2015). Bach (2019) toteaa artikkelissaan, että OGCI syntyi öljy-yhtiöiden halusta ja            

tarpeesta olla osa vähähiilistä tulevaisuutta. OGCI on osa kokonaisvaltaista muutosta, joka           

on saanut öljy- ja kaasuyhtiöt muuttamaan omaa toiminta-ajatteluaan ja osallistumaan          

aktiivisemmin ilmastonmuutokseen liittyviin päätöksentekoprosesseihin. (Bach, 2019.)  
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Valtio nähdään nykyään vain yhtenä toimijana ilmastonmuutokseen liittyvässä        

päätöksenteossa. Yksityisten toimijoiden, monikansallisten ei-valtiollisten organisaatioiden      

sekä suurten yhtiöiden rooli nähdään nykyään kasvavana. Vuoden 2015 Pariisin sopimus           

luottaa aiempaa selkeämmin yritysmaailman toimiin YK:n ilmastonsuojelun puitesopimuksen        

(UNFCCC) tavoitteiden saavuttamiseksi. (Hale, 2016; UNFCCC, 1992.) 

 

Ilmastojohtajuuden (climate leader) asema nähdään yritysmaailmassa yhä haluttavampana        

statuksena (Wurzel ym., 2019). Yritysten ajatukset omista tehtävistään sekä vastuistaan on           

samoin muuttunut. Yrityksen tehtävän on pitkään nähty olevan osakkeenomistajien         

palveleminen. Osuuspankin (2020) toteuttamassa tutkimuksessa Suomen yritysten johto        

näkee kasvavissa määrin yrityksen tehtäväksi myös esimerkiksi yhteiskunnallisten        

ongelmien, kuten ympäristökysymysten, ratkaisemisen (Osuuspankki, 2020). Samoin       

Reutersin julkaisemassa uutisartikkelissa kansainvälisten suuryritysten toimitusjohtajat      

ilmaisevat, että yritysten tulisi huomioida sosiaalinen vastuu ennen voiton tavoittelua ja että            

niiden tulisi hyödyttää kaikkia eikä pelkästään sijoittajia (Dilts, 2019). Yritysten kuva itsestään            

ja velvoitteistaan on edellä mainittuihin muutoksiin pohjaten murroksessa, joka näkyy niin           

julkisessa keskustelussa kuin tutkimustuloksissa.  

 

2.2. Helsingin kaupunki torjuu ilmastonmuutosta yhteistyöllä 
1990-luvun jälkeen vapaaehtoiset ympäristöohjelmat ovat ympäristöriskien torjunnassa       

saavuttaneet suurta suosiota (Borck ja Coglianese, 2009; Potoski ja Prakash, 2009). Toisin            

kuin ympäristösäädökset, joita valtiot ovat käyttäneet yleisesti ohjauskeinona 1970-luvulta         

lähtien, vapaaehtoiset ympäristöohjelmat perustuvat nimensä mukaisesti muunlaisiin       

motivoiviin ajureihin kuin pakollisuuteen ja sanktioihin, jos tavoitteita ei saavuteta.  

 

Vapaaehtoispohjaiset ympäristöhankkeet pyrkivät usein kiinnittämään huomiota      

ympäristöongelmiin, joita ei säädellä lailla tai laskemaan jo säädeltyä ympäristövaikutusta          

huomattavasti alle lain vaatiman rajojen. Tällaisten hankkeiden kohteena on usein yksityinen           

sektori. Kun toiminta ei linkity suoraan voittoa tavoittelevaan yritystoimintaan, puhutaan          

usein yritysvastuusta, oli yritys sitten osana vapaaehtoista ympäristöhanketta tai toteutti          

vapaaehtoisia ympäristötoimia täysin itsenäisesti. (Borck ja Coglianese, 2009.)  
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2.2.1. Helsingin kaupunki pyrkii hiilineutraaliksi 

Helsingin kaupungin kaupunkistrategiassa 2017-2021 todetaan, että Helsinki pyrkii        

torjumaan ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti. Helsingin kaupunki on asettanut tavoitteeksi        

60 prosentin päästövähennystavoitteen vuodelle 2030 verrattuna vuoden 1990 tasoon, sekä          

aikaistaa hiilineutraaliustavoitteen vuodesta 2050 vuoteen 2035. (Huuska ym., 2017;         

Helsingin kaupunki, 2018c.) Kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmassa        

esitetään yli 140 eri toimenpidettä, joiden avulla tavoite pyritään saavuttamaan. Toimenpiteet           

koskevat kaikkia aloja ja kattavat esimerkiksi rakennukset, liikkumisen sekä         

energiatuotannon. (Helsingin kaupunki, 2018b.)  

 

Helsingin kaupunki tekee myös yhteistyötä muiden kaupunkien kanssa esimerkiksi         

osallistumalla C40-verkoston toimintaan (Helsingin kaupunki, 2019). C40-verkosto on 96:sta         

maailman suurimmasta kaupungista koostuva verkosto, jotka tekevät yhteistyötä        

saavuttaakseen ilmastosäästöjä sekä kestävämpiä toimintatapoja (C40, 2020).  

 

Helsingin kaupungin hiilineutraaliustavoite vaatii kaupungin sisäisiä toimia kaikilla aloilla,         

myös yksityisellä sektorilla, ja kaupunki pyrkiikin toteuttamaan hankkeita yhteistyössä         

yritysmaailman kanssa sekä toimimaan alustana innovaatioille (Helsingin kaupunki, 2018c).         

Tutkielmani tarkastelun kohteena oleva Ilmastokumppanit-hanke onkin luonteva jatke        

kaupungin pyrkimykselle saavuttaa hiilineutraalius.  

 

2.2.2. Ilmastokumppanit-hanke verkostoi yrityksiä  

Ilmastokumppanit-verkosto on Helsingin kaupungin huhtikuussa 2012 perustama hanke,        

joka toimii osana Hiilineutraaliin Helsinkiin tähtäävää toimintaa (Ilmastokumppanit, 2013).         

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 Helsinki on asettanut tavoitteeksi saavuttaa        

hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä, minkä vuoksi kaupunki vahvistaa yhteistyötä         

yritysten kanssa (Helsingin kaupunki, 2018a; Helsingin kaupunki, 2018b).        

Ilmastokumppanit-verkosto on tarkoitettu pääasiassa yrityksille, mutta kumppaneiksi on        

hyväksytty myös muita tahoja (Ilmastokumppanit, 2020).  

 

Ilmastokumppanit-hanke perustettiin, kun Helsingin kaupunki tunnisti tarpeen saada luotua         

kiinteämmät suhteet alueella toimiviin suuryrityksiin. Kaupungilla oli jo ennestään         

suhteellisen hyvät kontaktit pienempiin yrityksiin Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän kautta.       
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Suuryrityksillä on kuitenkin pääsy suuriin kansainvälisiin ympäristösertifikaattijärjestelmiin,       

minkä vuoksi niitä ei ole onnistuttu tavoittamaan Ekokompassi-hankkeen kautta. (Heikkinen,          

julkaisematon tieto.) 

 

Ilmastokumppanit-hankkeeseen on haettu mallia muualla toimivista, saman tyylisistä        

hankkeista tehdystä katsauksesta, sekä erityisesti Tukholman Klimatpakt-verkostosta       

(Heikkinen, julkaisematon tieto). Klimatpakt-verkoston toimintaperiaate muistuttaa      

Ilmastokumppanit-verkoston toimintaperiaatetta. Molemmat hankkeet pyrkivät toimimaan      

alustana, jossa kaupunki ja yritykset pääsevät verkostoitumaan, keskustelemaan ja         

kuulemaan uusia ajatuksia sekä luomaan uusia yhteistyömahdollisuuksia. Kummassakin        

kaupunki järjestää erilaisia tapaamisia, jossa yritykset voivat tuoda esiin omia saavutuksiaan           

ja osaamistaan ja kumpikin hanke on tarkoitettu juuri pääkaupungin alueella toimiville           

yrityksille. (Klimatpakten, 2020; Ilmastokumppanit, 2020) 

 

Ilmastokumppanit-hankkeen verkkosivuilla hankkeen tavoitteet on määritelty seuraavasti:  

1. Luoda uusia toimintatapoja ja liiketoimintamahdollisuuksia.  

2. Lisätä uudenlaista ja innostavaa yhteistyötä kaupunkialueen päästöjen       

vähentämiseksi.  

3. Toimia näkyvästi ja viestiä tuloksista aktiivisesti.  

4. Jakaa osaamista parhaista käytännöistä.  

 

Verkoston tavoitteena on innostaa ilmastokumppaneiksi ilmoittautuneita tahoja tekemään        

yhteistyötä uusien toimintamahdollisuuksien ja liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi ja       

kaupunkialueen päästöjen vähentämiseksi (Ilmastokumppanit, 2020). Verkostojen on       

yleisesti todettu edesauttavan ilmastotyön toteutusta ja edistävän resurssien viisaampaa         

käyttöä (Yalçın, M. ja Lefèvre, B., 2012). Yhtenä ajatuksena on ollut, että            

Ilmastokumppanit-hankkeen avulla päästään kokeilemaan uusia systeemitason      

innovaatioita, joille kaupunki tarjoaa kokeilualustan (Jarkko, 2015).  

 

Jäseniä verkostossa on nykyisellään runsas 80 (Ilmastokumppanit, 2020). Verkoston jäsenet          

allekirjoittavat omaa yritystä koskevan ilmastositoumuksen, jossa ne määrittelevät        

ilmastotavoitteensa. Ilmastositoumus allekirjoitetaan Helsingin kaupungin apulaispormestari      

Anni Sinnemäen kanssa ja yleensä yrityksen puolelta edustajana toimii toimitusjohtaja          

(Ilmastokumppanit, 2020; Heikkinen, vertaisarvioitavana). Tavoitteiden tulisi ylittää nykyinen        
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lainsäädännön taso ja tähdätä nykytilan parantamiseen. Tavoitteiden laatua ei         

Ilmastokumppaneissa ole tarkkaan määritelty, joten yritykset saavat vapaasti määritellä         

ilmastotavoitteensa ja keinot niiden saavuttamiseksi. Sitoumuksia eli yrityksen asettamia         

ilmastotavoitteita saa myös muuttaa. (Ilmastokumppanit, 2020.)  
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3. Analyyttinen viitekehys  

Yritysten toteuttamat vapaaehtoiset ilmastotoimet sekä osallistuminen      

vapaaehtoishankkeisiin ja -verkostoihin on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulla. Myös        

akateeminen kiinnostus yritysten motiiveihin toteuttaa ilmastotoimia on kasvanut. (Okereke,         

2007.) Yritysten ympäristö- ja ilmastotoimien taustalla vaikuttaa useita erilaisia tekijöitä ja           

niitä on kirjallisuudessa tarkasteltu eri näkökulmista. Yrityksiä ja niiden ympäristötoimia on           

pyritty ymmärtämään luokittelemalla niitä monella eri tavalla. (Dupuis ja Schweizer, 2019;           

Liefferink ja Wurzel, 2017; Prakash, 2000.)  

 

3.1. Ympäristöstrategioiden kirjo yrityskentällä 
Dupuis ja Schweizer (2019) kehittivät kolmiulotteisen matriisin, jossa yrityksiä luokitellaan          

ympäristötoimien aktiivisuuden mukaan erilaisiin kategorioihin. Matriisi on laajennettu        

Liefferinkin ja Wurzelin (2017) kaksiulotteisesta matriisista, jossa tarkastellaan valtioiden         

ympäristöpolitiikan toimeenpanoa. Liefferink ja Wurzel (2017) tarkastelevat valtion käyttämiä         

strategioita ympäristöpolitiikan kentällä jakaen valtion toimet sisäisten kasvojen (internal         

’face’) ja ulkoisten kasvojen (external ’face’) alle. Kategoriat viittaavat valtion          

ympäristötoimien kunnianhimoisuuteen sisäpolitiikassa sekä ulkopolitiikassa (Liefferink ja       

Wurzel, 2017).  

 

Valtioiden ja yritysten toimintaperusteet eroavat kuitenkin toisistaan, minkä vuoksi         

kolmiulotteisessa matriisissa ulkoiset kasvot on jaettu kahteen osaan. Nän matriisi soveltuu           

paremmin yritysten tarkasteluun (Dupuis ja Schweizer, 2019). Esimerkiksi ympäristötoimissa         

aktiivinen valtio pyrkii usein saamaan muutkin valtiot toteuttamaan ympäristötoimia         

(Nordhaus, 2015). Ympäristötoimissa aktiiviset yritykset sen sijaan käyttävät erilaisia tapoja          

hallita, yksityistää ja estää muita yrityksiä hyötymästä omista ilmastostrategioistaan ja          

saadakseen suurimman osan vihreistä kuluttajista (green customers) itselleen (Lubin ja Esty,           

2010).  

 

Kolmiulotteisessa matriisissa ulkoiset kasvot on jaettu diskursiivisiin kasvoihin (discursive         

’face’), joka viittaa yrityksen aktiivisuuten tiedottaa toiminnastaan kuluttajille sekä poliittisiin          

kasvoihin (political ’face’), joka viittaa yrityksen aktiivisuuteen lobbata vaikuttavampien         

ilmastosäädösten puolesta. Sisäiset kasvot viittaavat yritysten tarkasteluun tehdyssä        

matriisissa yritysten toteuttamiin ympäristötoimiin. (Dupuis ja Schweizer, 2019.) 
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Tuloksena Dupuisin ja Schweizerin (2019) matriisissa on kahdeksan erilaista yritystyyppiä,          

jotka ilmaisevat yrityksen aktiivisuutta ympäristötoimissa kolmessa eri       

toimintaulottuvuudessa. Näitä ovat kuhnailijat (laggards), vapaamatkustajat (free riders),        

symboliset johtajat (symbolic leaders), näkymättömät lobbaajat (hidden lobbyists), altruistit         

(altruists), pioneerit (pioneers) ja painostajat (pushers). Matriisin avulla voidaan esimerkiksi          

tunnistaa yritysten ilmastonmuutokseen liittyviä toimintastrategioita ja toimintamekanismien       

pääpiirteitä yritysten ilmastojohtajuuden taustalla. (Dupuis ja Schweizer, 2019.) 

 

Yrityksen tyyppi Sisäiset kasvot 
Ulkoiset kasvot 

Diskursiiviset kasvot Poliittiset kasvot 

kuhnailijat passiivinen passiivinen passiivinen 

vapaamatkustajat passiivinen aktiivinen passiivinen 

symboliset johtajat passiivinen aktiivinen aktiivinen 

näkymättömät lobbaajat passiivinen passiivinen aktiivinen 

altruistit aktiivinen passiivinen passiivinen 

pioneerit aktiivinen aktiivinen passiivinen 

painostajat aktiivinen aktiivinen aktiivinen 

diskreetit aktivistit aktiivinen passiivinen aktiivinen 
Taulukko 1. Yritysten reagoiminen ilmastonmuutokseen (Dupuis ja Schweizer, 2019). 

 

Dupuis ja Schweizer (2019) tarkastelevat yritysten aktiivisuutta ympäristötoimissa, mutta         

eivät käsittele tekijöitä ja syitä, jotka aiheuttaisivat näitä toimintamalleja. Prakash (2000) sen            

sijaan luokitteli yritysten ympäristötoimet neljään eri luokkaan kahden eri tekijän mukaan.           

Prakashin (2000) matriisissa toimet luokiteltiin sen mukaan, oliko ympäristötoimi         

vapaaehtoista vai lain vaatimaa, sekä oliko toiminta voittoa tuottavaa vai voittoa           

tuottamatonta.  

 

 Voittoa tuottava 
Voittoa 
tuottamaton 

Vapaaehtoinen Tyyppi 1 Tyyppi 2 

Lain vaatima Tyyppi 3 Tyyppi 4 
Taulukko 2. Yritysten ympäristötoimien tyypit (Prakash, 2000). 

 

Tyypin 3 ja 4 ympäristötoimet ovat lain vaatimia ympäristötoimia. Taustalla on oletus, että             

yritykset pyrkivät noudattamaan lakia ainakin silloin, kun valvonta on tiukkaa ja lain            
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rikkomisesta seuraa herkästi sanktioita. Tyypin 1 ympäristötoimet ovat yhteneväisiä tuottoa          

maksimoivan toiminnan kanssa, mikä selittää yritysten halukkuutta toteuttaa vapaaehtoisia         

ympäristötoimia. Tyypin 2 ympäristötoimet sen sijaan ovat vapaaehtoisia ja voittoa          

tuottamattomia eivätkä syyt toteuttaa näitä ole selviä. (Prakash, 2000.)  

 

Syitä näennäisesti tuottamattomiin, tyypin 2, ympäristötoimiin on kirjallisuudessa esitetty         

monia. Yrityksiin voi kohdistua ulkopuolisten instituutioiden taholta paineita ja odotuksia, joka           

saa ne toteuttamaan vapaaehtoisia toimia. Ympäristötoimet voivat olla esimerkiksi eettisesti          

oikein, mikä saa yrityksen toimimaan tämän mukaisesti. (Hoffman, 1997.) Tehtävät          

ympäristötoimet saattavat myös pitkällä tähtäimellä tuottaa tuloja tai tuottaa muita pitkän           

ajan hyötyjä (Reinhardt, 1999). Prakash (2000) luokittelee voittoa tuottamattoman toiminnan          

joko täysin tuottamattomaksi tai sellaiseksi pitkällä aikavälillä tuottavaksi toiminnaksi, joka ei           

täytä yritysten ex ante -arvioinnin kriteerejä eli ympäristötoimen toteuttaminen ei          

lähtökohtaisesti tuota yritykselle voittoa tai mahdolliseen tuottoon liittyy suuria         

epävarmuustekijöitä. Tyypin 2 ympäristötoimet voivat siis tuottaa voittoa pitkällä aikavälillä,          

mutta lähtökohtaisesti niiden motiivina ei toimi voiton tavoittelu.  

 

Ympäristöystävällisen teknologian kehittämisen taustalla voi toimia motiivi saavuttaa        

etulyöntiasema kilpailijaan nähden. Pidemmälle kehitelty teknologia ei pelkästään tee         

ympäristötoimista suoraan tai suhteessa kalliimpaa kilpailijalle, vaan uuden teknologian         

olemassaolo vauhdittaa usein ympäristösäädösten tiukentamista julkisen vallan puolelta.        

Tämä voi tarjota etulyöntiaseman teknologiaan jo siirtyneelle yritykselle. (Salop ja          

Scheffman, 1983; Barrett, 1991.) 

 

3.2. Okereken viitekehys 

Perustan aineistoni analyysin Okereken (2007) kehittämälle tavalle luokitella yritysten         

motiiveja toimia ympäristön hyväksi. Okereke (2007) tarkastelee UK FTSE 100 -yritysten           

ilmastotoimia. UK FTSE 100 -yritykset tarkoittavat Lontoon pörssin sataa markkina-arvoltaan          

suurinta yritystä. Yleisemmin tunnettu termi on ehkä UK FTSE 100 -indeksi ja on Lontoon              

pörssin käytetyin indeksi. (Everyday Investor, 2019.) Kyseinen ryhmä yrityksiä valikoitui          

tarkastelun kohteeksi, sillä ryhmään kuuluu yrityksiä, jotka ovat maailman aktiivisimpia          

yrityksiä toteuttamaan vapaaehtoisia ympäristötoimia (Okereke, 2007; Levy ja Newell, 2000). 
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Okereke (2007) jakoi yritysten yleisimmät syyt toteuttaa ympäristötoimia kahteen luokkaan,          

motivoiviin tekijöihin (motivations) sekä ajaviin tekijöihin (drivers). Motivoivien tekijöiden hän          

katsoi olevan yhteydessä voittoa tavoittelevaan ajatteluun sekä yrityksen etuihin muihin          

yrityksiin nähden. Ajavien tekijöiden hän näki olevan vahvemmin kytköksissä laajempaan          

yhteiskunnalliseen paineeseen sekä huoleen ympäristömme tilasta. Ajavat tekijät olivat         

lisäksi motivoivia tekijöitä vahvempia vaikuttimia, joilla oli kyky pakottaa yritykset          

toteuttamaan ympäristötoimia, vaikka niiden toteuttamiseen ei lähtökohtaisesti olisi yrityksen         

puolelta suhtauduttu myönteisesti. Tutkimus luokitteli myös kolme erilaista estävää tekijää          

(barriers), jotka estivät yrityksiä toteuttamasta ilmastotoimia. (Okereke, 2007.) Motivoivien ja          

ajavien tekijöiden alle Okereke (2007) luokitteli viisi erilaista teemaa ja estävien tekijöiden            

alle kolme teemaa, joihin yritysten toimet liittyvät. Alla teemat lueteltu luokittain.  

 
Motivoivat tekijät Ajavat tekijät  
Liikevoitto Energian hinta  
Uskottavuus ja vaikutusvalta harjoitetun Markkinoiden muutokset 
ilmastopolitiikan kehittämisessä Sääntely ja hallitusten toimintaohjeet  
Luottamuksenvarainen sitoumuksellisuus Sijoittajien painostus  
Ilmastonmuutoksen riskeistä tiedottaminen Teknologian muutos  
Eettinen harkinta  
 
Estävät tekijät  
Vahvan ja linjaavan politiikan puute  
Epävarmuus valtion toimista  
Epävarmuus markkinoiden tilanteesta 
 

Yritysten ilmastotoimet taulukoitiin kolmen pääasiallisen lähteen sekä joidenkin muiden         

vähäisempien lähteiden pohjalta, jotka Okereke (2007) kävi läpi hänelle työskentelevien          

opiskelijoiden avustuksella. Ensimmäinen päälähteistä oli CDP-raportit (CDP1-4), joista CDP         

4, eli vuosien 2003 ja 2004 aikana kerätyt päästöprofiilit, sai suurimman huomion (Okereke,             

2007). CDP viittaa maailmanlaajuiseen organisaatioon, joka aiemmin tunnettiin nimellä         

Carbon Disclosure Project ja johon lyhenne edelleen viittaa. Organisaatio rohkaisee yrityksiä           

paljastamaan ympäristövaikutuksiaan ja sen tavoitteena on, että ympäristövaikutusten        

raportoinnista sekä riskienhallinnasta tulisi normi yritysmaailmassa. (CDP, 2020.)        

CDP-raportit eivät kerro yritysten ympäristötoimien motiiveista, mutta toimivat tärkeänä         

työkaluna tunnistettaessa UK FTSE 100 -yrityksiä, jotka olivat toteuttaneet suurempia          

ympäristötoimia. CDP-tietokannasta löytyi 42 ympäristötoimia toteuttanutta UK FTSE 100         

-yritystä. (Okereke, 2007.)  
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Toinen päälähteistä, jota Okereke (2007) kuvailee tärkeimmäksi lähteeksi tutkimuksen         

tulosten kannalta, oli UK FTSE 100 -yritysten verkkosivut. Tutkimukseen sisällytettiin          

CDP-tietokannassa olleiden yritysten lisäksi tietokannasta puuttuvat yritykset. Kolmas        

tärkeimmistä lähteistä oli Tyndall Centren tietokanta (Okereke, 2007). Tyndall Centre for           

Climate Change Research on organisaatio, jonka tavoitteena on tuoda yhteen tutkijoita eri            

aloilta edistämään kestävää kehitystä sekä tuomaan sitä käytäntöön globaalilla, kansallisella          

ja paikallisella tasolla (Tyndall Centre, 2020). Tyndall Centre kerää tietokantaansa eri           

toimijoiden tekemiä päästövähennyksiä ja oli kerännyt tutkimuksen tekohetkellä yli 3000:n          

toimijan päästövähennyksiä, joista 458 oli yrityksiä (Tyndall Centre, 2020; Okereke, 2007).  

 

Okereken (2007) tutkimuksen taustamateriaalin kolmen päälähteen lisäksi tutkimuksessa        

käytettiin muita julkaistuja materiaaleja (published materials), lehdistötiedotteita (press        

releases) sekä verkkosivuja (other relevant websites), joita ei artikkelissa tarkemmin          

määritelty. Lähteiden pohjalta Okereke (2007) pyrki tunnistamaan erilaisia motiiveja yritysten          

ympäristötoimien taustalla.  

 

3.2.1. Yrityksiä motivoivat tekijät 

Motivoiviin tekijöihin kuuluu liikevoitto (profit), uskottavuus ja vaikutusvalta harjoitetun         

ilmastopolitiikan kehittämisessä (credibility and leverage in climate policy development),         

luottamuksenvarainen sitoumuksellisuus (fiduciary obligation), ilmastonmuutoksen riskeistä      

tiedottaminen (guiding against risk) sekä eettinen harkinta (ethical consideration). (Okereke,          

2007.) 

 

Liikevoitto on Okereken (2007) mukaan vaikuttavimpia, ellei vaikuttavin syy yritysten          

ilmastotoimille. Yritykset raportoivat esimerkiksi mielellään ilmastotoimien avulla       

saavutetuista säästöistä ja perustelevat ilmastotoimia usein taloudellisella kannattavuudella.        

Toisena tekijänä Okereke (2007) on maininnut uskottavuuden ja vaikutusvallan harjoitetun          

ilmastopolitiikan kehittämisessä. Ilmastopolitiikka kansallisilla ja globaalilla tasolla hakee        

vielä suuntaa, mutta kehityksen trendi vaikuttaa selkeältä. Yrityksissä tiedetään, että          

ilmastonmuutoksella tulee olemaan tuntuvia seurauksia markkinoihin ja sääntelyyn, joten         

kehityksen vastustaminen ei välttämättä hyödyttäisi yritysten toimintaa. Monet yritykset ovat          

päätyneet ratkaisuun, että niiden kannattaa kehittää yrityksen sisäisiä ilmastotoimia, jotta ne           

pystyvät saavuttamaan uskottavuutta ja vaikutusvaltaa ilmastopolitiikan kentällä. Näin niille         
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avautuu mahdollisuus olla itse mukana vaikuttamassa ilmastopolitiikan täsmällisempään        

suuntaan. (Okereke, 2007.)  

 

Luottamuksenvaraisessa sitoumuksellisuudessa on kyse yritysten pyrkimyksestä saavuttaa       

markkinaetu tai välttää tappioita markkinoiden tai sääntelyn muuttuessa tulevaisuudessa.         

Toimintatapaa harjoitetaan, vaikka sijoittajien tai ilmastopolitiikan puitteissa tapahtuvan        

sääntelyn puolelta ei kohdistuisi paineita tämän suuntaiseen toimintaan. Ilmastonmuutos ja          

sen mahdolliset aiheuttamat muutokset markkinoilla on nykyään yksi syy, jota yritykset           

pyrkivät ennakoimaan omaa toimintaansa muuttamalla. Toiminnan jatkuvuuden       

varmistamisen lisäksi tämänkaltaisen toiminnan taustalla on sijoittajien luottamuksen        

säilyttäminen. Markkinoilla tapahtuvien muutosten ennakoiminen on toki yritysten normaalia         

toimintaa, mutta ilmastonmuutoksen aiheuttamana uudehko ilmiö. (Okereke, 2007.) 

 

Yritykset, joiden toiminta kärsisi suoraan ilmastonmuutoksen aiheuttamista suorista        

vaikutuksista, kuten sään ääri-ilmiöistä, harjoittavat usein ilmastonmuutoksen riskeistä        

tiedottamista ja ohjeistamista. Tällaisia ovat esimerkiksi yritykset, joiden infrastruktuuri (esim.          

rakennukset, laitteisto) vaarantuisi ilmastonmuutoksen vaikutusten myötä tai alat, joiden         

voitto riippuu ennustettavissa olevista sääoloista kuten maatalouden, turismin ja         

vakuutuksen aloilla. (Okerere, 2007.)  

 

Viimeinen motivoiva tekijä on eettinen harkinta (Okerere, 2007). Etiikan ja yritysstrategian           

yhteensopivuudesta ja yhdistämisestä on keskusteltu paljon. Yritysten ilmastostrategiassa        

yhdistyy nykyään eettisiä arvoja sekä yritysstrategia, joka pyrkii voittoa maksimoivaan          

toimintaan. Näiden yhdistämistä ei pidetä enää nykyään mahdottomana, vaan hyvin          

yhteensovitettavissa olevilta, jopa olennaisena osana yritysten toimintastrategiaa (Husted ja         

Allen, 2000). 

 

3.2.2. Yrityksiä ajavat tekijät  

Ajaviin tekijöihin kuuluu energian hinta (energy prices), markkinoiden muutokset (market          

shifts), sääntely ja hallitusten toimintaohjeet (regulation and governments directives),         

sijoittajien painostus (investors pressure) sekä teknologian muutos (technological change).  

 

Energian hinta on ensimmäinen Okereken (2007) luettelemista viidestä ajavasta tekijästä.          

Läntisen maailman talous on ollut teollisesta vallankumouksesta lähtien läheisesti         
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sidonnainen öljyn sekä maakaasun hintaan. Yritysten ilmastotoimien takana on usein halu           

tukea toimintaa, joka voi tarjota energiatehokkaita ratkaisuja sekä pienentää riippuvuutta          

öljyn ja maakaasun hinnoista. (Okereke, 2007.) 

 

Toisena ajavana tekijänä on mainittu markkinoiden muutokset (Okereke, 2007). Riippumatta          

yrityksen eettisistä arvoista tai yritysstrategiasta, yrityksen on otettava huomioon mahdolliset          

ilmastonmuutoksen tuomat muutokset markkinoilla (Dunn, 2002). Esimerkiksi sähköyhtiön        

on ennakoitava tulevaisuuden energiantuotantovaatimuksia, mikäli ei halua menettää        

markkinaosuuttaan (Batley ym., 2001). Kolmas ajava tekijä, sääntely ja hallitusten          

toimintaohjeet, on tärkeässä osassa yritysten ilmastostrategian muokkaajana. Usein        

yritykset pyrkivät leikkaamaan hiilipäästöjään selkeästi alle vaadittujen kansallisten sekä         

kansainvälisten säädösten. (Okereke, 2007.)  

 

Neljäs ajava tekijä on sijoittajien painostus. Usein painostus tapahtuu suurten          

institutionaalisten sijoittajien taholta, jotka toivovat yrityksen paljastavan esimerkiksi        

päästömääriään (Okereke, 2007). Okereke (2007) käytti artikkelissaan esimerkkejä Carbon         

Disclosure -projektista (Hiilen paljastus -projekti) sekä Sustainable and Responsible         

Investment -rahastosta (Kestävän ja vastuullisen sijoittamisen rahasto), joihin yrityksiä on          

liittynyt sijoittajien painostuksesta.  

 

Viimeisenä ajavana tekijänä Okereke (2007) mainitsee teknologian muutoksen. Teknologiset         

innovaatiot ovat yrityksille tapa pyrkiä irti riippuvuudesta öljyyn sekä leikata omia           

hiilipäästöjään. Yritys voi teknologian muutoksilla onnistua säästämään tuotannon kuluissa         

tai kasvattamaan tuotantoaan, jolloin sen on mahdollista saavuttaa markkinaetua muihin          

yrityksiin nähden. Kilpailevien yritysten päästäminen edelle tutkimuksessa ja kehityksessä         

on riski yrityksen omalle liiketoiminnalle, minkä vuoksi yritykset ovatkin innokkaita          

investoimaan teknologian kehitykseen. (Okereke, 2007.)  

 

3.2.3. Yrityksiä estävät tekijät  

Estäviin tekijöihin Okereke (2007) luokitteli vahvan ja linjaavan politiikan puutteen (lack of            

strong and policy framework), epävarmuuden valtion toimista (uncertainty about         

government’s action) ja epävarmuuden markkinoiden tilanteesta (uncertainty about the         

marketplace).  
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Enemmistö ilmastoasioissa aktiivisina olevista yrityksistä on tuonut esiin, että selvien,          

pitkäaikaisten ja kestävien poliittisten linjausten puuttuessa yritysten omat ilmastostrategiat         

ja -toimet ovat rajalliset. Tätä kutsun tässä tutkielmassa vahvan ja linjaavan politiikan            

puutteeksi. Vahvat ilmastopolitiikan linjaukset nostaisivat yritysten pienen hiili-intensiteetin        

arvoa ja toisivat varmuutta ilmastotoimien kannattavuuteen pitkällä tähtäimellä. Monet         

yritykset ovatkin tuoneet esiin, että vahvan ilmastopolitiikan puuttuessa on vaikea perustella           

sijoittajille sekä yrityksen johdolle tarvetta sijoittaa vähäpäästöiseen teknologiaan. (Okereke,         

2007.) 

 

Epävarmuus valtion toimiin liittyy läheisesti edellä mainittuun tekijään. Monet yritykset ovat           

tuoneet esiin, että nykyiset kansallisten sekä kansainvälisen ilmastopolitiikan linjausten         

epävarma kehityssuunta aiheuttaa epävarmuustekijöitä, minkä vuoksi yritysten on        

äärimmäisen vaikea valita vaihtoehtoisten ilmastostrategioiden välillä. Myös       

energiamarkkinoilla raakaöljyyn kohdistuvien ilmastopoliittisten linjausten epävarmat      

tulevaisuudennäkymät rajoittavat yritysten ilmastostrategioiden kunnianhimoisuutta.     

(Okereke, 2007.)  

 

Viimeinen estäviin tekijöihin lukeutuva tekijä on epävarmuus markkinoiden tilanteesta         

(Okereke, 2007). Vahvat poliittiset linjaukset auttaisivat ohjaamaan yritysten toimia         

markkinoilla, mutta ne eivät yksinään riitä ennustamaan, kuinka markkinat reagoisivat          

yksittäisiin tuotteisiin ja palveluihin (Papathanasiou ja Anderson, 2001). Osa yrityksistä on           

epävarmoja siitä, tekevätkö markkinat ilmastotoimien toteuttamisesta kannattavaa ja ovatko         

asiakkaat valmiita maksamaan vähäpäästöisemmistä tuotteista (Okereke, 2007). Toisin        

sanoen yritykset pelkäävät, että yrityksen profiloituminen ilmastoystävällisemmäksi ja        

asiakkaiden ilmastotietoisuuden kasvu ei muunnu suoraan halukkuudeksi maksaa enemmän         

vähäpäästöisemmistä tuotteista (Boardman, 2004). 

 

3.3. Okereken viitekehys kirjallisuudessa 

Okereken (2007) artikkeliin on kirjallisuudessa viitattu jonkin verran. Useimmat artikkelit ja           

kirjat mainitsevat Okereken (2007) tulokset hyvin lyhyesti eikä artikkelissa esiteltyä          

taulukkoa, jota tässä tutkimuksessa käytetään viitekehyksenä, ole käsitelty sen tarkemmin          

(Galbreath, 2014; Gouldson ja Sullivan, 2013; Liu, 2012; Liu, 2014).  
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Osa tutkimuksista nostaa Okereken (2007) tulokset esiin eri näkökulmassa kuin artikkelia           

tässä tutkimuksessa on käsitelty. Esimerkiksi Galbreath (2011) nostaa Okereken (2007)          

tuloksista esiin neljä nähtävissä olevaa toimintamallin tyyppiä, joilla yritykset pyrkivät          

tekemään ilmastotoimia. Näitä ovat käyttäytymisen ja teknologian muutokset, uusien         

tuotteiden kehittäminen ja vanhoille tuotteille uusien käyttötarkoitusten löytäminen,        

osallistuminen päästökauppaan ja hiilikorvauksiin sekä muu toiminta, esimerkiksi        

sijoittaminen vähähiilisiin salkkuihin tai tiedottaminen ilmastonmuutoksesta suuremmalle       

yleisölle (Galbreath, 2011).  

 

Boiral ym. (2012) pyrkii artikkelissaan luomaan viitekehyksen niiden määrittävien tekijöiden          

ymmärtämiseksi, jotka vaikuttavat kasvihuonepäästöjen vähentämiseen tähtäävään      

yritysstrategiaan. Tutkimuksen tekijät kyseenalaistavat perinteisen yhteyden yrityksen       

ilmastotekojen sekä voittoa tuottavan toiminnan välillä ja pyrkivät ymmärtämään muita          

taustalla vaikuttavia motivoivia tekijöitä. Tulokset osoittavat kuitenkin, että ilmastotekojen ja          

voittoa tavoittelevan toiminnan yhteys on yksi motivoivista tekijöistä. (Boiral ym., 2012.)  

 

Okereken (2007) tuloksia käytetään Boiralin ym. (2012) artikkelissa useampaan kertaan.          

Useimpien tutkimusten todetaan pohjautuvan erilaisille raporteille, joihin myös Okereken         

(2007) tulokset suurelta osin pohjautuvat. Boiral ym. (2012) toteavat, että harvoissa           

tutkimuksissa on empiirisesti tutkittu näiden tekijöiden vaikutusta yrityksen sitoutumiseen,         

jota ei myöskään Okereken (2007) tutkimus tee. Suurin osa tutkimuksista on Boiralin ym.             

(2012) mukaan ollut rajallisia ja tutkinut vain osan mahdollisista aiheen tarjoamista           

ulottuvuuksista. Okereken (2007) tutkimus mainitaan myös, kun käsitellään ulkoisten         

sidosryhmien ja säädösten vaikutusta yritysten toimintaan. Molempien vaikutusten todetaan         

olevan vahva motivoiva tekijä yrityksen toiminnan muutoksessa. (Boiral ym., 2012.)  

 

Monet artikkelit peräänkuuluttavat tuloksia yrityksen johdon toimista ja sen vaikutuksesta          

yrityksen toimintaan. Esimerkiksi Haque (2017) esittelee millaisia muutoksia Okereken         

(2007) artikkelin mukaan yritykset toteuttavat, mutta toivoisi tietoa myös siitä, miten yrityksen            

johdon toimet vaikuttavat erilaisiin yrityksen sisäisiin hiilialoitteisiin ja kasvihuonepäästöihin.         

Tang ja Luo (2014) luettelevat Okereken (2007) tulokset motivoivista sekä ajavista tekijöistä            

ja nostavat esiin, että Okereken ja monien muiden artikkelien tuloksissa ei käy ilmi, kuinka              

ulkoinen paine käytännössä saa johtajat konkretisoimaan kannustimet strategiseksi        

toiminnaksi.  
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4. Aineisto ja menetelmät  
Ilmastokumppanit-hankkeeseen liittyvä tutkielmani toteutetaan laadullisena     

tapaustutkimuksena, joka kuuluu empiirisen tutkimuksen piiriin (Hirsjärvi, S. ja Hurme, H.,           

2001). Tapaustutkimuksen havaintoyksikköjen määrä on pieni ja se valitaan tutkimustyypiksi          

esimerkiksi silloin, kun tutkimusongelma on kokonaisvaltainen tai syvälle luotaava (Hirsjärvi          

ja Hurme, 2001). Toisin kuin määrällinen tutkimus, laadullinen tutkimus pyrkii ymmärtämään           

kohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä (Eskola, J. ja Suoranta, J., 2008). Hirsjärvi ja             

Hurme (2001) toteavat, että laadullisessa tutkimuksessa puhutaan usein        

harkinnanvaraisesta näytteestä otoksen sijaan, koska aineistoa ei pyritä tilastollisesti         

yleistämään vaan aineistosta pyritään ymmärtämään jotakin tapahtumaa syvällisemmin,        

saamaan tietoa jostakin paikallisesta ilmiöstä tai etsimään uusia teoreettisia näkökulmia          

tapahtumiin tai ilmiöihin.  

 

Tutkielmani viitekehys perustuu aiempaan analyysiin yritysten motiiveista (Okereke, 2007).         

Okereke (2007) tarkastelee artikkelissaan ilmastoasioissa yrityksiä motivoivia, ajavia sekä         

estäviä tekijöitä. Aineisto on kerätty CDP-raporteista, yritysten verkkosivuilta ja muista,          

artikkelissa tarkemmin määrittelemättömistä materiaaleista, lehdistötiedotteista ja      

verkkosivuilta. Tutkimuksessani halusin testata Okereken (2007) artikkelista otettua        

viitekehystä valituilla yrityksillä. Tapaustutkimus haastattelujen avulla valikoitui       

menetelmäksi, jotta voisin ymmärtää yritysten toteuttamien ilmastotoimien taustalla        

vaikuttavia syitä mahdollisesti eri valossa, kuin ne Okereken artikkelissa tulevat ilmi. Lisäksi            

heijastelen tutkielmassani Ilmastokumppanit-hankkeesta valittujen yritysten motiiveja      

verrattuna viitekehykseen.  

 

4.1. Aineiston keruu 
 
Tutkielmaani käytetty aineisto on kerätty asiantuntijahaastatteluina, jotka nauhoitettiin ja         

litteroitiin. Haastatteluiden runkona käytettiin ennalta määrättyjä kysymyksiä (liite 1), joita          

syvennettiin haastattelussa nousseiden näkökulmien kautta. Haastattelurunko rakennettiin       

tutkielmassani käytössä olevan viitekehyksen ympärille ja kysymykset pyrittiin kohdistamaan         

niin, että vastauksia saataisiin mahdollisimman laajasti liittyen kaikkiin motivoiviin, ajaviin          

sekä estäviin tekijöihin.  
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Haastattelun keston tavoite oli noin 45 minuuttia. Pidemmät haastattelut eivät yritysten           

mielestä olisi välttämättä olleet yhtä houkuttelevia, jolloin niitä olisi ollut vaikeampi saada            

mukaan tutkimukseen. Aikatavoite asetti omat rajoitteensa kysymyksille, sillä osaan         

kysymyksistä oli mahdollista vastata hyvinkin laajasti ja kysymysten määrä ei tämän vuoksi            

voinut nousta kovin korkeaksi.  

 

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina haastatteluina. Puolistrukturoidun haastattelun      

etuna on, että haastattelun aikana on mahdollista tehdä tarkentavia kysymyksiä esiin           

nousseista aiheista. Tämä antaa mahdollisuuden kerätä syvällisempää tietoa ja tarjoaa          

tilaisuuden ymmärtää aihetta kattavammin. Kyseinen haastattelutekniikka tarjoaa lisäksi        

haastateltavalle mahdollisuuden tuoda esiin aiheita, jotka hän kokee tärkeiksi. (Tuomi ja           

Sarajärvi, 2003.) 

 

Puolistrukturoituun haastatteluun liittyy joitakin haasteita, jotka tuli ottaa huomioon koko          

tutkimuksen ajan. Haastattelu on työläs ja hidas tapa kerätä aineistoa ja otos jää useimmiten              

suhteellisen pieneksi. Haastattelu vie paljon aikaa, joka tulee ottaa huomioon tutkimusta           

suunniteltaessa. Haastateltavan mielestä jotkin kysymykset saattavat tuntua tungettelevilta        

eikä haastateltava ole välttämättä valmis puhumaan kaikista aiheista avoimesti.         

Haastattelijan olemus ja persoona vaikuttaa haastateltavan asennoitumiseen tilanteeseen        

sekä haastateltavan vastauksiin. Lisäksi haastattelijan oma hahmotus ja tulkinta tilanteesta          

heijastuu haastattelun analyysiin ja lopputuloksiin. (Tuomi ja Sarajärvi, 2003.) 

 

Kvale (1996) kuvaili haastatteluja pyrkimykseksi ymmärtää maailmaa henkilön näkökulmasta         

ja paljastaa kyseisen henkilön kokemus maailmasta. Kuten aiemmin jo mainittiin,          

haastattelusta ei voida olettaa saavan täysin objektiivista tietoa. Puolistrukturoitu haastattelu          

sopii kuitenkin hyvin yritysten motivoivien, ajavien sekä estävien tekijöiden tutkimiseen          

(Kvale, 1996). Esimerkiksi Okereke ja Russel (2010) tutkivat haastattelututkimuksen avulla          

yritysten välisen kilpailun sekä hiilipäästöjen hallinnan välissä tapahtuvaa vuorovaikutusta         

isoissa yrityksissä ymmärtääkseen paremmin niiden alasidonnaisuutta sekä näiden        

tekijöiden vaikutusta ilmastotoimiin. Vaikka tässä tutkimuksessa aihe on eri, kyse on           

samasta pyrkimyksestä ymmärtää mahdollisia syitä yrityksen toiminnan taustalla.  

 

Ilmastokumppanit-hanke on pääasiassa yrityksille suunnattu hanke. Ilmastokumppaneihin       

kuuluu myös niin kutsuttuja tukijäseniä, kuten korkeakouluja sekä järjestöjä. Tähän          

tutkimukseen tarkasteltavaksi valittiin ainoastaan yrityksiä eli hankkeen varsinaisia jäseniä.         
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Ilmastokumppanit-hankkeen tukijäsenet rajattiin pois tutkittavasta joukosta tulosten       

vertailtavuuden parantamiseksi, sillä esimerkiksi yrityksen ja korkeakoulun toimintaperiaate        

eroaa muun muassa voitontavoittelun suhteen eivätkä tulokset olisi täten vertailukelpoisia          

(Uusyrityskeskus, 2020; Ammattikorkeakoululaki, 2014/932). 

 

Tutkielmaa varten haastattelin kahdeksaa eri Ilmastokumppanit-hankkeen yrityksen       

edustajaa. Yritykset valittiin kahden eri tekijän mukaan, joista toinen oli yritysten           

osallistumisaktiivisuus Ilmastokumppanit-hankkeen tapaamisissa. Osallistumisaktiivisuutta    

on tarkasteltu Heikkisen ym. (valmisteilla) tekemässä bipartiittiverkostoanalyysissa.       

Osallistumisaktiivisuuteen kriteerinä päädyttiin, koska halusin tutkielmassa tarkastella       

heterogeenisyyttä yritysten motiiveissa toteuttaa vapaaehtoisia ilmastotoimia. Yritysten       

valintaperusteen taustalla oli ajatus siitä, että aktiivisten ja passiivisten yritysten välillä           

saattaisi esiintyä eroja siinä, kuinka ne suhtautuvat ilmastoasioihin ja millaisia motiiveja           

ilmastotoimien taustalta löytyy.  

 

Heikkisen ym. (valmisteilla) analyysissa yritysten aktiivisuus määriteltiin sen mukaan, kuinka          

moneen Ilmastokumppanit-verkoston tapahtumaan yritys oli osallistunut vuoden 2018        

maaliskuun loppuun mennessä. Huomioon otettiin kaikki Ilmastokumppanit-hankkeen 15        

tapaamista hankkeen perustamisesta lähtien, pois lukien yksi tapaaminen vuonna 2017,          

jonka tiedot puuttuivat aineistosta. Tutkielmani haastateltaviksi valittiin neljä yritystä, jotka          

olivat osallistuneet aktiivisesti tapaamisiin sekä neljä yritystä, jotka olivat osallistuneet          

harvoin tapaamisiin. Aktiivisiksi luokitellut yritykset olivat osallistuneet 8-11 kertaa ja          

passiivisiksi luokitellut 1-2 kertaa Ilmastokumppanit-hankkeen tapaamisiin. (Heikkinen ym.,        

valmisteilla.) 

 

Yksi yritys oli liittynyt Ilmastokumppanit-hankkeeseen vuonna 2018 ja kaksi yritystä vuonna           

2017. Näiden yritysten aktiivisuusaste jäi alhaiseksi osin sen takia, etteivät ne olleet ehtineet             

osallistua kovin moneen tapaamiseen. Tähän tutkimukseen valikoituneet alhaisen        

osallistumisaktiivisuuden omaavat yritykset eivät siis todellisuudessa välttämättä ole kovin         

passiivisia osallistumisessaan Ilmastokumppanit-hankkeen toimintaan, vaan osa niistä voivat        

olla sellaisia yrityksiä, joille ei ole ehtinyt kertyä kovin montaa osallistumista myöhäisen            

liittymisvuoden vuoksi. Tätä ei otettu huomioon valittaessa yrityksiä osallistumisaktiivisuuden         

mukaan.  

 
Ilmastonmuutoksen tuomat riskit ja uhkakuvat vaihtelevat yritysten sektorin ja         

toiminta-alueen mukaan. Aloilla, joilla ilmastonmuutoksen odotetaan aiheuttavan muita        
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enemmän muutostarpeita ja sopeutumistoimia, yritykset ovat pääsääntöisesti keskimääräistä        

aktiivisempia ja halukkaampia neuvottelemaan sekä asettamaan sisäisiä tavoitteita tai         

kokeilemaan uusia toimintamuotoja ilmastonmuutoksen nimissä. (Dunn, 2002.) Okereke ja         

Russel (2010) toteavat kuitenkin, että yritysten ympäristö- ja ilmastotoimet vaihtelevat myös           

alan sisällä, joten yrityksen toimintamallia ei alan perusteella voi suoraan ennustaa.  

 

Tässä tutkielmassa yritysten erilaisuutta ja mahdollisia erilaisia motiiveja pyrittiin tuomaan          

esiin valikoimalla yrityksiä aktiivisuuden lisäksi eri aloilta. Näitä olivat konsulttiala,          

teknologia-ala, ympäristöhuoltoala, energia-ala, vähittäiskauppa sekä kiinteistö- ja       

rakentamisala. Lisäksi yksi yritys jätettiin luokittelematta, sillä sen liiketoimintaan kuului          

liiketoimintaa useammalta eri alalta, joka joko tekisi aloja luokiteltaessa yrityksen          

tunnistettavaksi tai luokiteltaessa ainoastaan yhteen alaan luokituksen       

tarkoituksenmukaisuus katoaisi. Yritysten luokittelussa täytyy ottaa huomioon, että        

Ilmastokumppanit-hankkeeseen kuuluu tyypillisesti suuria yrityksiä, joiden liiketoiminta       

saattaa olla hyvinkin monipuolista. Joidenkin tutkielmaa varten haastateltujen yritysten         

luokitus ei kuulu yksiselitteisesti luokiteltuun alaan tai niiden toiminta on luokiteltavissa osin            

myös muille aloille. 

 

Yrityksiä luokiteltaessa piti ottaa huomioon, ettei yritysten luokittelu paljasta, mitä yritystä on            

haastateltu. Tämä on jossakin määrin vaikuttanut yritysten luokitteluun. Haastattelun         

yhteydessä haastateltava ja haastattelija keskustelivat yrityksen alan luokittelusta ja         

haastateltavan määritystä yrityksensä alaksi on kunnioitettu. Luokittelussa otettiin myös         

huomioon, edustiko haastateltava mahdollisesti koko konsernia vai vastasiko hän yksittäisen          

yrityksen puolesta. Yhden yrityksen ala päätettiin jälkikäteen tutkielman tekijän toimesta          

jättää määrittelemättä, jotta yritys ei olisi tunnistettavissa.  

 

4.2. Aineiston käsittely  

On monenlaisia tapoja käsitellä ja analysoida laadullista aineistoa (Elo ja Kyngäs, 2008).            

Tässä tutkimuksessa käytetään laadullista sisällönanalyysia, joka on yleinen tapa analysoida          

laadullista aineistoa (Tuomi ja Sarajärvi, 2002). Ensimmäiset tiedot sisällönanalyysin         

käytöstä ovat jo 1600-luvulta, kun kirkko huolestui ei-uskonnollisten tekstien leviämisestä          

painokoneen keksimisen myötä ja sille syntyi tarve varmistaa tekstinsisältöjen olevan kirkon           

oppien mukaisia. Termiä sisällönanalyysi, tarkoittaen tekstin, kuvien ja symbolien         

systeemistä läpikäyntiä, käytettiin kuitenkin vasta vuonna 1941. (Krippendorff, 2018.) 
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4.2.1 Aineiston käsittelyn teoreettinen tausta  
Sisällönanalyysia lähestytään usein jakamalla analyysitavat induktiiviseen ja deduktiiviseen        

päättelyyn. Induktiivinen eli yksittäisestä yleiseen etenevä sisällönanalyysi viittaa        

lähestymistapaan, jossa aineiston analysointia ei ohjaa valmis teoria tai malli eli aineistoa            

koodataan aluksi vapaasti. Aineistosta pyritään löytämään yhteisiä tekijöitä, jotka voidaan          

johtaa yhtenäisiksi teemoiksi tai malleiksi. Deduktiivinen eli yleisestä yksittäiseen etenevässä          

sisällönanalyysissa aineiston analysointia ohjaa yleensä valmis teoria tai malli, jota tutkija           

haluaa testata. Tällöin aineiston käsittelyä ohjaa valmis matriisi tai valmiit teemat, joita            

aineistosta etsitään. (Elo ja Kyngäs, 2008; Tuomi ja Sarajärvi, 2002.)  

 

Edellä esitetty jako on ongelmallinen, sillä analyysitapojen jako induktiiviseen ja          

deduktiiviseen päättelyyn jättää huomiotta kolmannen tieteellisen päättelyn logiikan,        

abduktiivisen päättelyn. Abduktiivisen päättelyn voidaan katsoa sijoittuvan induktiivisen sekä         

deduktiivisen päättelyn väliin. Pääajatuksena abduktiivisessa päättelyssä on, että teorian         

muodostaminen on mahdollista, kun havaintoja ohjaa jokin johtoajatus (Alasuutari, 1999).  

 

Eskola (2010) jakaa analyysitavat aineistolähtöiseen, teoriasidonnaiseen sekä       

teorialähtöiseen analyysiin. Aineistolähtöisessä analyysissa ei käytetä aiempien tutkimusten        

havaintoja, tietoja tai teorioita, sillä tutkimusaineistosta pyritään luomaan teoreettinen         

kokonaisuus kerätyn aineiston pohjalta. Teorialähtöinen analyysi taas pohjautuu johonkin         

malliin tai teoriaan. Se onkin näistä kolmesta analyysitavasta perinteisin ja esimerkiksi           

luonnontieteellisessä tutkimuksessa pitkään käytetty analyysitapa. (Eskola, 2010.)  

 

Kolmas analyysitapa, teoriasidonnainen analyysi, sijoittuu aineistolähtöisen ja teorialähtöisen        

analyysin välimaastoon. Siinä analyysin suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään aiempien         

tutkimusten havaintoja tai teorioita, mutta nämä eivät ohjaa analyysia yhtä vahvasti kuin            

teorialähtöisessä analyysissa. Tämä antaa vapauden tarkastella tutkijan haluamaa aihetta         

vapaammin ja voi olla helpoin analyysitapa aloittelevalle tutkijalle. (Eskola, 2010.)  

 

Edellä esitettyä kahta luokittelutapaa käytetään toistensa synonyymeina. Tällöin        

induktiivisella päättelyllä viitataan aineistolähtöiseen analyysiin, abduktiivisella viitataan       

teoriasidonnaiseen ja deduktiivisella päättelyllä viitataan teorialähtöiseen analyysiin.       

Selkeyden vuoksi käytän jatkossa ainoastaan termejä aineistolähtöinen, teoriasidonnainen        

sekä teorialähtöinen analyysi.  
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Tutkijan oma tulkinta korostuu monessa laadullisen tutkimuksen vaiheessa, joka voidaan          

nähdä tutkimuksen heikkoutena (Eskola ja Suoranta, 2008). Tutkimuksen subjektiivisuutta         

yritetään usein vähentää tutkimuksen menetelmien yhteiskäytöllä eli triangulaatiolla.        

Triangulaatiolla tarkoitetaan useamman näkökulman tuomista yhteen tai useampaan        

tutkimuksen vaiheeseen. Triangulaatio voidaan toteuttaa tutkijatriangulaationa, jolloin       

useampi tutkija suorittaa saman tai samoja vaiheita. Subjektiivisuutta voidaan pyrkiä          

vähentämään myös käyttämällä useampaa eri tutkimusaineistoa eli aineistotriangulaatiota tai         

käyttämällä samaan aineistoon useampaa tutkimusmenetelmää eli metodologista       

triangulaatiota. Ilmiötä voidaan myös tarkastella useamman teorian näkökulmasta, jolloin         

puhutaan teoreettisesta triangulaatiosta. (Tuomi, J. ja Sarajärvi, A., 2003.)  

 

Okereke ja Russel (2010) selvittivät haastattelututkimuksessa yritysten suhtautumista        

ilmastonmuutokseen, sekä kuinka syvällä yrityksen liiketoimintastrategiassa      

päästövähennyksiin tähtäävä toiminta todellisuudessa on. Tutkimus toteutettiin       

syvähaastatteluina, mutta aineistoa täydennettiin myös muilla, yrityksistä olemassa olevilla         

dokumenteilla (Okereke ja Russel, 2010). Tutkielmani käytössä olleen teemahaastattelun         

sijaan tutkimuksessa käytettiin syvähaastattelua, mutta antaa kuitenkin esimerkin siitä,         

kuinka triangulaatiota olisi voitu käyttää menetelmänä myös minun tutkielmassani.         

Teemahaastattelu ainoana aineistonkeruumenetelmänä ei ole ainoa vaihtoehto tutkielmani        

toteuttamiseen.  

 

Huolimatta sisällönanalyysin laajamittaisesta käytöstä useilla tieteenaloilla, siihen kohdistuu        

myös kritiikkiä. Kritiikkiä on kohdistunut esimerkiksi koodauksen pohjalla toimivien         

analyyttisten viitekehysten kehittämiseen sekä tulosten yhdenmukaisuuteen. (Tuomi ja        

Sarajärvi, 2002.) Tulkintojen tekemiseen on hyvin rajatusti löydettävissä muodollisia ohjeita          

ja on, Eskolan ja Suorannan (2008) sanoja lainaten, “lopulta kiinni tieteellisestä           

mielikuvituksesta”. Tulkintojen osuvuutta voi olla vaikea arvioida. Vaikka koodaus tehtäisiin          

saman viitekehyksen pohjalta, tulosten on nähty voivan vaihdella. (Abeysekera, 2006, pp.           

64-71.) Tuloksiin johtavaa prosessin kulkua ei aina pidetä tarpeeksi läpinäkyvänä ja tutkijan            

sekä tutkittavan kielenkäytön ja asiantuntemuksen erot johtavat helposti väärinymmärryksiin         

tai vääriin tulkintoihin (Beattie & Thomson, 2007; Eskola ja Suoranta, 2008). Sisällönanalyysi            

onkin hyvin subjektiivista, mikä osaltaan selittää siihen kohdistuvaa kritiikkiä (Eskola ja           

Suoranta, 2008).  
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4.2.2. Viitekehys aineiston käsittelyssä 
Tämä tutkimus on teorialähtöistä. Tutkimuksessa käytetään Okereken (2007) valmiita         

tutkimustuloksia yrityksiä motivoivista, ajavista ja estävistä tekijöistä, joita nimitän luokiksi.          

Luokat on jaettu edelleen useisiin eri teemoihin. Analyysin pohjalla toimii siis analyyttinen            

viitekehys, joka ohjaa vahvasti haastattelun teemoittelua. Tutkimuksessa ei suljettu pois          

mahdollisuutta sellaisten tekijöiden löytymiseen, jotka Okereken (2007) tuloksista puuttuvat.         

Tarkastelun kohteena on tässä tutkimuksessa eri tapaus sekä yhtä poikkeusta lukuun           

ottamatta eri yritykset, minkä vuoksi erojen löytyminen on mahdollista (London Stock           

Exchange, 2020).  

 

Aineisto tutkimukseen kerättiin puolistrukturoituina haastatteluina, jotka nauhoitettiin ja        

litteroitiin. Nauhoitusten litteroinnissa noudatettiin karkeasti Ruusuvuoren ym. (2010)        

ohjeistamia litterointimerkintöjä. Litteroinnin tarkkuuden valinnassa otettiin huomioon       

litteraation käyttötarkoitus. Koska litteraation käyttötarkoitus ei vaatinut tarkkaa litteraatiota,         

kuten esimerkiksi keskusteluanalyyttiset tutkimukset vaativat, päädyttiin suhteellisen       

karkeaan litteraatioon. Liian tarkka litteraatio saattaa myös vaikeuttaa luettavuutta.         

(Bucholtz, 2000.)  

 

Litteraatioista etsittiin seuraavaksi kohtia eli koodeja, joissa haastateltava jollakin tapaa otti           

kantaa siihen, miksi hänen edustamansa yritys oli mukana Ilmastokumppanit-hankkeen         

toiminnassa tai toteutti ilmastotoimia yleisemmin. Tässä vaiheessa tekstiä koodattiin hyvinkin          

laveasti ja koodeiksi hyväksyttiin tekstin osia, jotka saatettiin myöhemmässä prosessin          

vaiheessa hylätä.  

 

Haastatteluiden koodaamisen jälkeen jokaiselle koodille laadittiin kuvaus, joka vastasi         

tasoltaan viitekehyksen syiden tasoa. On hyvä huomata, että kuvauksissa esiintyy          

kahdenlaisia kuvauksia riippuen siitä, kuinka paljon koodin, litteroidun tekstin kontekstin sekä           

haastatellun yrityksen taustan avulla pystyi päättelemään. Taulukoissa on kuvauksia, jotka          

selittävät syitä toiminnan taustalla. Tällaisia kuvausten paljastamia toiminnan perimmäisiä         

syitä kutsutaan primaarisyiksi. Lisäksi taulukoissa on kuvauksia, jotka ilmentävät         

enemmänkin itse toimintaa, eivätkä selitä taustalla vaikuttavia syitä. Näitä kutsutaan          

sekundaarisyiksi. Vaikka osa kuvauksista ei ilmennä syitä toiminnan taustalla,         

kokonaiskuvan kannalta oli havainnollistavaa esittää molempiin luokkiin kerätyt kuvaukset,         

eikä niiden pois jättäminen olisi palvellut kokonaiskuvaa.  
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Kuvauksien antamisessa on otettu huomioon myös tekijöitä, joita ei kuvauksesta pysty           

suoraan päättelemään. Näitä ovat konteksti eli haastattelu, josta koodi alun perin otettiin            

sekä haastattelijan tieto siitä, mistä yrityksestä on kyse. Tieto yrityksestä on voinut antaa             

tukea joidenkin kuvausten synnylle, sillä esimerkiksi yrityksen alan ja joidenkin taustojen           

tuntemisella on voinut olla selventävä vaikutus pohdittaessa koodien luonteen         

ymmärtämistä. Taustatiedot ovatkin voineet vaikuttaa esimerkiksi kuvauksen sijoittamiseen,        

minkä vuoksi jotkut kuvaukset voisivat pelkästä kuvauksesta pääteltäessä olla luonteva          

sijoittaa johonkin muuhun teemaan tai kokonaan toiseen luokkaan.  

 

Okereke (2007) toteaa artikkelissaan, että osa artikkelissa esitetyn, motivoivia, ajavia sekä           

estäviä tekijöitä esittelevän taulukon tekijöistä ovat päällekkäisiä. Tämä antaa viitteitä siitä,           

että tutkielmassani haastatteluiden pohjalta luodut koodit sekä niiden kuvaukset ovat          

oletettavasti osin päällekkäisiä. Osa tutkielmani kuvauksista sopiikin useampaan kohtaan,         

mutta ne päätetty selvyyden vuoksi luokitella vain yhteen. Lisäksi kuvauksissa esiintyy sekä            

ilmasto- että ympäristö-alkuisia termejä. Tämä juontuu suoraan haastateltavien ilmaisuista ja          

siitä, että ympäristöasiat sisältävät laajemman kentän asioita, kuin pelkästään ilmastoasioita.          

Taulukoissa esiintyy siis lähes identtisiä kuvauksia, joiden ainoana erona on se, liittyvätkö ne             

ilmasto- vai ympäristöasioihin.  

 

Uusien luokkien tai teemojen löytymisen mahdollisuutta ei suljettu pois saatuja kuvauksia           

luokiteltaessa. Teemat asettuvat Okereken (2007) viitekehyksessä kolmen luokan alle, joita          

ovat motivoivat, ajavat sekä estävät tekijät. Motivoivat sekä ajavat tekijät jakautuvat           

Okereken (2007) viitekehyksessä viiteen teemaan ja estävät tekijät kolmeen teemaan.          

Saadut kuvaukset pyrittiin ensin ryhmittelemään luokkiin tutkimuksessa käytetyn        

viitekehyksen mukaisesti. Tässä tutkimuksessa ei tunnistettu sellaisia tekijöitä, jotka olisivat          

laajentaneet luokkien määrää neljään tai useampaan. Tämän jälkeen kuvaukset luokiteltiin          

teemoihin tai vaihtoehtoisesti asetettiin teemojen ulkopuolelle. Tällöin kyse oli kuvauksista,          

jotka eivät soveltuneet luokiteltavaksi Okereken (2007) valmiiksi määrittelemään teeman         

alle. Lisäksi joidenkin koodien kuvausten taustalla vaikuttavia syitä ei kyetty tunnistamaan.  

 

Analyysivaiheen eli kuvausten luonnin ja luokittelun jälkeen aineistosta saatuja tuloksia          

heijastettiin alan kirjallisuuteen, jonka valossa tuloksia tulkittiin. Analyysin ja tulkinnan suhde           

ovat näkemyksestä riippuen joko limittäiset tai erilliset tapahtumat. Analyysi- ja          

tulkintavaiheen voi tutkimuksesta ja tilanteesta riippuen nähdä limittäisinä prosesseina,         

joissa vaiheita ei voida selkeästi erotella toisistaan. Toinen näkemys tulkinnan ja analyysin            
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suhteeseen on, että analyysi tehdään ennen tulkintaa. Tällöin kerätty aineisto analysoidaan           

eli luokitellaan ensin ja vasta tämän vaiheen jälkeen voidaan katsoa aineiston tulkinnan            

olevan mahdollista. (Eskola ja Suoranta, 2008.) Tässä tutkimuksessa analyysi suoritettiin          

ennen tulkintaa. Alan kirjallisuudesta on löydettävissä myös muita käsityksiä analyysin ja           

tulkinnan suhteesta (Eskola, 2010).  

 

Koodeilla voi katsoa olevan monia tehtäviä. Ne toimivat muistiinpanoina tekstissä ja           

tiivistävät tekstin ydinviestin tai -käsitteen. Niiden avulla tutkija voi järjestää tunnistetut koodit            

erilaisiin kategorioihin. Koodeista tehdään tulkintoja eli ne nimetään uudestaan ennen          

järjestämistä hierarkkisiin kategorioihin (Eskola ja Suoranta, 2008). Puhun tutkimuksessani         

tulkintojen sijaan koodien kuvauksista.  

 

Koodaus on tutkijoiden keskuuteen vakiintunut termi. Eskola ja Suoranta (2008) nostavat           

kuitenkin esiin termin ongelmallisuuden, sillä laadullisessa analyysissa koodeja ei suinkaan          

aina laadita ennen koodausta, vaan ne saattavat syntyä prosessin myötä. Tällöin olisi            

Eskolan ja Suorannan (2008) mukaan tarkoituksellisempaa puhua indeksoinnista. Tässä         

tutkimuksessa käytetään kuitenkin vakiintunutta termiä koodaus.  
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5. Tulokset  
Haastatteluissa nousi esiin koodauksen ja kuvausten nimeämisen myötä monipuolisesti         

erilaisia tekijöitä yritysten motiiveista toteuttaa ilmastotoimia sekä osallistua        

Ilmastokumppanit-hankkeen toimintaan. Kaikki haastateltavat pitivät ilmastonmuutosta      

tärkeänä asiana eikä yritysten tarvetta toteuttaa ilmastotoimia kyseenalaistettu        

haastatteluiden aikana.  

 

Tulokset esitellään taulukoina Okereken (2007) viitekehykseen sijoitettuna. Haastatteluista        

tunnistettiin tekijöitä kaikkiin kolmeen luokkaan, mutta osaan luokkien alaisiin teemoihin ei           

löytynyt kuvauksia. Osa yritysten toimintaa selittävistä kuvauksista on luokiteltu ennalta          

määrättyjen teemojen ulkopuolelle.  

 

Motivoivia tekijöitä yritysten toiminnan taustalla tunnistettiin eniten, ajavia tekijöitä toiseksi          

eniten ja estäviä tekijöitä vähiten. Haastateltavat puhuivat eniten liikevoittoon, yhteistyöhön,          

verkostoitumiseen, vastuullisuusasioihin sekä kilpailukykyyn liittyvistä teemoista. Yrityksen       

liiketoimintaan negatiivisesti vaikuttavia asioita nostettiin harvemmin esiin. Lisäksi        

haastatteluissa nousi esiin muutamia mielenkiintoisia huomioita, jotka eivät suoraan liittyneet          

taustalla toimineeseen viitekehykseen. Näitä on käsitelty tämän luvun lopussa.  

 

5.1. Motivoivien tekijöiden tuloksia  

Eniten motivoivia tekijöitä tunnistettiin teemaan liikevoitto sekä teemaan eettinen harkinta          

(taulukko 3). Haastateltavat nostivat usein esiin voittoa tavoittelevan toiminnan,         

verkostoitumisen, yrityksen vastuut sekä kilpailukykyisenä pysymisen myös tulevaisuudessa.        

Kahdessa haastattelussa ilmastoasioita pidettiin nykyajan trendinä. Nähtiin, että painotus         

ympäristöasioissa muuttuu ja yritysten pitää seurata tätä voidakseen jatkaa toimintaansa.  

 

Kaikki haastateltavat olivat suhteellisen korkeassa asemassa yrityksen sisällä.        

Haastateltavat olivat yrityksessään esimerkiksi ympäristöpäälliköitä, kehitysjohtajia tai       

toimivat asiantuntijaroolissa. Usein he johtivat yrityksen ympäristöasioiden tiimiä tai         

vastasivat muulla tavoin yrityksen ympäristö- sekä kestävän kehityksen tavoitteista.         

Haastattelujen aikana nousi esiin vaikutusvaltaan liittyviä aiheita, joka saattoi olla          

kytköksissä siihen, että haastateltavat olivat yrityksessä suhteellisen vaikutusvaltaisessa        
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asemassa puhuttaessa yrityksen ympäristöasioista. Haastateltavilla oli oletettavasti       

suhteellisen kokonaisvaltainen kuva yrityksen ympäristöasioista asemansa vuoksi.       

Haastatteluissa nousi lisäksi esiin, että haastateltavat saattoivat päästä vaikuttamaan         

toteutettaviin toimiin myös omien arvojensa ja mieltymystensä mukaan.  

 

Motivoivia tekijöitä tunnistettiin eniten viitekehyksen kolmesta luokasta. Kuvaukset jaettiin         

Okereken (2007) alkuperäisestä viitekehyksestä poiketen viiden teeman lisäksi teeman         

sisällä kahteen kategoriaan. Kuvaukset jaettiin sen mukaan, liittyikö yrityksiä motivoivat          

tekijät Ilmastokumppanit-hankkeessa toimimiseen vai yleisesti ilmastotoimien      

toteuttamiseen. Käsittelen motivoivien tekijöiden kuvaukset teema kerrallaan aloittaen        

liikevoitosta.  

 

5.1.1. Liikevoitto 

Motivoivista tekijöistä liikevoittoon liittyviä kuvauksia kertyi eniten. Haastateltavat ilmaisivat         

yrityksen toteuttavan ilmastotoimia syistä, jotka liittyivät sekä suoraan että epäsuorasti          

liiketoimintaan. Suoraan liiketoimintaan liittyi esimerkiksi yrityksen halu päästä        

markkinajohtajaksi ympäristöystävällisissä tuotteissa sekä kustannustehokkuuden     

synnyttämät säästöt. Eräs haastateltava kertoi, että  

“jos me nyt halutaan kuitenkin pysyy kilpailukykysenä näissä niinku eri tuotealoissa,           

niin meiän täytyy tehdä sitä niinkun duunia ja - - ylläpitää tätä etumatkaa”             

(haastateltava E, ei määriteltyä alaa).  

Samoin toinen haastateltava totesi, että “se on meiän kilpailutekijäkin, että - - ollaan             

etukenossa menossa näissä asioissa” (haastateltava G, vähittäiskaupan ala). Ilmastoasiat         

koettiin siis tärkeänä osana yrityksen toimintaa. Arveltiin, että niiden huomiotta jättäminen           

saattaisi heikentää yrityksen menestystä.  

 

Eräs haastateltava ilmaisi ilmasto- tai ympäristöasioiden tarjoavan       

liiketoimintamahdollisuuksia yrityksen ratkaisumyynnissä sanomalla, että “myydään      

ratkasuja asiakkaalle” sekä 

“halutaan myös, että asiakkaan toiminta on vastuullista - - tavallaan myös           

ennakoidaan sen asiakkaan toimintaympäristöä, niit trendejä, jotta me pystytään sit          

sillä energialla tavallaan tuottaa lisää sille asiakkaalle” (haastateltava D, energia-ala).  
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Toisessa haastattelussa haastateltava ilmaisi ilmastonmuutoksen sekä      

hiilineutraaliustavoitteiden synnyttävän uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Haastatteluissa     

mainittiin myös, että liiketoimintaa pyrittiin edistämään oman vastuullisuuden kautta.  

 

Useampi haastateltava näki heidän edustamansa yrityksen olevan luontevasti läheisesti         

kytköksissä ilmastoasioihin yrityksen alan kautta ja ilmaisivat, että jotkin yritykset joutuvat           

alansa vuoksi toteuttamaan ilmastotoimia. Energia-alalla ilmastoasioiden nähtiin kytkeytyvän        

omaan yritykseen. Eräs energia-alan haastateltava mainitsi, että “ilmasto ja ympäristö on           

ollut koko ajan, se on niin lähellä tota energiantuotantoo” (haastateltava D, energia-ala). Hän             

kertoi ilmaston ja ympäristön olevan niin lähellä energiantuotantoa, että ympäristö- ja           

ilmastokysymykset ovat aina olleet osana yrityksen toimintaa. Hän kuitenkin mainitsi          

painotettavien toimien vaihdelleen trendien mukaan ja kertoi esimerkkinä, että aikaisemmin          

on ollut ilmanlaatukysymyksiä, joiden saralla yritys on toteuttanut ilmastotoimia.  

 

Teknologia-alalla koettiin samoin, että ilmastokysymykset kytkeytyvät vahvasti yrityksen        

alaan. Teknologia-alaa edustava haastateltava sanoi ilmastoasioiden olevan osa yrityksen         

toimintaa “aika luontasesti” (haastateltava B, teknologia-ala). Sama edustaja oli aikaisemmin          

sanonut, ettei “yritys voi enää nykyään oikeestaan toimia” ellei se “yritä löytää ratkaisuja - -               

yhteiskunnallisiin ongelmiin”. Haastateltavat siis kokivat, että alansa vuoksi yrityksen         

toimintaan liittyi väistämättä ilmastotoimia, jotka yrityksen tulee ottaa huomioon         

toiminnassaan.  

 

Useampi haastateltava nosti esiin kokemuksen siitä, että yrityksen ala liittyi läheisesti           

ilmastoasioihin eikä haastateltava kokenut yrityksen voivan sivuuttaa ilmastoasioita        

vaarantamatta omia toimintamahdollisuuksiaan. Asiakkaat nousivat moneen kertaan esiin        

haastatteluiden aikana ja heidän ymmärtäminen sekä mielipiteiden huomioon ottaminen         

koettiin tärkeänä, vaikka yrityksen myymät tuotteet eivät olisi liittyneet suoraan ilmastoalaan.           

Erilaisilla ilmastotoimilla pyrittiin myös saavuttamaan uskottavuutta asiakkaiden silmissä.        

Ilmastoasiat nähtiin tärkeänä osana yrityksen toimintaa ja vaikuttavan maineeseen sekä sen           

kautta liiketoimintaan.  

 

  

31 



 

Yksi haastateltavista kertoi, että  

“meiän alueella - - pitää olla hereillä ja aktiivinen ja kuunnella asiakasta.. tietyis             

asioissa täällä on myöskin ne edelläkävijäasiakkaat, jotka tuo sitä painetta meille olla            

edelläkävijänä” (haastateltava G, vähittäiskaupan ala). 

Tällä hän viittasi pääkaupunkiseudun asiakkaisiin ja ilmaisi, että yrityksen tuli ottaa           

huomioon asiakkaidensa mielipiteet menestyäkseen, joka saattaa myös vaihdella alueittain.         

Toinen haastateltava sanoi, että  

“sit me pystytään niinkun osoittaa myös meiän asiakkaille se, että - - meillä on              

ympäristöjärjestelmä ja se on tiettyjen niinku kriteerien mukaan rakennettu ja me           

toimitaan niin” (haastateltava H, kiinteistö- ja rakentamisala).  

Ympäristöjärjestelmät nähtiin tässä tapauksessa voittoa edistävänä tekijänä, kun yritys         

kykenee helposti osoittamaan asiakkaalle, että yritys kantaa vastuunsa myös ympäristön          

suhteen.  

 

Yritysten toimintakentässä nähtiin ilmastoasioiden suhteen tapahtuneen suuriakin muutoksia        

viime vuosina. Ilmastokysymysten koettiin olevan nykyään suuremmassa osassa kuin         

ennen. Eräs haastateltava totesi, että ilmastoasioihin liittyvien ratkaisujen kehittäminen         

yrityksissä ei vielä vuonna 2015 ollut “niinku itsestään selvää ja päivän polttavaa, mitä se on               

nytte” (haastateltava F, energia-ala). Toinen haastateltava (haastateltava D, energia-ala) toi          

esiin kehityksen pidemmällä aikavälillä kertoen esimerkin siitä, ettei 1990-luvulla         

ympäristöalaa tuntematon henkilö olisi ylipäänsä ymmärretty työnimikettä       

ilmastoasiantuntija. Haastateltava totesi, että nykypäivänä termiä ilmastoasiantuntija joutuisi        

tuskin enää selittämään.  

 

Puhuttaessa Ilmastokumppanit-hankkeesta ja motiiveista osallistua hankkeen toimintaan,       

haastateltavat nostivat esiin ajatuksia hankkeen kautta jaetusta tiedosta.        

Ilmastokumppanit-hankkeessa haluttiin olla mukana, jotta pysytään kuulolla ja ajan tasalla          

muutoksista. Yhtenä syynä osallistua Ilmastokumppanit-hankkeeseen mainittiin      

benchmarkkaus, jolla viitataan vertailukehittämiseen ja vuorovaikutteiseen toisilta       

oppimiseen (Laatukeskus, 2002).  

 

Ilmastokumppanit-hankkeessa mukana olon syyt eivät pääosin liittyneet yhtä ilmeisesti         

liikevoittoon, kuin yleisemmät syyt. Vertailukehittäminen eli kuten haastateltavat sen         

ilmaisivat, benchmarkkaus, nostettiin jokaisessa haastattelussa esiin syyksi olla mukana         

Ilmastokumppanit-hankkeessa. Ajatustenvaihto laajemmin, ilman vertailukehittämisen     
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tavoitteita, nostettiin myös esiin. Vertailukehittämiseen liittyy myös verkostoituminen,        

yhteistyö muiden yritysten kanssa sekä uuden liiketoiminnan kehittäminen, jotka mainittiin          

motivoivina tekijöinä olla mukana Ilmastokumppanit-hankkeessa.  

 

Ilmastokumppanit nähtiin myös kanavana löytää uusia asiakkaita sekä tapana myydä omia           

palveluja. Haastatteluissa nousi esiin yrityksen halu tuoda esiin yrityksen omaa tekemistä           

sekä osaamista muille yrityksille ja samalla tarkentaa omaa tietämystään siitä, mitä muut            

yritykset tekevät. Haastateltava A (konsulttiala) totesi tästä, että  

“Ilmastokumppanit on yksi kanava kertoa - - siit meiän niinku tavotteesta ja meiän             

toiminnasta”  

sekä  

“kyl se on tietysti ihan hyvä saada katsaus siitä, että onks jotain, niinku yrityksiä jotka               

ei oo vielä meiän asiakkaita”.  

Hanke nähtiin siis yhtenä ratkaisumyynnin kanavana.  

 

Omia palveluja ei pyritty myymään ainoastaan verkostoitumalla Ilmastokumppanit-hankkeen        

muiden yritysten kanssa, vaan yritykset toivat esiin osaamistaan ja mainostivat itseään myös            

Ilmastokumppanit-hankkeen ilmastositoumusten kautta. Yhdessä haastattelussa sanottiin      

liittyen juuri yrityksen tekemiin Ilmastokumppanit-hankkeen sitoumuksiin, että heillä johtajat         

“halus kuitenkin sitä niinku liiketoimintaa nostaa näissä esille” (haastateltava E, ei           

määriteltyä alaa). Nämä yritykset valikoivat hankkeen ilmastositoumuksiksi sellaisia        

ilmastotoimia, jotka toivat esiin niiden erityisosaamista sekä hankkeita, joita yritykset          

toteuttivat liiketoiminnassaan.  

 

Ilmastokumppanit-hanke nähtiin siis hyvänä kanavana viestiä ilmastoasioista sekä omasta         

toiminnasta muille yrityksille. Nähtiin, että sen kautta voidaan tuoda esiin yrityksen omaa            

vastuullisuutta hankkeen muille yrityksille tai sen kautta saatettiin viestiä ulospäin omasta           

vastuullisuudesta olemalla mukana hankkeessa. Yksi haastateltava ilmaisi, että        

Ilmastokumppanit-hankkeella saattoi olla pieni painoarvo tarjouskilpailuissa. Lisäksi       

mainittiin yleisemmin, että näkyvyys yleisesti on positiivinen asia yrityksen kannalta, vaikka           

haastateltava ei osannut sanoa, kuinka paljon näkyvyyttä yritys oikeastaan sai          

Ilmastokumppanit-hankkeen kautta.  
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5.1.2. Uskottavuus ja vaikutusvalta 

Yleisiä motivoivia tekijöitä uskottavuuden ja vaikutusvallan teemaan tunnistettiin useita.         

Oman vastuullisuuden nähtiin yleisesti tuovan uskottavuutta yrityksen liiketoiminnalle.        

Haastateltava A (konsulttiala) mainitsi, kuinka “kaikki lähtee omasta kotipesästä” ja          

“positiivisuuspolitiikka on - - meille tietysti uskottavuuskysymys ja aika selkee semmonen”.           

Tämän lisäksi jotkut haastateltavat mainitsivat kohdennetummin vastuullisen toiminnan        

tuovan yritykselle uskottavuutta asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden silmissä mainiten        

esimerkiksi, että “eka niinku pitää saada se kotipesä kuntoon” (haastateltava D, energia-ala). 

 

Yritykseen ilmaistiin haluttavan tuoda ympäristöpolitiikkaa tai yrityksen omien        

ilmastotavoitteiden onnistumisen kerrottiin asettavan jatkotavoitteet hyvin korkealle.       

Haastateltava kertoi, että  

“pääsääntösesti tuulivoimaa nii niiden osuus oli jo 82,5 % meidän kaist sähkön            

kulutuksesta, nii nyt seuraava tavote on sitte - - sata prosenttii, ett ei täs - - voi oikeen                  

muuta tavotetta asettaakaa” (haastateltava G, vähittäiskaupan ala).  

Yrityksen jo saavutetut ilmastotavoitteet lisäsivät siis painetta yhä kunnianhimoisemmille         

ilmastotavoitteille, eikä haastateltava kokenut, että yritys voisi asettaa matalampia tavoitteita.  

 

Vaikutusvalta liittyi ilmastotavoitteisiin. Eräs haastateltava sanoi, että “nythän - - me nähdään            

että me voidaan vaikuttaa” (haastateltava E, ei määriteltyä alaa). Tällä hän viittasi siihen,             

että tekemällä ilmastotoimia yritys pääsee mukaan vaikuttamaan tehtäviin ilmastotoimiin         

myös laajemmin, kuin pelkästään yrityksen sisäisesti. Eräs haastateltava myös ilmaisi, että           

yrityksessä halutaan asettaa samat tavoitteet kuin kaupungilla.  

 

Puhuttaessa kohdennetummin Ilmastokumppanit-hankkeesta kaupungin nähtiin olevan      

tärkeä yhteistyökumppani ja haluttiin olla mukana kaupungin asioissa. Mainittiin, että          

“ymmärrettiin se, ett halutaan näis kaupungin - - jutuissa olla mukana” (haastateltava D,             

energia-ala). Toinen haastateltava mainitsi, että  

“oli niinkun oikeestaan ilmiselvää, että me lähdetään mukaan tähän - - kuitenkin            

suurin osa tästä meiän toiminnasta tapahtuu Helsingin kaupungin alueella”         

(haastateltava G, vähittäiskaupan ala)  

eli yritys saatettiin nähdä myös suurena toimijana kaupungin alueella, minkä vuoksi yritys            

halusi olla mukana Ilmastokumppanit-hankkeessa.  
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Haastateltava D (energia-ala) ilmaisi, että viestinnällisesti riskialttiimpien ilmastotekojen        

siirtäminen kaupungille saattoi olla yksi syistä olla mukana Ilmastokumppaneissa.         

Haastateltava antoi esimerkin liittyen väitteeseensä. Hän kertoi, että yrityksen sisällä oli           

puhuttu henkilökunnan matkustamiseen liittyvien päästöjen kompensoimisesta ja siitä        

tiedottamisesta. Matkustamiseen liittyvät päästöt olivat kuitenkin hyvin vähäiset verrattuna         

yrityksen muihin päästöihin. Yrityksen sisällä pelättiin, että yritys saattaisivat saada tällaisten           

vähäisten päästöjen kompensointitoimien tiedottamisesta osakseen kritiikkiä ja negatiivista        

mediahuomiota. Pelkona oli, että kritiikki kohdistuisi syntyneiden päästövähennysten        

vähäisyyteen yrityksen muuhun toimintaan verrattuna.  

 

Haastateltava kertoi ajatuksesta sitoa tämän kaltainen tiedottaminen kaupungille, jolloin         

kaupungin taakse voisi ryhmittyä joukko tahoja, esimerkiksi yrityksiä, ja kaupunki voisi           

tiedottaa päätöksestä kompensoida työntekijöiden matkustamista. Tällöin      

päästövähennysten piiriin kuuluvien työntekijöiden määrä olisi suurempi, samoin saavutetut         

päästövähennykset, joka uutisoitaessa olisi vaikuttavamman kuuloista. Vaikka todelliset        

päästövähennykset eivät kasvaisi, yrityksiltä siirrettäisiin riskillinen tiedottaminen       

kaupungille, joka tekisi tämän kaltaisesta toiminnasta houkuttelevampaa yrityksille.  

 

5.1.3. Luottamuksenvarainen sitoumuksellisuus  

On hyvä huomata, että teemaan liikevoitto luokiteltiin samantapaisia kuvauksia, kuten          

yrityksen uskottavuuteen ja toimintaympäristön seuraamiseen liittyviä kuvauksia. Esimerkiksi        

toimintaympäristön seuraaminen viittaa tässä vahvemmin yrityksen pyrkimykseen vakuuttaa        

asiakkaansa ja yhteistyökumppaninsa siitä, että se ottaa huomioon riskit ja mahdolliset           

muutokset, joita ilmastonmuutos saattaa aiheuttaa. Liikevoiton alla tämä viittaa vahvemmin          

vertailukehittämisen tapaiseen toimintaan, jossa ympäristön seuraamisella pyritään       

kehittämään aktiivisemmin suoraa liikevoittoa tuovaa hyötyä yritykselle eikä toiminnan         

näkyvyys ulospäin ole yhtä olennaisessa osassa.  

 

Useissa haastatteluissa haastateltavat nostivat esiin, että yritys toteutti ilmastotoimia         

varmistaakseen toimintansa myös tulevaisuudessa. Eräs haastateltava sanoi, että  

“[me] seurataan niinku toimialan muutosta, toimintaympäristön muutosta - - sithän          

niinku fiksut yritykset herää tavallaan - - että täs tulee niinku tulevaisuuden trendi, ett              

täs meiän pitää olla niinku mukana” (haastateltava D, energia-ala).  
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Yritykset pyrkivät siis mukautumaan tulevaisuudessa mahdollisesti muuttuvaan       

toimintaympäristöön ja lainsäädäntöön sekä turvaamaan kilpailukykynsä ennakoivasti.  

 

Toteutettavat ilmastotoimet toimivat samalla myös signaalina ulospäin. Eräs haastateltava         

sanoikin, että yritys halusi toimillaan myös osoittaa olevansa kykenevä toimija muuttuvassa           

toimintaympäristössä. Hän kertoi, että  

“vahvasti halutaan tuoda esille se, että me ollaan - - kykenevä kumppani tämmösten             

asioiden niinku parantamiseen - - ilmastovaikutusten niinkun vähentämiseen”        

(haastateltava E, ei määriteltyä alaa).  

Osa yritysten toiminnasta oli myös yleisemmin toimintaympäristön seuraamista.  

 

Luottamuksenvarainen sitoumuksellisuus -teemaan löydettiin samankaltaisia syitä myös       

puhuttaessa Ilmastokumppanit-hankkeesta. Eräs haastateltava kertoi, että  

“pysyy kärryillä siinä mikä niinku kaupungilla on täl hetkel - - olennainen asia tai mitkä               

asiat on pinnassa” (haastateltava H, kiinteistö- ja rakentamisala).  

Hän siis puhui toimintakentän muutoksen seuraamisesta. Myös kaksi muuta haastateltavaa          

puhui samasta aiheesta, joista toinen ilmaisi, että  

“tietää tavallaan, ett hei tällanen on tullu, ja sit osaa olla silleen, ett okei, no miten tää                 

liittyy meihin ja miten mä voisin hyödyntää tätä” (haastateltava H, kiinteistö- ja            

rakentamisala).  

Ilmastokumppanit-hanke koettiin siis kanavana pysyä perillä kaupungin ja muiden yritysten          

asioista.  

 

Haastateltava C (ympäristöhuoltoala) mainitsi, että Ilmastokumppanit-hanketta käytetään       

myös osoittamaan omaa vastuullisuutta asiakkaalle.  

“Kyl se siellä on niissä meidän niinku siinä ympäristövastuullisuudessa, ett nostettuna           

niinku muiden asioiden rinnalle”,  

hän kertoi. Muissa haastatteluissa ei suoraan tunnistettu sellaisia kuvauksia, jotka viittaisivat           

oman vastuullisuuden osoittamiseen hankkeessa toimimisen kautta.  

 

5.1.4. Ilmastonmuutoksen riskeistä tiedottaminen 
Ainoastaan yksi yritys kertoi tiedottavansa ilmastonmuutoksen riskeistä. Haastateltava        

ilmaisi, että yritys tekee paljon erilaisia nostoja liittyen ilmastonmuutokseen. Haastateltava          

kertoi, että  
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“kyllä meillä viestitään tietysti meiän hankkeist, sit meillä kirjotetaan paljon          

blogitekstejä, jossa meiän asiantuntijat tekee erilaisii nostoja. Meil on tiettyjä - -            

kanavia, niinku lehtiä - - missä me näytään ja tehään nostoja tärkeistä asioista meille              

ja meiän asiakkaille ja niin edes päin” (haastateltava A, konsulttiala).  

 

Kaikki edellä mainitun yrityksen harjoittama viestintä liittyen ilmastonmuutokseen voidaan         

nähdä jollakin tavalla oman liiketoiminnan edistämisenä. Osa tämän yrityksen viestinnästä          

olikin selkeästi voittoa tavoittelevaa toimintaa. Osa viestinnästä oli kuitenkin luonteeltaan niin           

yleisluontoista, ettei se kytkeynyt suoraan voiton tavoitteluun ja oli luokiteltavissa teemaan           

ilmastonmuutoksen riskeistä tiedottamiseen.  

 

5.1.5. Eettinen harkinta 
Eettiseen harkintaan liittyviä yleisiä kuvauksia kertyi suhteessa paljon. Kaikki haastateltavat          

nostivat esiin, että vastuullisuus kuului yrityksen toimintastrategiaan. Haastateltavat        

ilmaisivat esimerkiksi, että “meiän siis nää vastuullisuustyö on sidottu meiän          

liiketoimintastrategiaan” (haastateltava B, teknologia-ala), “ilmastonmuutos on sellanen       

[meidän yritystä] lähellä oleva tai sydäntä lähellä oleva asia” (haastateltava B,           

teknologia-ala) sekä “toki se ympäristötyö nii on syvällä meiän juurissa” (haastateltava C,            

ympäristöhuoltoala). Vastuullisuus koettiin itsestään selvänä asiana nykyisessä       

toimintaympäristössä.  

 

Haastateltavan ilmaisusta riippuen kuvauksissa esiintyy vastuullisuus, ympäristö- sekä        

ilmastoasiat ja osa kuvauksista ovat muuten hyvin samankaltaisia. Eräs haastateltava toi           

esiin, että yrityksen toiminnan tieteellinen perusta sekä läpinäkyvyys ovat tärkeä osa           

yrityksen toimintaa sanomalla,  

“että toki me ollaan sitä mieltä, että - - pitää olla tieteellisesti todistettua ja              

läpinäkyvää - - että me ei uskota mihinkään sellasiin niinku viherpesu-tyylisiin           

ratkasuihin” (haastateltava F, energia-ala).  

Yrityksen ilmastotoimien tuli siis perustua tieteeseen ja olla aidosti vaikuttavaa. Kääntäen           

tulkinta olisi siis, ettei yrityksen toiminta saisi olla viherpesua, joka viittaa toimiin, joiden             

vaikuttavuus on ainoastaan näennäistä (Karliner, 2001).  

 

Mielenkiintoinen huomio oli, että yrityksen työntekijällä saattoi yksittäisenä henkilönä olla          

suhteellisen suuri valta siihen, millaisia ja kuinka paljon ympäristötoimia yritys toteutti.           

Useissa haastatteluissa kävi ilmi, että työntekijöiden arvopohja ja halu vaikuttaa yrityksen           
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toimintaan saattoi olla hyvinkin vaikuttavaa, kun yritys uudisti toimintaansa ja toteutti           

ilmastotoimia. Eräs haastateltava kertoi, että  

“esimerkkinä nää meiän sähköautojen latauspisteet - - mä oon ollu siinä vahvasti            

niinkun asian päällä” (haastateltava G, vähittäiskaupan ala).  

Samainen haastateltava kertoi toisesta yrityksen hankkeesta, että “tää on puhtaasti mun           

eteenpäin viemä”. Haastateltava oli myötävaikuttanut ja ideoinut useampia pienempiä toimia          

yrityksen sisällä, jotka helpottivat asiakkaita kierrättämään kulutustavaroitaan. Toimet eivät         

aina hyödyttäneet yritystä rahallisesti ja haastateltava nosti moneen kertaan esiin yrityksen           

vastuut ja velvollisuudet liittyen kestävään toimintaan.  

 

Toinen haastateltava kertoi, että yrityksen perustajajäsen on halunnut yrityksen olevan osa           

ilmastonmuutoksen ratkaisua. Hän sanoi perustajajäseneen viitaten, että  

“nyt hän haluu - - tehdä ratkasuja tähän ilmastonmuutokseen, niinku itse on lähtenyt             

isosti etsimään niit ratkasuja, sen on ehdottomasti - - se pääsyy” (haastateltava F,             

energia-ala).  

Pääsyy viittasi tässä syyhyn, minkä vuoksi yritys oli suuntautunut vahvemmin          

päästövähennyksiin tähtäävään toimintaan.  

 

Yritys saattoi harjoittaa ympäristökasvatusta nuorille. Tämä nousi esiin yhdessä         

haastattelussa, jossa haastateltava kertoi yläasteikäisille suunnatusta kampanjasta, joka        

pyrki herättelemään oppilaissa ajatuksia tiedostavasta kuluttamisesta. Haastattelijan       

tiedossa kuitenkin on, että muutkin haastatteluihin osallistuneet yritykset harjoittavat         

samankaltaista toimintaa, vaikka asia ei noussut esiin haastatteluissa. Yritykset saattoivat          

osallistua kasvatustyöhön erilaisten kampanjoiden ja vierailukäyntien kautta. 

 

Ilmastokumppanit-hankkeeseen liityttiin myös, koska hankkeen nähtiin sopivan hyvin yhteen         

yrityksen ideologian kanssa. Eräs haastateltava myös ilmaisi, että ilmastonmuutos         

ratkaistaan yhdessä, minkä vuoksi tämän kaltaisissa hankkeissa on hyvä olla mukana ja se             

hyödyttää pidemmällä aikavälillä myös yritystä.  

 

Haastateltava H (kiinteistö- ja rakentamisala) oli palkattu yritykseen rakentamaan         

ympäristöjärjestelmää, jota yrityksellä ei ennestään ollut. Työntekijällä oli positiivisia         

kokemuksia Ilmastokumppanit-hankkeesta ja hän oli ilmoittanut haluavansa, että yritys liittyy          

osaksi tätä hanketta. Yrityksen liittyminen Ilmastokumppanit-hankkeeseen oli siis yhden         

ihmisen idea, joka yrityksen sisällä hyväksyttiin. 
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5.1.6. Luokittelemattomat tekijät 

Motivoiviin tekijöihin valikoitui joukko kuvauksia, jotka eivät sopineet valmiiksi määriteltyjen          

teemojen alle. Yleisesti yritysten ilmaistiin toteuttavan ilmastotoimia sen vuoksi, että          

ilmastoasiat ovat tällä hetkellä trendikkäitä. Toisessa haastattelussa mainittiin, että yritys          

haluaa pitää ympäristötavoitteet korkealla. Halu pitää ympäristötavoitteet korkealla ei toki          

ilmaise perimmäistä syytä ympäristötoimille, mutta kuvauksiin on hyväksytty myös         

sekundaarisia syitä yritysten toiminnalle.  

 

Ilmastokumppaneissa yritysten ilmaistiin olevan mukana yrityksen omasta halusta, yrityksen         

kestävän kehityksen edistämiseksi sekä Ilmastokumppanit-hankkeen viestinnällisistä      

hyödyistä. Kahta yritystä kaupunki oli pyytänyt mukaan. Haastateltavat ilmaisivat myös, että           

hankkeeseen liittyminen oli itsestään selvyys tai yritys halusi lähteä mukaan.          

Ilmastokumppanit-hankkeeseen liittyminen koettiin myös osana yrityksen toimintastrategiaa.       

Joitakin yrityksiä kaupunki oli pyytänyt mukaan hankkeeseen. 

  

39 



Motivoivat tekijät

Liikevoitto
Yleinen Ilmastokumppanit
Oma ala yhteydessä ilmastoasioihin (3) Vertailukehittäminen (8)
Ratkaisujen tarjoaminen ilmastoasioissa asiakkaille liiketoiminnan kautta 
(2) Oman osaamisen näyttäminen (5)
Ratkaisujen tarjoaminen ympäristöasioissa asiakkaille liiketoiminnan 
kautta Omien palveluiden myynti (3)
Uskottavuuden saavuttaminen asiakkaiden silmissä (2) Tarjoaa ratkaisuja ympäristöasioihin asiakkaille liiketoiminnan kautta
Asiakkaiden mielipiteiden huomioon ottaminen Asiakkaiden etsiminen Ilmastokumppanit -tilaisuuksista (3)
Asiakkaiden ymmärtäminen liiketoiminnan edistämiseksi Ilmastokumppaneissa mukanaolon mainostaminen
Ilmastonmuutoksen ja hiilineutraaliustavoitteiden synnyttämät 
liiketoimintamahdollisuudet Verkostoituminen (4)
Ilmastotoimien synnyttämä kustannustehokkuus Yhteistyö muiden yritysten kanssa
Liiketoiminnan edistäminen oman vastuullisen toiminnan kautta Uuden liiketoiminnan kehittäminen
Halu olla markkinajohtaja ympäristöystävällisissa tuotteissa Oman vastuullisuuden esiintuonti
Halu tuoda yrityksen ympäristötyö näkyväksi muille Hyvä kanava viestiä ilmastoasioista
Toimintakentän muutosten seuraaminen Ajatustenvaihto

Näkyvyys

Uskottavuus ja vaikutusvalta harjoitetun 
ilmastopolitiikan kehittämisessä

Yleinen Ilmastokumppanit
Uskottavuus oman vastuullisuuden kautta (2) Kaupunki tärkeä yhteistyökumppani (2)
Uskottavuus asiakkaiden silmissä oman vastuullisen toiminnan kautta Halu olla mukana kaupungin asioissa
Oman vaikuttavuuden lisääminen edistämällä ilmastoasioita Suuri toimija kaupungin alueella (2)
Uskottavuuden saavuttaminen yhteistyökumppaneiden silmissä Viestinnällisesti riskillisten ilmastotekojen siirtäminen kaupungille

Halutaan samat tavoitteet kuin kaupungilla Oman vaikuttavuuden lisääminen

Yritykseen haluttiin tuoda ympäristöpolitiikkaa Vaikutusvallan saavuttaminen oman uskottavuuden kautta
Omien ilmastotoimien onnistuminen asettanut jatkotavoitteet hyvin 
korkealle

Luottamuksenvarainen sitoumuksellisuus
Yleinen Ilmastokumppanit
Kilpailukyvyn ylläpitäminen (2) Pysyä perillä toimintakentän muutoksista (3)
Kilpailukykyisenä pysyminen tulevaisuudessa Oman vastuullisuuden osoittaminen asiakkaille
Mukautuminen tulevaisuudessa muuttuvaan toimintaympäristöön
Toimintaympäristön seuraamista
Halu osoittaa olevansa vastuullinen toimija muuttuvassa 
toimintaympäristössä
Lainsäädännön muutoksiin varautuminen

Ilmastonmuutoksen riskeistä tiedottaminen
Yleinen Ilmastokumppanit
Ilmastonmuutoksesta tiedottaminen oman liiketoiminnan edistämiseksi

Eettinen harkinta
Yleinen Ilmastokumppanit
Vastuullisuus ja ilmastoasiat yrityksen toimintastrategian ytimessä IK sopii yrityksen ideologiaan
Vastuullisuus osa toimintastrategiaa (2) Ilmastonmuutos ratkaistaan yhdessä
Ilmastoasiat osa toimintastrategiaa (7) Työntekijän päätös liittyä Ilmastokumppanit-hankkeeseen. 
Ympäristöasiat osa toimintastrategiaa (2)
Toiminnan tieteellinen perusta ja läpinäkyvyys tärkeää
Yrityksen perustajajäsen on halunnut yrityksen olevan osa 
ilmastonmuutoksen ratkaisua
Työntekijöillä vahva arvopohja ilmastoasioissa (2)
Työntekijöillä vahva arvopohja ympäristöasioissa (2)
Työntekijät aktiivisia ympäristöasioissa
Päättävässä asemassa oleva työntekijä aktiivinen ympäristöasioissa (2)
Ympäristökasvatuksen harjoittaminen

Luokittelemattomat 
Yleinen Ilmastokumppanit
Ilmastoasiat trendinä yritysmaailmassa (3) Kaupunki pyysi mukaan (2)
Yritys haluaa pitää ympäristötavoitteet korkeina Itsestään selvyys lähteä mukaan

Halu olla mukana
Oman kestävän kehityksen edistäminen
Osa yrityksen toimintastrategiaa liittyä IK:hon
IK:n hyödyntäminen viestinnällisesti

Taulukko 3. Motivoivat tekijät. Kuvaukset on jaoteltu taulukossa otsikoiden Yleinen ja Ilmastokumppanit alle sen mukaan, liittyikö haastateltavan ilmaisema asia 
yleisemmin yrityksen ilmastotoimiin vai liittyikö se suoraan Ilmastokumppanit-hankkeen toimintaan. Suluissa oleva numero kertoo, jos kyseinen tekijä esiintyi 
useammassa haastattelussa.



 

5.2. Ajavien tekijöiden tuloksia 

Ajavia tekijöitä mainittiin huomattavasti vähemmän, kuin motivoivia tekijöitä. Useammassa         

haastattelussa nousi esiin ajatus siitä, että nykyaikana ilmastoystävälliseen toimintaan         

pyrkiminen kuuluu ajan henkeen ja kuuluu osaltaan yrityksen vastuisiin. Yritysten          

ilmastoasioiden edistämistä tunnuttiin pitävän itsestäänselvyytenä.  

 

5.2.1. Energian hinta ja sijoittajien painostus 

Luokassa ajavat tekijät ensimmäiseen ja neljänteen teemaan ei löytynyt haastatteluista          

yhtään tekijää (taulukko 4). Viitekehyksen ensimmäinen teema on energian hinta ja neljäs            

teema on sijoittajien painostus. Haastateltavat eivät ilmaisseet, että energian hinta olisi           

osana vauhdittamassa siirtymistä kohti vähäpäästöisempää energiaa tai muita ilmastotoimia.         

Sen sijaan haastatteluissa nousi esiin öljyn halpa hinta sekä ohjauskeinojen puuttuminen           

markkinoilla estävinä tekijöinä. Energian hinta nähtiin haastatteluissa päinvastaisena        

tekijänä, kuin mitä alkuoletus viitekehyksen perusteella oli. 

 

Sijoittajien painostus ei noussut esiin haastatteluiden aikana. Tähän saattoi vaikuttaa          

esimerkiksi haastatteluiden kysymyksenasettelu ja kysymyksiä olisikin voitu kohdentaa eri         

tavalla, jotta haluttuja tekijöitä olisi saatu esiin. 

 

5.2.2. Markkinoiden muutokset 

Markkinoiden muutokset yritysten ilmastotoimia ajavana tekijänä oli tunnistettavissa        

haastatteluista. Haastateltavat kokivat, että yritysten odotetaan olevan osa ratkaisua         

yhteiskunnallisissa ongelmissa, joihin ilmastoasiat lukeutuvat. Paine tämänkaltaiseen       

toimintaan tulee ulkoapäin eikä siten lukeudu esimerkiksi eettiseen harkintaan, jolloin yritys           

toteuttaa ilmastotoimia oman sisäisen paineen vuoksi. Hiilineutraalien tuotantotapojen        

koettiin olevan jatkotoiminnan edellytys. Eräs haastateltava totesi, että  

“se on - - koko jatkotoiminnan niinku edellytys ett se ilmastopuoli on kunnossa ja              

löydetään - - hiilidioksidineutraaleja tuotantotapoja” (haastateltava D, energia-ala).  

Nähtiin siis, ettei tulevaisuuden toimintaympäristössä tule olemaan toimintamahdollisuutta        

yritykselle, joka ei valmistaudu markkinoiden muutokseen jo nyt.  
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Esimerkkinä markkinoiden suhteellisen nopeasta muutoksesta haastateltava D (energia-ala)        

nosti esiin tuulivoiman markkinoilla viime aikoina tapahtuneet muutokset. Hän kertoi, että           

tuulivoiman tuotannon edellytyksissä on tapahtunut suuria muutoksia, jotka vaikuttavat         

vahvasti tuulivoiman tuotantoon. Haastateltava sanoi tuulivoiman NIMBY-vastustuksen       

vähentyneen. Lyhenne NIMBY viittaa niin sanottuun not in my back yard -ilmiöön, jossa             

esimerkiksi jotakin asiaa saatetaan pitää suvaittavana, mutta sen kanssa ei kuitenkaan           

haluta olla tekemisissä. Tuulivoiman tapauksessa kyse on siis siitä, että vaikka tuulivoimaa            

pidetään yleisesti hyväksyttävänä ja hyvänä asiana, sitä ei kuitenkaan ole haluttu oman            

asuinalueen lähelle, mikä on vaikeuttanut tuulivoiman tuontia markkinoille. (van der Horst,           

2007.) 

 

Tietoisuus tuulivoimasta on haastateltavan mukaan lisääntynyt viime vuosina ja helpottanut          

tuulivoiman rakentamista. Haastattelussa ei kuitenkaan tarkennettu, onko kyse kuluttajien         

tietoisuuden lisääntyminen, joka vähentäisi niin kutsuttua NIMBY-vastustusta vai jonkin         

muun tahon tietoisuuden lisääntyminen, joka heijastuisi esimerkiksi rakennuttamis- tai         

luvituspuolen kehittymiseen tuulivoimalle myönteisemmäksi. Haastateltava mainitsi myös,       

että jossain vaiheessa tapahtui muutos, jonka seurauksena tuulivoimaa yhtäkkiä “saadaan          

YVA:ttua” paljon helpommin. Haastateltavan mukaan jossain vaiheessa       

ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tapahtui siis muutos, joka edesauttoi tuulivoiman        

menestymistä markkinoilla. 

 

Kysyttäessä yleisemmin Ilmastokumppanit-hankkeen vaikutuksista yritykseen ja yrityksen       

ilmastotekoihin, haastateltavat eivät kyenneet suoraan määrittelemään      

Ilmastokumppanit-hankkeen aikaansaamia muutoksia. Haastateltavat toivat esiin, että       

yritykset ovat mukana monessa eri hankkeessa ja verkostossa eikä yksittäisen hankkeen           

saavutuksia pystytty tunnistamaan haastatteluiden aikana. Erilaisten verkostojen ja        

hankkeiden vaikutus yrityksen toimintaan kyllä tunnistettiin, mutta mentäessä yksittäisten         

hankkeiden tasolle eivät haastateltavat kyenneet erittelemään, mikä hanke sai mitäkin          

muutosta aikaiseksi yrityksessä. 

 

5.2.3. Sääntely ja hallitusten toimintaohjeet 

Edellä mainitun YVA-menettelyn lisäksi sääntely ja hallitusten toimintaohjeet nousivat esiin          

pariin otteeseen. Haastateltava D (energia-ala) nosti esiin, että tiukat direktiivit ovat           
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edistäneet ympäristöasioita, mikä on hyvin selkeä ajava tekijä. Hän kertoi, “ett           

ympäristöasiat on saatu sillai kuntoon, ett siel on aika niinku tiukat direktiivit”.  

 

Hieman hankalammin viitekehykseen luokiteltavissa oleva kuvaus on toimintaympäristön        

kiristyminen Suomen valtion ja Helsingin kaupungin ympäristötavoitteiden kiristymisen        

myötä. Haastateltava D (energia-ala) kuvasi asiaa seuraavasti:  

“On se toi niinku toimintaympäristö tavallaan kiristyny ja siel on Suomen valtion ja             

kaupungin tavotteet - - ett sitten on ymmärretty, ett ‘hei meiän pitääkin tehä             

nopeemmin toimia’.”  

Haastateltava tarkoitti siis sitä, että Suomen valtion sekä Helsingin kaupungin omien           

ympäristötavoitteiden kiristyminen aiheuttaa painetta yritysten suuntaan kiristää myös omia         

ympäristötavoitteitaan ennakoivasti.  

 

Kuvaus toimintaympäristön kiristymisestä voisi olla myös luokiteltavissa esimerkiksi        

motivoiviin tekijöihin luottamuksenvaraisen sitoumuksellisuuden alle. Kuvaus on kuitenkin        

luokiteltu sääntely ja hallitusten toimintaohjeet -teeman alle, sillä vaikka kyse onkin           

ennakoimisesta, tämän kuvauksen kohdalla yritykset seuraavat suoraan niitä valtiovallan ja          

kaupungin tavoitteita, jotka oletettavasti tulevat heijastumaan sääntelyyn ja lainsäädäntöön.  

 

5.2.4. Teknologian muutos 

Teknologia muutoksen vaikutukset mainittiin haastateltavan D (energia-ala) antaessa        

esimerkin merivesilämpöpumpuista. Hän kertoi , että  

“oisko nyt ollu ehkä vuos sitte vielä, itekki oon sanonu, että ‘joojoo, ett ei              

merivesilämpöpumput, ett ne ei niinku Suomen oloissa toimi’. Mut sit vaan - - on              

teknologia menny, ett siel on ne materiaalivalinnat kehittynyt ja se tekniikka on            

kehittyny, no nyt se vaan toimiiki tääl kylmissä merissä osan vuotta”.  

Haastateltavan mukaan merivesilämpöpumppujen käyttö Suomen olosuhteissa ei siis ole         

aiemmin ollut mahdollista. Teknologian kehittyminen on kuitenkin mahdollistanut        

merivesilämpöpumppujen käyttöönoton Suomessa.  

 

Tuulivoiman myllykokojen kasvusta puhuttaessa haastateltava D (energia-ala) kertoi asiasta         

seuraavasti:  
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“tulee niinku teknologiahyppäyksiä, että vaikka tuulivoimaa jos mietitään - - se oli            

aikasemmin niinku tosi semmost - - kallista, ne oli pieniä ne myllyt - - ja nyt se onki                  

yhtäkkii sillai, ett myllykoot on viismegasia”.  

Tuulivoiman teknologisessa kehityksessä on haastattelun perusteella tapahtunut suuria        

edistysaskelia viime vuosina, minkä vuoksi tuulivoiman tuottaminen on muuttunut yrityksille          

houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi.  

 

5.2.5. Luokittelemattomat tekijät 

Useat haastateltavat puhuivat verkostoitumisesta ja yhteistyöstä nykypäivän ilmentymänä tai         

trendinä. Verkostoissa yritykset hakivat pääasiassa uusia ideoita ja harjoittivat         

vertailukehittämistä (benchmark). Verkostot luokiteltiin tässä motivoivien sijaan ajaviin        

tekijöihin, sillä useista haastatteluista oli ymmärrettävissä, ettei erilaisten verkostojen         

ulkopuolelle jättäytyminen ole varsinaisesti vaihtoehto. Haastateltavat kokivat, että nykyään         

yrityksen tulee toimia yhteistyössä muiden yritysten kanssa.  

 

Verkostoitumisen ja yhteistyön vahva kulttuuri on luokiteltu viitekehykseen erilliseen,         

nimeämättömään teemaan, sillä sen luokittelu valmiiseen teemaan ei vaikuttanut luontevalta.          

Verkostoitumisessa vaikuttaisi haastattelujen perusteella olevan kyse enemmänkin muiden        

yritysten luomasta yhteispaineesta, jossa yksittäinen yritys osallistuu erilaisiin verkostoihin         

osittain sen takia, että muutkin yritykset osallistuvat. 

 

Edellä esitettyä olettamusta tukevat kuvaukset, jotka haastateltavat mainitsivat syiksi         

osallistua juuri Ilmastokumppanit-verkostoon. Haastateltavat nostivat esiin      

Ilmastokumppanit-hankkeeseen osallistumisen syiksi, että ratkaisuja ja päätöksiä tehdään        

nykyään paljon verkostoissa sekä sen, että ratkaisuja kehitetään usein yhteistyöllä.          

Haastateltava F (energia-ala) ilmaisi asian sanomalla, että  

“nykypäivänä varsinki ku kaikki ratkasut - - tehdään niin paljon yhdessä, ett ei tätä              

ilmastokriisiä pysty kukaan yksin rat[kase]maan - - nii kyl se verkostot on ihan niinku              

lähtökohta sille toiminnalle”.  

Haastateltava C (ympäristöhuoltoala) totesi, että hänen edustamansa alan yrityksiltä         

odotetaan mukanaoloa tämän kaltaisissa hankkeissa. Hän siis koki, että yrityksen mukana           

olo Ilmastokumppanit-hankkeessa on jollakin tasolla ulkopuolisen paineen aiheuttama        

velvollisuus yritykselle. 
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Useimmissa haastatteluissa nousi esiin verkostoinnin ja yhteistyön merkitys yritykselle.         

Ilmastokumppanit-hanke koettiin ensisijaisesti vapaaehtoisena hankkeena, mutta      

haastatteluiden aikana nousi esiin ajatuksia, jotka olivat jollakin tapaa myös ristiriidassa           

tämän ajatuksen kanssa. Haastateltava G (vähittäiskaupan ala) totesi, että  

“tähän on niin vahvat kytkökset siihen, että eihän me yksinään näit           

[ilmastonmuutoksen liittyviä] asioita ratkasta - - yks toimija ei tätä maailmaa ratkase”  

ja jatkoi myöhemmin, että “ratkasut vaatii yhteistyötä”. Verkostoitumista ja         

Ilmastokumppanit-hankkeen tyyppisiä hankkeita kuvailtiin trendikkäinä ja kertomalla, että “se         

on nyt kova sana.. joka puolella” (haastateltava F, energia-ala). Haastateltava G           

(vähittäiskaupan ala) totesi, että Ilmastokumppanit-hankkeen tapaisia yhteistyöfoorumeja       

tarvitaan. Haastateltavan kanta oli, että ilmastokriisiä ei kukaan pysty ratkaisemaan yksin ja            

että verkostot toimivat lähtökohtana ratkaisulle.  

 

Yksikään haastateltava ei kiistänyt Ilmastokumppanit-hankkeen vapaaehtoisuutta tai       

sanonut suoraan, että yrityksellä olisi vapaaehtoisuudesta huolimatta pakottava tarve         

osallistua Ilmastokumppanit-hankkeeseen. Haastatteluiden aikana nousi kuitenkin esiin       

ajatuksia, joiden mukaan yritykset eivät välttämättä näe vapaaehtoispohjalta toimivia         

hankkeita täysin vapaaehtoisina. Tässä kohtaa on hyvä huomata, että puheenvuorojen          

kohteena ei aina ollut pelkästään Ilmastokumppanit-hanke, vaan erilaiset        

vapaaehtoishankkeet ja -verkostot yleisemmin. Ilmastokumppanit-hanke nähtiin kuitenkin       

yhtenä näistä verkostoista. 

 

Vertailukehittämisestä puhuttaessa haastateltava D (energia-ala) mainitsi yksittäisenä       

esimerkkinä hankintaan ja matkustukseen liittyvä kompensaatio. Haastateltavan mielestä        

Ilmastokumppanit-hankkeesta saatiin “benchmarkkia” tämäntyyppisiin kysymyksiin, joita hän       

kuvaili yrityksensä sivuvirroiksi. Ne eivät siis kuuluneet yrityksen ydintoimintaan ja          

-osaamiseen. Ilmastokysymysten kentällä ilmaistiin muutenkin tapahtuvan hyvin paljon ja         

nopeasti tällä hetkellä. Ilmastokumppanit-hankkeeseen osallistuminen oli useamman       

haastateltavan mukaan yksi keino pysyä perillä muuttuvasta yrityskentästä ja pysyä kärryillä           

kokonaisuudesta. 
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Ajavat tekijät 

  

Energian hinta 

  

Markkinoiden muutokset 
Yleinen Ilmastokumppanit 
Ilmastoasioiden huomioiminen jatkotoiminnan edellytys (2)  
Yritysten odotetaan olevan osa ratkaisua yhteiskunnallisiin 
ongelmiin 

 

Jatkotoiminnan edellytyksenä hiilineutraalit tuotantotavat  
Uusiutuvan energian vastustus vähentynyt  
Tietoisuuden lisääntyminen toimintakentässä edistää 
uusiutuvan 
energian yleistymistä 

 

Uusiutuvaa energiaa saadaan tuotettua markkinaehtoisesti  

  

Sääntely ja hallitusten toimintaohjeet 
Yleinen Ilmastokumppanit 
Tiukat direktiivit  
Ympäristövaikutusten arviointimenettely helpottunut  
Toimintaympäristö kiristynyt valtion ja kaupungin tavoitteiden 
kiristyessä 

 

  

Sijoittajien painostus 

  

Teknologian muutos 
Yleinen Ilmastokumppanit 
Tekniikan kehittyminen mahdollistanut uuden hiilineutraalin 
tekniikan 
käyttöönoton Suomen oloissa 

 

Teknologian kehittyminen laskenut hintoja  

  

Luokittelemattomat 
Yleinen Ilmastokumppanit 
Verkostoitumisen ja yhteistyön vahva kulttuuri (4) Ratkaisuja ja päätöksiä tehdään paljon verkostoissa 

 Ratkaisujen kehittäminen yhteistyöllä 

 Velvollisuus olla mukana 

Taulukko 4. Ajavat tekijät. Kuvaukset on jaoteltu taulukossa otsikoiden Yleinen ja Ilmastokumppanit alle sen mukaan, liittyikö haastateltavan 
ilmaisema asia yleisemmin yrityksen ilmastotoimiin vai liittyikö se suoraan Ilmastokumppanit-hankkeen toimintaan. Suluissa oleva numero 
kertoo, jos kyseinen tekijä esiintyi useammassa haastattelussa. 
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5.3. Estävien tekijöiden tuloksia  

Viitekehyksen viimeiseen luokkaan tunnistettiin vähiten vaikuttavia tekijöitä ja        

Ilmastokumppanit-hankkeeseen liittyviä estäviä tekijöitä tunnistettiin vain yksi tekijä. Monia         

tekijöitä ei pystytty luokittelemaan ennalta olemassa oleviin viitekehyksen teemoihin vaan          

luokiteltiin muuhun teemaan kuuluvaksi (taulukko 5).  

 

5.3.1. Vahvan ja linjaavan politiikan puute 

Estävien tekijöiden ennalta määrätyistä teemoista vahvan ja linjaavan politiikan puutteisiin          

tunnistettiin eniten tekijöitä. Haastateltavien mielestä markkinoille voitaisiin oikeanlaisella        

politiikalla luoda parempia toimintamahdollisuuksia kehittää ilmastoystävällisempiä      

toimintamalleja. Haastateltava F (energia-ala) nosti esiin, että hiilen sidonnasta puuttuvat          

markkinaehtoiset työkalut sanomalla, että  

“meil on nyt yks tutkimushanke siihen liittyen - - ollaan osallisena keskusteluun siitä,             

ett kuinka yritykset vois osallistua tähän hiilensidontaan, koska tällä hetkellä siihen ei            

oo mitään sellasta markkinaehtosta välinettä”.  

Sama haastateltava ilmaisi myös, että nykymarkkinoilla halpa öljy tekee öljyn korvaamisesta           

vaikeaa sanomalla, että  

“tietenkin nähdään vaivaa, että yritetään löytää niitä ratkasuja, mutta kaikki tietää, ett            

toi halpa öljy - - se ei ole mikään kovin helposti korvattavissa”.  

Tähän haastateltava kaipasi muutosta, jotta siirtyminen kohti hiilineutraalimpaa toimintaa         

olisi yrityksille helpompaa.  

 

Haastateltava G (vähittäiskaupan ala) nosti esiin sähköautojen latausmekanismien        

standardoinnin puutteet. Hän kertoi, että  

“autoissa on erilaisia lataussysteemejä - - koko niinku standardointi on jääny - -             

vieläkin niinku ihan vaiheessa”.  

Haastateltava jatkoi vielä ja kertoi eri sähköautojen latausmekanismien olevan hyvin          

erilaisia. Hänen mukaansa standardoinnin puuttuessa sähköautojen latausverkostoon       

panostavat yritykset joutuvat sijoittamaan useisiin erilaisiin latausasemiin. Tämä aiheuttaa         

haastateltavan mukaan lisäkustannuksia yrityksille ja voi toimia estävänä tekijänä         

sähköautojen yleistymisessä.  
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Haastateltava H (kiinteistö- ja rakentamisala) nosti myös esiin lainsäädännön vaikutuksen.          

Kyse oli yrityksen konsultoivasta toiminnasta, jolloin yrityksen omat keinot vähentää päästöjä           

olivat haastateltavan mielestä vähäiset verrattuna yrityksen konsulttipalveluiden       

päästövähennyspotentiaaliin. Haastateltava kertoi, että  

“vaikka rakennuttajat, jotka joutuu itse miettii sitä, ett mitkä ne.. totta kai meki             

joudutaan suunnitelmis miettii määräyksiä ja sopeuttaa ne määräykset sinne - - me            

tutkitaan, selvitetään niin pitkälle, ku asiakas on kiinnostunu asiasta - - se tuo sit              

tietynlaist haastet siihen - - tai miten me voitais tarjota asiakkaalle sellasii            

vaihtoehtoja, jotka olis ympäristön kannalta hyviä jos ne ei kysy meiltä niitä. Jos - -               

meiän ikään kuin toimeksianto on rajattu niin, että ne haluaa jotain asiaa x niin sillon               

asian y tekeminen ei oo niinkun meidän tehtävä”.  

Haastateltava koki, että yrityksen hiilikädenjälki voisi olla huomattavasti suurempi. Hän          

mainitsi puutteet lainsäädännössä, joka ei tällä hetkellä velvoita yrityksiä ottamaan huomioon           

ilmastoystävällisyyttä toimeksiannoissa. Tällöin konsultoiva osapuoli ei myöskään pysty        

myymään sitä kovin tehokkaasti ja tämän yrityksen ydintoiminnan eli konsultointipalvelujen          

potentiaali vähentää päästöjä jää vähäiseksi.  

 

Aikaansa jäljessä oleva lainsäädäntö nostettiin esiin myös yleisellä tasolla estävänä tekijänä.           

Haastateltava G (vähittäiskaupan ala) mainitsi kuluttajan tuottaman sähkön myynnin         

verkkoon ja kertoi, että  

“meiänhän pitäis löytää - - ratkasuja, ett meil ois myöskin sitte lainsäätäjä siinä             

mukana miettimässä - - että tuolla on selkeä niinku este, ett nyt näit asioita ei pystytä                

kehittää, ett meiän pitää uudistaa lainsäädäntöä”.  

Lainsäädännön puutteet olivat siis haastateltavan mielestä selkeä este sähkön myynnin          

kehittämiselle, eivätkä yritykset hänen mukaansa pysty ratkaisemaan tämänkaltaisia        

ongelmia ilman lainsäätäjän mukana oloa.  

 

5.3.2. Epävarmuus valtiosta ja markkinoista 

Viitekehyksen teemaan epävarmuus valtion toimista tunnistettiin yksi tekijä, joka liittyi          

lainsäädäntöön. Lainsäädännön mainittiin voivan muuttua nopeasti, joka voisi vaikuttaa         

arvaamattomasti joihinkin yritysten toiminta-alueisiin. Eräs haastateltava viittasi uudemman        

teknologian tulosta markkinoille, jolle ei välttämättä ole vielä tarkkaa lainsäädäntöä. Yritykset           

joutuvat tällöin ottamaan riskin investoidessaan uuteen teknologiaan, sillä lainsäädäntö         

saattaa muuttua nopeastikin ja esimerkiksi estää jo aloitettuja hankkeita etenemästä.  
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Haastateltava F (energia-ala) kertoi epävarmuudesta lainsäädäntöä kohtaan seuraavasti:  

“Tää ala muuttuu niin - - hirveen nopeesti nykyaikana - - ett synteettisis polttoaineissa              

nii sielt saattaa tulla lainsäädäntöö, joka niinku torppaa meiän suunnitelmat ja           

investoinnin täysin - - tai sit sielt saattaa tulla lainsäädäntöö, joka vauhdittaa sitä             

niinku ihan tuplasti - - se on niin arvaamaton kenttä”.  

Investoinnit voivat siis osoittautua turhiksi lainsäädännön muuttuessa. Toisaalta        

lainsäädännön muutokset voisivat myös vauhdittaa hankkeita. Haastateltava koki kuitenkin         

lainsäädännön ennakoimattomuuden pääasiassa huonona asiana yrityksen toiminnan       

kannalta, sillä se teki yrityksen toiminnan suunnittelun hyvin haastavaksi uuden          

liiketoiminnan suhteen.  

 

Teemaan epävarmuus markkinoiden tilanteesta ei tunnistettu kuvauksia. Toisaalta        

keskustelunaiheena oli ilmastonmuutos ja ilmastoteot. Kaikki haastateltavat tuntuivat hyvin         

vakuuttuneilta siitä, että ilmastonmuutos tulee aiheuttamaan suuriakin muutoksia yritysten         

toimintakentässä ja että ilmastoteot ovat tarpeellisia, monessa tapauksessa pakollisia.         

Yksikään haastateltava ei kiistänyt ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sen tuomia         

vaatimuksia yritykselle. Tämä voi olla yksi syy sille, ettei haastatteluissa noussut esiin            

mahdollisia markkinoiden tilanteesta johtuvia ilmastotoimia estäviä tekijöitä. 

 

5.3.3. Luokittelemattomat tekijät 

Viimeiseen teemaan valikoitui muutama tekijä, jotka eivät suoraan soveltuneet mihinkään          

Okereken (2007) viitekehyksen estävän tekijän teemaan. Lainsäädännöstä mainittiin        

useampi eri tekijä. Haastateltava F (energia-ala) kertoi lainsäädännön aiheuttavan         

kustannustehottomuutta ilmaisemalla, että  

“jos lainsäädäntö sallis, niinku laajemmin eri keinoja, nii me tehtäs erilaisiin paikkoihin            

niit investointeja - - mut nähdään ett ne pitäs kuitenkin tehä kustannustehokkaasti. Ja             

että jos sä satasella saat hiilidioksidia vähennettyä niinku viisinkertasen määrän          

jossain metsittämällä kun jollain biopolttoaineella, nii sitt ehkä kannattas niinku miettii,           

ett mihin ne yksityiset ja ne rahat kannattas niinku suunnata”.  

Lainsäädännön tulisi siis haastateltavan mielestä ohjata vahvemmin yrityksiä luomalla         

kustannustehokkaita tapoja toteuttaa haluttuja muutoksia.  

 

Lainsäädäntö mainittiin myös aiheuttavan elintarvikkeiden hävikkiä.  
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“- - ei kaikki oo aina kiinni siitä, että sä et haluaisi tehdä, vaan meil on myöskin                 

rajoitteita olemassa”,  

haastateltava G (vähittäiskaupan ala) totesi kertoessaan, että ruokahävikin vähentäminen         

voi joskus olla haastavaa, sillä yrityksiä sitoo lainsäädäntö, joka määrittelee mitä viimeisen            

käyttöpäivän ohittaneille elintarvikkeille saa tehdä. Sama haastateltava mainitsi myös, että  

“meil on edelleenkin lainsäädännössä rajoitteita, joita pitäisi voimakkaammin niinkun         

miettiä - - ett millä keinoin voitaisiin sit löysentää ehkä sitä lainsäädäntöä, jotta me ei               

luoda liian isoi barrikadeja, ett sit tavallaan ei tehä mitään”.  

Haastateltava korosti haastattelussa, ettei väheksy lain tarkoitusperiä, mutta peräänkuulutti         

keskustelua siitä, kuinka lainsäädäntöä voitaisiin oikeissa kohdissa löystää siten, että          

yritysten olisi helpompi toteuttaa haluttuja ilmastotoimia.  

 

Viimeisen käyttöpäivän ohittaneisiin tuotteisiin haastateltava G (vähittäiskaupan ala) mainitsi         

myös liittyvän tuottajien puolelta pelko brändin maineesta. Haastateltava toi esiin          

lainsäädännön esteiden lisäksi tuottajien huolen omasta tuotteesta. Hän sanoi, että  

“mä tunnistan, että täs - - taustalla on tietysti varmasti niinku toimijoiden pelko siitä              

brändin mielikuvasta, että entä jos sitä myydäänkin liian kauan. - - Sit on nää              

vastuukysymykset. Kuinka kauan se vastuu ja mihin asti se kestää”.  

Elintarvikkeiden hävikin vähentämiseen liittyi siis estäviä tekijöitä sekä lainsäädännön että          

tuottajien puolelta, joka rajoitti mahdollisia elintarvikkeiden vähentämiseen tähtäävien        

toimien toteuttamista.  

 

Nämä lainsäädäntöön liittyvät tekijät eivät soveltuneet luokiteltavaksi estävien tekijöiden         

ensimmäiseen teemaan (vahvan ja linjaavan politiikan puute), sillä kyse ei ollut minkään            

linjauksen puutteesta, vaan olemassa olevasta lainsäädännöstä, joka loi esteitä yritysten          

toiminnalle. Lainsäädännön ei näissä tapauksissa myöskään mainittu olevan vanhentunutta,         

vaikkakin muutoksia kaivattiin. Kyse oli enemmänkin lainsäädännöstä, joka ei enää          

soveltunut muuttuneeseen tilanteeseen.  

 

Viimeinen mainittu estävä tekijä liittyi infrastruktuurin puutteeseen. Haastateltava F         

(energia-ala) kertoi, että arktisen tuulisähkön tuottaminen on kustannustehokasta        

pohjoisessa Norjan puolella, mutta Suomeen vievä verkko puuttuu, jolloin sitä ei kyetä            

hyödyntämään Suomen puolella. Infrastruktuurin puuttuminen hidasti siis haastateltavan        

mukaan hiilineutraaliin energiaan siirtymistä.  

 

49 



 

Ilmastokumppanit-hankkeessa yrityksen osallistumista haittaavista tekijöistä     

henkilövaihdokset tunnistettiin useammasta haastattelusta. Viidessä haastattelussa nousi       

esiin Ilmastokumppanit-hankkeen edustajan vaihtuminen. Työntekijän lopettamisen tai       

vastuualueiden uudelleen jaon kautta osa Ilmastokumppanit-hankkeeseen liittyvästä       

hiljaisesta tiedosta oli hävinnyt tai vastuun siirtyminen ei ollut onnistunut kovin hyvin.            

Haastateltavat kertoivat, että yrityksen aktiivisuus Ilmastokumppanit-hankkeessa oli ollut        

esimerkiksi alhainen vaihdoksen jälkeen tai jotkin tiedot olivat jääneet aiemmin vastuussa           

olleen henkilön taakse, kuten henkilökohtaiseen sähköpostiin. Yhdessä yrityksessä        

Ilmastokumppanit-hankkeen edustaja oli pitkällä vapaalla ja hänen tilallaan oli nimettynä          

toinen työntekijä täksi ajaksi. Ilmastokumppanit-hankkeeseen ei välttämättä oltu myöskään         

ilmoitettu henkilön vaihtumisesta, minkä vuoksi tieto ei kulkenut jouhevasti yrityksen ja           

hankkeen välillä. Yhdessä yrityksessä ei vaikuttanut olevan lainkaan vastuuhenkilöä         

haastatteluhetkellä.  
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Estävät tekijät 

  

Vahvan ja linjaavan politiikan puute 

Yleinen Ilmastokumppanit 

Hiilen sidonnasta puuttuu markkinaehtoiset 
työkalut  

Halvan öljyn korvaaminen haastavaa  

Yhteisten standardien puute  

Lainsäädäntö aikaansa jäljessä  

Lainsäädäntö ei velvoita ilmastoystävällisyyttä 
yritysten toimeksiannoissa  

  

Epävarmuus valtion toimista 

Yleinen Ilmastokumppanit 

Lainsäädännön nopea muutos tekee toiminnasta 
epävarmaa  

  

Epävarmuus markkinoiden tilanteesta 

Yleinen Ilmastokumppanit 

  

Luokittelemattomat 

Yleinen Ilmastokumppanit 

Infrastruktuurin puuttuminen Henkilöstövaihdos vaikuttanut yrityksen 
IK-toimintaan (5) 

Lainsäädäntö aiheuttaa kustannustehottomuutta 
vääränlaisilla 
ohjauskeinoilla 

 

Lainsäädäntö aiheuttaa elintarvikkeiden hävikkiä  

Lainsäädäntö luo esteitä  

Pelko brändin puolesta aiheuttaa elintarvikkeiden 
hävikkiä 

 

Taulukko 5. Estävät tekijät. Kuvaukset on jaoteltu taulukossa otsikoiden Yleinen ja Ilmastokumppanit alle sen 
mukaan, liittyikö haastateltavan ilmaisema asia yleisemmin yrityksen ilmastotoimiin vai liittyikö se suoraan 
Ilmastokumppanit-hankkeen toimintaan. Suluissa oleva numero kertoo, jos kyseinen tekijä esiintyi useammassa 
haastattelussa. 
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5.4. Muita huomionarvoisia tuloksia  

Useampi haastateltava oli epävarma Ilmastokumppanit-hankkeen vaikuttavuudesta yrityksen       

toimintaan tai sen hyödyistä yritykselle. Kyse ei ole suoraan estävästä tekijästä, mutta mikäli             

yritys ei koe hankkeesta olevan hyötyä, se saattaa vaikuttaa yrityksen toimintahalukkuuteen           

ja -aktiivisuuteen Ilmastokumppanit-hankkeessa. Vaikka haastateltavat eivät tunnistaneet       

suoraan kysyttäessä Ilmastokumppanit-hankkeen vaikuttavuutta tai hyötyjä, monessa       

haastattelussa nousi muissa yhteyksissä esiin verkostoissa mukana olon tärkeys         

yleisemmin, joihin myös Ilmastokumppanit-hanke verkostona lukeutuu.  

 

Kysyttäessä, olisiko ilmastositoumuksia olemassa ilman Ilmastokumppanit-hanketta,      

haastateltavat osasivat vastata tarkemmin. Yli puolet haastateltavista kertoivat        

Ilmastokumppanit-hankkeeseen annettujen sitoumusten olevan osa jotakin muuta toimintaa        

tai tavoitteita, joita yritys toteutti. Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta         

Ilmastokumppanit-hanketta varten ei oltu lähdetty luomaan täysin uusia sitoumuksia, jotka          

vaatisivat uusia toimia yrityksessä. Syyksi kerrottiin, ettei Ilmastokumppanit-hanke ollut kovin          

suuri tekijä yrityksen toiminnassa, ja ettei uusien ilmastotavoitteiden asettamista nähty          

tarkoituksenmukaisena. Haastateltava D (energia-ala) ilmaisi, että samoja ilmastotoimia        

raportoidaan useampaan paikkaan, jotta ei olla ”itekki solmussa”. Tällä hän viittasi siihen,            

että jokaiselle taholle eri ilmastositoumusten asettaminen johtaisi vaikeuksiin hallita         

kokonaisuutta eikä olisi tarkoituksenmukaista. 

 

Haastatteluissa haastateltavilta kysyttiin myös, olivatko yrityksen      

Ilmastokumppanit-hankkeen ilmastositoumukset olleet olemassa yrityksen tavoitteissa jo       

ennen hankkeeseen osallistumista, vai oliko joku sitoumuksista luotu hanketta varten. Yhden           

yrityksen (haastateltava H, kiinteistö- ja rakentamisala) ilmastositoumusten yhteydessä nousi         

esiin, että yrityksen sitoumuksista yksi luotiin Ilmastokumppanit-hanketta varten ja siihen          

liittyi vahvasti sitoumuksen luonne. Yrityksen tekemän ilmastositoumuksen vaikutus ei         

liittynyt yrityksen omiin päästöihin vaan sen hiilikädenjälkeen, joka tässä tapauksessa          

tarkoitti yrityksen tuotteen ilmastohyötyjä eli päästövähennyspotentiaalia sen yritysasiakkaille        

(Sitra, 2019).  

 

Ilmastokumppanit-hanketta varten uuden ilmastositoumuksen tehnyt yritys käytti       

ympäristöjärjestelmänään Ekokompassia, joka ottaa huomioon ainoastaan yrityksen omat        

päästöt eikä sen välillisiä päästövähennyksiä (Ekokompassi, 2020). Haastateltava kuitenkin         
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koki, että yrityksen hiilikädenjälki saattoi kasvaa huomattavasti suuremmaksi kuin yrityksen          

omat päästövähennykset, sillä yrityksen toiminta oli luonteeltaan konsultoivaa. Yrityksen         

toiminta oli luonteeltaan toimistotyön tapaista, mutta sen asiakkaat saattoivat edustaa          

esimerkiksi jotakin teollisuuden alaa, joiden hiilipäästöt olivat moninkertaiset verrattuna         

yrityksen omaan alaan. Haastateltava koki, että hänen yrityksensä asiakkaiden         

päästövähennysmahdollisuudet olivat potentiaalisesti huomattavasti suuremmat kuin      

yrityksellä itsellään.  

 

Haastateltavan esittämä huomio on mielenkiintoinen. Ilmastokumppanit-hankkeen sivuilla       

ilmastositoumus määritellään yrityksen oman organisaation ilmastonmuutokseen hillintään       

liittyväksi tavoitteeksi (Ilmastokumppanit). Tavoitteen tulee siis liittyä yrityksen toimintaan,         

mutta päästölähteen ei tarvitse olla yrityksen oman toiminnan suoraa seurausta. Edellä           

esitetyssä tapauksessa Ilmastokumppanit-hankkeen kautta luotu sitoumus ei ollut olemassa         

yrityksen ympäristöjärjestelmässä, koska ympäristöjärjestelmässä päästölähteen tuli olla       

yrityksen oman toiminnan suoraa seurausta. Yrityksen omissa ympäristötavoitteissa energia         

oli kokonaisuutena tärkeä aihe, mutta ilmastositoumuksen muodossa lupaus löytyi vain          

Ilmastokumppanit-hankkeesta. Ilmastositoumuksiin valikoitui siis yritykselle itselleen uusi       

ilmastotoimi, jota toteuttaa. Sen vaikutus ei liittynyt suoraan yrityksen omiin päästöihin, mutta            

kokonaisuudessa vaikutus saattoi olla haastateltavan mukaan paljon suurempi, kuin mitä          

yritys voisi itse omassa toiminnassaan saavuttaa.  

 

 

Yrityksen ala Sitoumukset 

Konsulttiala 1 2     

Teknologia-ala 1 2 3    

Ympäristöhuoltoala 1 2 3    

Energia-ala 1      

Ei määritelty alaa 1 2     

Energia-ala 1 2 3 4 5 6 

Vähittäiskaupan ala 1 2 3 4 5 6 

Kiinteistö- ja 
rakentamisala 1 2     

Taulukko 6. Ilmastokumppanit-hankkeen vaikutus yritysten 
ilmastotoimien sisältöön. Punainen: ei vaikutusta. 
Vihreä: Sitoumus luotu Ilmastokumppanit-hanketta varten. 
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6. Pohdinta  
Yritysten motiivit liittyä erilaisiin ympäristö- ja ilmastohankkeisiin sekä tehdä vapaaehtoisia          

päästövähennystavoitteita vaihtelee yrityksestä toiseen. Usein taustalla ei ole vain yksi          

vaikuttava tekijä, vaan yrityksen halukkuuteen tehdä vapaaehtoisia       

päästövähennystavoitteita vaikuttaa useat eri tekijät (Hsueh, 2017). Tutkielmani alussa         

esiteltyihin ajatuksiin sisältyi, että yritykset omaksuvat erilaisia ilmastostrategioita, ja että          

eettisten arvojen sisältyminen yritysstrategiaan ei aina ole pyyteetöntä toimintaa (Kolk ja           

Pinkse, 2004; Altman, 2005). Tutkielmani tulokset tukevat samoin ajatusta useammasta          

vaikuttavasta tekijästä näennäisesti vapaaehtoisten ilmastotoimien taustalla. Haastatteluissa       

nousi esiin erilaisia tekijöitä ja viitteitä vielä useammasta tekijästä, jotka vaikuttavat yristysten            

halukkuuteen tehdä ilmastotoimia sekä liittyä Ilmastokumppanit-hankkeeseen.  

 

Tutkimukseni tulokset tukevat viitekehyksenä käytetyn Okereken (2007) taulukon tuloksia ja          

useimpiin taulukon teemoihin löydettiin toiminnan taustalla vaikuttavia tekijöitä. Joihinkin         

viitekehyksen teemoihin ei tutkimuksessani löydetty tekijöitä. Kerätyn aineiston perusteella ei          

voida kuitenkaan päätellä, johtuuko tämä taustalla vaikuttavien tekijöiden todellisesta         

puuttumisesta vai tekijöiden puuttumisesta tutkielman menetelmällisistä syistä.  

 

Haastatteluissa nousi esiin, että ilmastoasioilla on nykyään vahva trendi yritysmaailmassa.          

Nähtiin, että yritysten pitää seurata näitä trendejä voidakseen jatkaa toimintaansa.          

Haastatteluissa mainittiin, että yritykset toteuttivat ilmastotoimia varmistaakseen toimintansa        

myös tulevaisuudessa toimintakentän ja säädösten muuttuessa. Hsueh (2017) toteaa         

tutkimuksessaan, että yritys saattaa sitoutua päästövähennyshankkeisiin esimerkiksi       

turvatakseen yrityksensä mainetta tai varmistaakseen itselleen olemassa olevia tai         

mahdollisesti syntymässä olevia markkina-alueita. Tutkimukseni tulokset tukevat ajatusta,        

että verkostoihin ja hankkeisiin liityttiin, jotta yritys voisi harjoittaa vertailukehittämistä sekä           

tehdä yhteistyötä muiden yritysten kanssa. 

 

Asiakkaiden vaikutus nousi esiin esimerkiksi puhuttaessa yritysten uskottavuudesta sekä         

liiketoiminnan kannattavuudesta tulevaisuudessa. Tulokset eivät tuo ilmi tarkempia        

yksityiskohtia, millä tavoin asiakkaat vaikuttavat yritysten halukkuuteen toteuttaa        

ilmastotoimia. Hsuehin (2017) mukaan yrityksen asiakaskunta ja asiakaskontaktien määrä         

näkyy myös yrityksen toimissa. Yritykset, joilla on paljon asiakaskontakteja ovat usein           

halukkaampia osallistumaan vapaaehtoispohjalta toimiviin ilmastohankkeisiin (Hsueh, 2017).       
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Kyseinen näkökulma ei tällaisenaan noussut esiin haastatteluissa eikä aineistoa analysoitu          

tästä näkökulmasta. Tutkimuksessani kerättyä aineistoa olisikin mielenkiintoista tarkastella        

tästä näkökulmasta.  

 

Tutkimukseni tulokset tukevat alussa esiteltyä ajatusta, että yritykset ovat rationaalisia          

toimijoita ja muokkaavat strategiaansa esimerkiksi hyötyäkseen uusien toimintamallien        

kautta (Lantos, 2002). Myös eettisinä pidettyjen arvojen sisällyttäminen yritysstrategiaan voi          

todellisuudessa johtua pyyteellisistä syistä (Altman, 2005). Haastateltavat toivat ilmi, ettei          

ilmastonmuutoksen huomiotta jättäminen ole nykyään enää vaihtoehto yrityksen toiminnan         

jatkuvuuden turvaamiseksi ja puhuivat esimerkiksi markkinajohtajuudesta      

ilmastonmuutoksen vuoksi muuttuvassa maailmassa. Vastuullisuuden ja ilmastoasioiden       

kerrottiin olevan toimintastrategian ytimessä. Työntekijöiden arvot ja toiminta sekä niiden          

vaikutus yrityksen toimintaan nousivat esiin useassa haastattelussa.  

 

6.1. Verkostoituminen ja yhteistyö 

Haastatteluissa verkostoitumisen sekä yhteistyön vahva kulttuuri mainittiin useammassa        

haastattelussa syyksi olla mukana erilaisissa verkostoissa. Haastatteluista oli        

ymmärrettävissä, ettei erilaisten verkostojen ulkopuolelle jättäytyminen ole varsinaisesti        

vaihtoehto ja aiheeseen liittyvät kuvaukset luokiteltiinkin ajaviin tekijöihin markkinoiden         

muutosten alle. Tutkielmani tuloksista on tulkittavissa, että yritykset liittyvät         

vapaaehtoispohjaisiin hankkeisiin ja verkostoihin, jotta ne eivät jäisi ulkopuolelle         

kehitettäessä uutta ja päätettäessä asioista. Tutkielmani ei kuitenkaan vastaa siihen, onko           

kyse pelkästä yrityksen itsekkäästä halusta pysyä mukana kehityksessä vai vaikuttaako          

verkostoihin liittymiseen myös jonkinlainen joukkopaine muiden yritysten suunnalta.  

 

Linder (2018) tarkasteli Los Angelesin sekä Long Beachin satamassa ilmanlaadun          

parantamiseen tähtäävää vapaaehtoista hanketta, jossa pyrittiin saamaan laivayhtiöt        

laskemaan alustensa vauhtia saapuessaan satamaan. Vauhdin pudottaminen oli vahvasti         

kytköksissä syntyneisiin päästöihin. Hanke onnistui hyvin tavoitteissaan, sillä yhtiöt lähtivät          

helposti mukaan hankkeeseen. Tutkimus selvitti, miksi yhtiöt lähtivät niin mielellään mukaan           

hankkeeseen. Kävi ilmi, että paikallisen yhteisön huoli sekä sääntelyn uhka olivat jopa            

vaikuttavampia syitä kuin rahalliset syyt. Tässä mielenkiintoisin huomio on kuitenkin, että           

useat yhtiöt ilmaisivat ympäristötoimien olevan yksittäisen yrityksen velvollisuus, jotta         

suuremman satamayhteisön julkisuuskuva pysyisi hyvänä. Yritykset kokivat siis, että         
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vapaaehtoishankkeeseen osallistuminen oli velvollisuus muita yrityksiä kohtaan. (Linder,        

2018).  

 

Linderin (2018) tutkimus antaa tukea ajatukselle, että muut yritykset voivat olla suuressa            

osassa yrityksen liittymishalukkuutta erilaisiin hankkeisiin. Linderin (2018) tutkimuksessa        

liittyminen koettiin velvollisuutena muita kohtaa. Tutkimukseni tulokset jäävät pintapuolisiksi         

ja onkin vaikea sanoa, millä tavalla joukkopaine koetaan Ilmastokumppanit-hankkeessa         

mukana olevissa yrityksissä. Tarkempaa syytä olisikin mielenkiintoista kartoittaa.  

 

Yrityksiin vaikuttaa niin ulkoiset, kuin sisäisetkin paineet, ja ne ohjaavat yritysten halukkuutta            

osallistua vapaaehtoisiin ilmastohankkeisiin. Hsueh (2017) tuo esiin artikkelissaan, että         

kasvava osuus sijoittajista uskoo osallistumattomuuden hiilipäästöjä paljastaviin projekteihin        

(carbon disclosure project) voivan johtaa taloudellisiin menetyksiin, vaikka hankkeet         

useimmiten toimivatkin vapaaehtoispohjalta. Tämä ohjaa Hsuehin (2017) mukaan yrityksiä         

liittymään erilaisiin hankkeisiin.  

 

Tutkielmassani osa haastateltavista antoi ymmärtää, ettei erilaisten verkostojen ulkopuolelle         

jättäytyminen ole yritykselle varsinaisesti vaihtoehto. Haastateltavat kokivat, että nykyään         

yrityksen tulee toimia yhteistyössä muiden yritysten kanssa. Hsuehin (2017) tarkastelema          

hanke eroaa toki Ilmastokumppanit-hankkeesta, mutta haastatteluissa haastateltavat       

puhuivat pääasiassa yleisemmin erilaisista verkostoista ja hankkeista, joten tuloksia saatiin          

enemmän yleisellä tasolla, kuin liittyen juuri Ilmastokumppanit-hankkeeseen. Tulokset        

viittaavat samaan suuntaan kuin Hsuehin (2017) tulokset. 

 

Verkostoihin ja hankkeisiin liittyminen koettiin yrityksissä osin itsestään selvänä. Hakivatko          

yritykset liittyessään Ilmastokumppanit-hankkeeseen kontaktia muihin yrityksiin, kaupunkiin       

vai molempiin? Useat haastateltavat ilmaisivat, että verkostoituminen ja toiset yritykset ovat           

tärkeä osa heidän toimintaansa Ilmastokumppaneissa. Kontakti muihin yrityksiin mainittiin         

useammin, kuin kontakti kaupunkiin. Kaupunki mainittiin kuitenkin useampaan kertaan         

tärkeänä yhteistyökumppanina, jota ei yritysten joukosta tunnistettu.  

 

Yksi tutkimukseni haastateltavista nosti esiin ajatuksena sitoa osan omista vähäisemmistä          

ilmastotoimistaan kaupungin toiminnan alle vääränlaisen julkisuuden välttämiseksi.       

Vääränlainen julkisuus yrityksen vastuullisesta toiminnasta ei ole pelkona uusi. Yrityksen          

vastuullisesta toiminnasta (corporate social responsibility) viestiminen ei ole riskitöntä. Yritys          
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voi saada osakseen epäluuloja kuluttajien puolelta, kun se pyrkii viestimään          

vastuullisuudestaan (Lii ja Lee, 2012). Tämä voi johtaa negatiiviseen ja yrityksen brändin            

suhteen vahingolliseen julkisuuteen (Yoon ym., 2006). 

 

Eräs haastateltava ilmaisi, että lähtemällä mukaan Ilmastokumppanit-hankkeeseen haluttiin        

luoda vahvempi yhteys kaupunkiin. Toinen haastateltava kertoi yrityksen olevan iso toimija           

kaupungin alueella, jonka vuoksi oli perusteltua liittyä mukaan. Kiinnostus         

Ilmastokumppanit-hankkeessa toimimiseen kohdistui siis sekä muihin yrityksiin että        

kaupunkiin, mutta haastatteluissa korostui kuitenkin yritysten merkitys.  

 

6.2. Yrityksen ala ja teknologian kehitys  

Yrityksen ala sekä toiminta-alue ovat ilmeisimpiä syitä erilaisiin        

ilmastokäyttäytymisstrategioihin yritysten keskuudessa. Yleisesti energia-alan yritysten sekä       

alalla toimivien toimittajien ja alihankkijoiden riskejä liittyen ilmastonmuutoksen tuomiin         

muutoksiin pidetään suurina. Alan yritykset ovatkin olleet hyvin aktiivisia osallistumaan          

erilaisiin ympäristö- ja ilmastoneuvotteluihin sekä asettamaan sisäisiä tavoitteita.        

Energiaintensiivisten alojen keskuudessa on nähtävissä samansuuntaista käyttäytymistä.       

(Dunn, 2002.)  

 

Dunnin (2002) tutkimuksessa esitellyt tulokset tukevat oman tutkielmani tuloksia, sillä jotkut           

haastateltavat kokivat ilmastonmuutoksen vaikuttavan yritykseen juuri yrityksen alan vuoksi.         

Molemmat energia-alan yrityksessä toimivat haastateltavat kokivat, että ilmastoasiat        

kytkeytyivät vahvasti yrityksen toimintaan. Energia-alaan kohdistuu paljon paineita, sillä         

esimerkiksi kivihiilen ja turpeen verotusta kiristetään valtion pyrkiessä kohti vuoden 2035           

hiilineutraaliustavoitettaan ja energia-alan yrityksiin kohdistuu jatkuvasti paineita yhä        

vähäpäästöisempään tuotantoon (Valtioneuvosto, 2020a; Valtioneuvosto, 2020b).  

 

Teknologia-alan edustaja ilmaisi samoin haastatteluissa, että ala kytkeytyy luontevasti         

ilmastoasioihin. Teknologia-alan yhteys ilmastoasioihin ei näyttäydy yhtä selvänä, kuin         

energia-alan kytkeytyneisyys ilmastoasioihin. Haastateltava ilmaisi samassa yhteydessä,       

ettei yritys voi oikeastaan toimia, ellei se pyri löytämään ratkaisuja myös yhteiskunnallisiin            

ongelmiin. Tästä nousee kysymys, kuinka iso osa kokemuksesta oman alan          

kytkeytyneisyydestä ilmastoasioihin johtuu yleisestä ilmastoasioiden ajankohtaisuudesta ja       

odotuksista yrityksiä kohtaan liittyen eettisiin arvoihin sekä yrityskansalaisuuteen (Husted ja          
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Allen, 2000; Googins ym., 2007). Kääntäen voidaan kysyä, millä aloilla toimiva henkilö            

kokisi, että ilmastoasiat eivät millään tavalla kytkeydy henkilön edustamaan alaan.          

Ilmastoasiat ovat niin kokonaisvaltainen ja läpileikkaava aihe, että se voidaan ulottaa           

koskemaan hyvin monenlaisia asioita ja toimintoja. 

 

Ilmastoasioiden pitäminen itsestään selvänä tai tärkeänä osana yrityksen toimintaa saattoi          

johtua myös siitä, että haastateltavat olivat yleensä yrityksen ympäristöasioista ja          

yleisemmin kestävyysaiheista vastaavia henkilöitä. Oletuksenani on, että tämä vaikuttaa         

heidän asenteisiinsa sekä vastauksiinsa keskusteltaessa yritysten vastuista ympäristö- ja         

ilmastoasioiden saralla. Lisäksi haastateltavat tiesivät haastattelijan tutkivan juuri        

Ilmastokumppanit-hankkeen yrityksiä yritysvastuun näkökulmasta ja haastattelijan olevan       

itsekin ympäristöalan opiskelija. Tämäkin saattoi vaikuttaa haastattelun näkökulmaa sekä         

vaikuttaa vastauksiin. (Ruusuvuori ja Tiittula, 2009.)  

 

Viimeisten vuosikymmenien aikana teknologisten ratkaisujen kehitys sekä       

ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät poliittiset päätökset ovat kasvattaneet yritysten        

mahdollisuuksia ja halukkuutta tehdä päästövähennyksiä myös vapaaehtoisesti. Päästöjen        

vähentäminen voi osoittautua yritykselle täysin kustannusvapaaksi tai jopa kustannuksia         

säästäväksi toimenpiteeksi. Tiedon puute sekä asiakkaiden että yritysten keskuudessa         

jarruttaa kuitenkin uuden, ilmastoystävällisemmän teknologian ja sen suomien        

mahdollisuuksien käyttöönottoa. (Dunn, 2002.)  

 

Eräs tutkielmani haastateltava antoi konkreettisen esimerkin teknologian kehityksestä. Hän         

kertoi, kuinka merivesilämpöpumppujen teknologinen kehitys on mahdollistanut niiden        

toiminnan ja käyttöönoton Suomen oloissa. Tämä oli konkreettinen esimerkki teknologian          

kehityksestä, joka on vaikuttanut suoraan yrityksen toimintaan. Toinen haastateltava puhui          

tuulivoimasta ja vaikeuksista perustaa tuulivoimaloita johtuen sen kohtaamasta        

vastustuksesta. Haastateltava mainitsi myös tuulivoimaloiden huomattavan koon kasvun.        

Epäselväksi jäi, johtuiko nykyisin perustettavien tuulivoimaloiden suurempi koko teknologian         

kehityksestä, lainsäädännöllisistä syistä vai esimerkiksi yleisen vastustuksen laantumisesta. 

 

Tulokseni uusiutuvan energiamuotojen yleistymisestä antavat viitteitä samansuuntaisiin       

tuloksiin, kuin tutkielmani alussa esitellyn Bachin (2019) tulokset. Bach (2019) kertoo           

uusiutuvan energian olevan nykyään varteenotettava vaihtoehto uusiutumattomille       

energiamuodoille. Tuloksistani ei kuitenkaan voi vetää suoria johtopäätöksiä uusiutuvan         
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energian markkinoiden kehityksestä, sillä aiheeseen liittyviä tekijöitä tunnistettiin        

haastatteluista vain yksittäisiä.  

 

6.3. Yritysten sisäiset paineet ja työntekijöiden painostus 

Prakashin (2001) mukaan selitykset yrityksen ulkoisista tekijöistä ovat liian kapeakatseisia,          

jos pyritään tarkastelemaan yritysten ympäristötekojen motiiveja. Hänen artikkelinsa        

käsittelee yrityksen sisäisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat yrityksen toteuttamiin ympäristötoimiin.         

Vaikuttavia tekijöitä tulee siis Prakashin (2001) mukaan tarkastella myös yrityksen sisältä.           

Prakash (2001) tarkastelee artikkelissaan yrityksen sisäisiä tekijöitä valtaperusteisen (power         

based) ja johtajaperusteisen (leadership based) teorian valossa.  

 

Yritys saattaa toteuttaa vapaaehtoisia ympäristötoimia sen omien työntekijöiden        

henkilökohtaisten mieltymysten tai vakaumusten mukaan. Valtaperusteisen teorian       

mukaisesti yrityksessä voi esimerkiksi toimia korkeassa asemassa oleva työntekijä, joka          

pystyy päättämään yrityksen ympäristötoimista itsenäisesti. Johtajaperusteinen teoria       

yrityksessä viittaa tässä tapauksessa tilanteeseen, jossa työntekijä saavuttaa haluamansa         

muutoksen vakuuttamalla tarvittavat henkilöt yrityksen sisällä muutoksen hyödyistä. Tällöin         

yritys saattaa toteuttaa ympäristötoimia, jotka eivät suoraan liity esimerkiksi yrityksen etuun           

vaan työntekijän henkilökohtaiseen vakaumukseen. (Prakash, 2001.) Okereken (2007)        

viitekehyksessä ympäristötekojen motiiveja tarkastellaan ulkoisten tekijöiden valossa.  

 

Sisäiset paineet työntekijöiden toimesta ohjaavat yrityksen toimintaa. Mitä korkeammalta         

tasolta yrityksen sisältä löytyy työntekijä tai työntekijöitä, jotka antavat tukensa ja kannattavat            

ympäristövastuullisuutta osana yrityksen toimintaa, sen todennäköisemmin yritys liittyy        

johonkin vapaaehtoiseen hankkeeseen. (Hsueh, 2017.) Yhdessä tutkielmani haastatteluissa        

kävi ilmi, että Ilmastokumppanit-hankkeeseen liittyminen oli yhden työntekijän idea, joka          

yrityksessä hyväksyttiin eli se sopii Prakashin (2001) johtajaperusteiseen teoriaan. Useassa          

muussa tutkielmani haastattelussa nostettiin esiin työntekijän vaikutus yrityksen toiminnassa         

yleisemmin. Osassa haastatteluissa kävi selkeästi ilmi, että työntekijän toimet olivat          

johtaneet selkeisiin muutoksiin yrityksen sisällä ja osassa haastatteluissa puhuttiin         

työntekijöiden arvopohjasta sekä aktiivisuudesta ympäristöasioissa yleisemmin.  

 

Haastateltavien mainitsemat tekijät työntekijöiden aktiivisuudesta ja vaikutuksesta luokiteltiin        

motivoiviin tekijöihin teemaan eettinen harkinta. Okereken (2007) artikkelissa, viitattaessa         
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eettiseen harkintaan, puhutaan pääasiassa yrityksen strategiasta ja sen yhteensopivuudesta         

eettisten ja moraalisten kysymysten kanssa. Työntekijöiden ideat ja teot edistävät yrityksen           

arvojen kehittymistä sekä toiminnan tehokkuutta, joka usein edistää myös kestävän          

toiminnan kehittymistä (Lorincová, 2019). Työntekijöiden vaikutusta ei Okereken (2007)         

viitekehyksessä ole mainittu, mutta koska työntekijöiden arvot ja niitä seuraavat teot           

vaikuttavat yrityksen toimintaan, luokittelin ne kyseisen teeman alle (Linnenluecke ym.,          

2009; Lorincová, 2019).  

 

Yrityksen organisaatiotason muutoksen kohti kestävämpiä toimintatapoja on todettu olevan         

yhteydessä yrityksen työntekijöiden osallistumisen aktiivisuuteen muutoksessa (Wolf, 2013).        

Sisäisten vaikuttajien, kuten johtajien ja työntekijöiden, on todettu olevan tärkeitä tekijöitä           

ympäristön kannalta kestävämmän toiminnan kehittämisessä (Lubin and Esty, 2010;         

Masurel, 2007). Työntekijöiden osaamistaso kestävyyteen liittyvissä aiheissa on myös         

kytköksissä yrityksen ympäristöystävällisten toimintatapojen kehityksessä (Wolf, 2013) ja        

työntekijöillä on usein todettu olevan ainutlaatuista tietoa yrityksestä sekä sen toiminnasta,           

joka mahdollistaa heille, ei vain ilmaista odotuksiaan yrityksen kehityksestä, vaan myös           

tapoja tuoda näitä tukevia toimintatapoja yritykseen (Linnenluecke ym., 2009). 

 

Työntekijöiden aiheuttama sisäinen paine vaikuttaisi siis puuttuvan kokonaan Okereken         

(2007) viitekehyksestä ja olisi hyvä pohtia, pitäisikö yritysten sisäiselle paineelle motivoivana           

tekijänä luoda kokonaan uusi teema. Aihe nousi esiin useassa tutkielmani haastattelussa ja            

niistä saatu aineisto antaa viitteitä siitä, että kyseessä voi olla suhteellisen vaikuttava tekijä             

yrityksessä. Ajavissa tekijöissä sijoittajien painostus on luokiteltu kokonaan omaksi         

teemakseen. Yrityksen työntekijöiden vaikutus voisi mielestäni sopia uudeksi teemaksi         

viitekehykseen motivoivien tekijöiden alle.  

 

Työntekijöillä on vaikutusta yrityksen toimintaan ja kehitykseen. Kirjallisuus tukee ajatustani          

luoda viitekehykseen kokonaan uusi teema, jolloin luokkaan motivoivat tekijät kuuluisi viiden           

sijaan kuusi teemaa. Teeman otsikkoa olisi myös hyvä pohtia. Tulisiko teeman nimen olla             

työntekijöiden painostus tai yleisemmin sisäiset paineet? Nimi sisäiset paineet jättäisi          

mahdollisuuden luokitella teeman alle myös muita mahdollisia yrityksen sisäisiä tekijöitä,          

joita tutkimuksissa saattaisi löytyä. Tekemissäni haastatteluissa ei noussut esiin muunlaisia          

sisäisiä tekijöitä kuin työntekijöiden painostus. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei niitä           

vastaisuudessa voisi löytyä. Alla motivoivien tekijöiden teemat uudella teemalla sekä          

nimiehdotuksilla.  
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Motivoivat tekijät 

Liikevoitto  

Uskottavuus ja vaikutusvalta harjoitetun ilmastopolitiikan kehittämisessä  

Luottamuksenvarainen sitoumuksellisuus  

Ilmastonmuutoksen riskeistä tiedottaminen  

Eettinen harkinta  

Uusi teema: Sisäiset paineet / Työntekijöiden painostus  

 

6.4. Ilmastotoimet nykyään osa yritysten toimintaa  

Useammat haastateltavat toivat esiin, että ilmastoasioiden huomioiminen yrityksen        

toiminnassa on nykyään itsestään selvää. Haastatteluissa nousi ilmi, että ilmastoasioiden          

huomioiminen nähdään nykyään yrityksissä usein jopa ehtona yrityksen toiminnalle eikä          

vapaaehtoisena lisänä yrityksen toimintastrategiassa. Ajatus on yhteneväinen tutkimuksen        

alussa esiteltyjen ajatusten kanssa, että eettiset arvot ovat nykyään jopa erottamaton osa            

yritysten toimintaa, ja että yritysten toimintaperiaatteisiin on usein upotettu ajatus          

yrityskansalaisuudesta (Husted ja Allen, 2000; Googins ym., 2007). Tutkielmani tuloksia          

tukee myös aluksi mainittu Osuuspankin (2020) tutkimus, jonka mukaan Suomen yritysten           

johto näkee kasvavissa määrin yrityksen tehtäväksi myös esimerkiksi yhteiskunnallisten         

ongelmien, kuten ympäristökysymysten, ratkaisemisen.  

 

Tutkimukseni tulokset olisivat saattaneet olla hyvin erilaiset, jos tutkimus olisi tehty joitakin            

vuosia tai vuosikymmen aikaisemmin, sillä yritysten toimintakentässä on tapahtunut paljon          

muutoksia ilmastoasioiden saralla niin yleisessä asennemuutoksessa kuin erilaisissa        

säädöksissä (Ye ym., 2020; Nurunnabi ym., 2019; El Alfy ym., 2020). Tämä tukee työni              

lähtöoletusta, jonka mukaan erilaiset yritysvastuuseen liittyvät termit ja niiden toteuttaminen          

on suhteellisen tuore ilmiö yritysmaailmassa (Waddock, 2008).  

 
Tarkastellessa tutkimuksessani käytetyn viitekehyksen tarjoamia valmiita teemoja, teema        

epävarmuus valtion toimista ei ehkä ole osuvin tutkimukseni aineistoa ajatellen. Kyseinen           

teema on Okereken (2007) artikkelissa määritelty tarkoittamaan pelkästään valtion toimia.          

Tutkimuksessani haastateltavat yritykset eivät maininneet tähän teemaan luokiteltavia        

tekijöitä, jotka olisivat ristiriidassa teeman määritelmän kanssa. Kuitenkin haastatteluiden         

aikana nousi esiin esimerkiksi Euroopan unionista lähtöisin olevat direktiivit. Euroopan          

unionin alueella toimivat yritykset eivät toimi ainoastaan Suomen valtion toimien alaisina,           
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vaan niihin vaikuttaa myös Euroopan unionin toimet, minkä vuoksi kyseessä olevan           

viitekehyksen teeman otsikko ja määritelmä ei mielestäni sovi kaikkiin tapauksiin.          

Laajentaisin teeman otsikon koskemaan laajemmin valtion sekä Euroopan unionin kaltaisia          

liittoja, jotka vaikuttavat valtion sekä yritysten toimiin.  

 

Energian hinta nousi haastatteluissa esiin päinvastaisena tekijänä, kuin Okereken (2007)          

taulukossa. Okereken (2007) viitekehyksessä energian hinta on luokiteltu ilmastotoimia         

ajaviin tekijöihin ja tekijää kuvaillaan halukkuutena irtautua riippuvuudesta öljyn         

hintaheilahteluista. Tekemissäni haastatteluissa öljyn halpa hinta nousi sen sijaan esiin          

estävänä tekijänä. Tulos ei tue viitekehykseen pohjautuvaa lähtöoletusta ja kaipaisi          

laajempaa tarkastelua, onko kyseessä yksittäisen henkilön näkemys vai laajempi ilmiö.  

 

Yleisemmin liittyen yritysten ilmastotoimien esteisiin nostaisin esiin haastatteluissa käsitellyt         

aiheet liittyen lainsäädäntöön sekä standardeihin, jotka vaikeuttivat esimerkiksi sähköautojen         

latausverkoston kehittämistä ja elintarvikkeista syntyvän hävikin vähentämistä. Lisäksi        

esimerkiksi hiilensidonnasta puuttuvat markkinaehtoiset työkalut sekä arktiseen tuulivoimaan        

kohdistuvan infrastruktuurin puute ovat mielestäni ehdottomasti noston arvoisia aiheita.         

Näiden esteiden laajuutta tulisi tarkastella lähemmin, sillä haastatteluissa ilmeni viitteitä siitä,           

että nämä ongelmat eivät olisi ainoastaan yksittäisiä yrityksiä koskevia, vaan kyseessä           

saattaa olla laajempi ongelma. Ratketessaan ne saattaisivat vaikuttaa paljon laajemmin          

yrityksiin ja markkinoihin, kuin pelkästään tutkimuksessani haastattelemieni yritysten        

toimintamahdollisuuksiin.  

 

Tapaustutkimukseni pohjalta on mahdollista tehdä varovaisia yleistyksiä yrityksiä        

motivoivista ja ajavista tekijöistä. Estäviä tekijöitä sen sijaan kertyi vähän, eikä niistä tulisi             

tehdä yleistyksiä. Tutkielmani tavoitteena ei ollut saavuttaa yleistettävissä olevia tuloksia,          

sillä kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka aineistoa ei pyritä tilastollisesti yleistämään           

(Hirsjärvi ja Hurme, 2001). Tämän vuoksi aihe käsitellään suppeasti. Tulokset antavat           

kuitenkin viitteitä aihepiireistä, jotka esiintyivät usein haastatteluissa. Tällaisia aihepiirejä         

olivat ilmastonmuutos trendinä ja jatkotoiminnan edellytyksenä, verkostoitumisen ja erilaisiin         

vapaaehtoishankkeisiin osallistumisen tärkeys, uskottavuus oman vastuullisuuden kautta       

sekä kilpailukyvyn ylläpitäminen. Tulokset osoittavat myös, että useimpien yritysten         

toimintastrategioihin on nykyään upotettuna vastuullisuus- ja kestävyysteemoja, joihin        

ilmastotoimet yleensä kytkeytyvät.  
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Tulokseni tukevat työn alussa esiteltyjä tuloksia esimerkiksi yritysten pyrkimyksessä varjella          

mainettaan, joka liittyy tutkimukseni haastatteluissa esiin nousseeseen uskottavuuteen        

(Lantos, 2002). Myös työni aluksi esitelty kasvanut tarve liittää yrityksen toimintaan           

sosiaalisia ja ekologisia ulottuvuuksia sekä sisällyttää eettisiä arvoja yritysstrategiaan         

nousivat esiin tuloksissani (Waddock, 2008; Husted ja Allen, 2000). Tutkimukseni tukee           

monia alkuoletuksia aihepiireistä, mutta osa tutkimuksen viitekehyksen teemoista jäävät         

kattamatta eikä niiden näistä voida tehdä johtopäätöksiä.  

 

6.5. Tutkimuksen aineisto ja prosessin subjektiivisuus 

Yritykset, jotka valikoituivat tutkielmani otantaan, valittiin Ilmastokumppanit-hankkeen       

osallistumisaktiivisuuden sekä alan mukaan. Haastatteluihin valittiin sekä aktiivisia että         

passiivisia yrityksiä. Kuitenkin kolme yritystä oli liittynyt vasta hiljattain hankkeeseen ja niiden            

osallistumisaktiivisuus saattoi näin ollen jäädä keinotekoisesti alhaiseksi. Tämä olisi pitänyt          

ottaa huomioon haastateltavia yrityksiä valitessa. Tuloksia ei kuitenkaan vertailtu         

aktiivisuusasteen perusteella, vaan sillä pyrittiin kohti heterogeenisempää aineistoa        

valittaessa yrityksiä. 

 

Tapa valita tutkielmassa tarkasteltavat yritykset voidaan nähdä yhtenä aineiston         

heikkoutena, sillä haastateltavien yritysten aktiivisuusaste ei tässä otannassa edusta         

yksiselitteisesti yritysten aktiivisuutta osallistua Ilmastokumppanit-hankkeen tapaamisiin.      

Myös itse aktiivisuusastetta valintaperusteena olisi hyvä tarkastella kriittisesti ja kartoittaa          

muita mahdollisia keinoja valita yritykset tämänkaltaiseen tutkimukseen. Jos        

aktiivisuusastetta halutaan kuitenkin käyttää, tulisi välttää vastikään liittyneitä yrityksiä         

aineiston vääristymän välttämiseksi.  

 

Toinen aineiston heikkoutena nähtävissä oleva tekijä on otannan koko. Laadullista aineistoa           

kerättäessä yksi aineistonkeruuta määrittävistä tekijöistä on yleensä aineiston        

saturaatiopiste eli niin sanottu aineiston kyllääntymispiste, jonka jälkeen lisäaineiston         

kerääminen ei enää tuota uutta tietoa. Tutkielmassani haastateltiin kahdeksaa eri yrityksen           

edustajaa ja tämän kaltaisessa laadullisessa tutkimuksessa vaaditaan usein 15 haastattelua          

ennen kuin aineisto kyllääntyy. (Eskola, J. ja Suoranta, J., 2008.) Yksittäisen yrityksen            

haastattelun vaikutus tuloksiin on siis tutkielmassani suuri, eikä aineiston voida olettaa           

olevan kyllääntynyt kahdeksalla haastattelulla.  
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Yhdeksi aineistonkeruun haasteeksi nousi henkilöstövaihdokset yrityksissä, jonka myötä        

haastateltavaksi valikoitui henkilöitä, joilla ei ollut täyttä tietoutta yrityksen toiminnasta          

Ilmastokumppanit-hankkeessa. Tutkimuksessani viidessä haastatelluista yrityksestä     

hankkeen edustaja oli vaihtunut ainakin kerran. Neljässä yrityksessä        

Ilmastokumppanit-hankkeen edustajaksi oli valittu jatkaja tai sijainen, mutta yhdessä         

edustaja oli lopettanut, eikä jatkajaa Ilmastokumppanit-hankkeeseen oltu valittu. Useampi         

haastattelu olisi tämänkin vuoksi tuonut tuloksiin suurempaa luotettavuutta. Aineistoa         

koodatessa jouduttiin jättämään osa haastattelun aikana esiin nousseista asioista         

käsittelemättä, sillä haastateltavan tapa ilmaista asia paljasti, että kyseessä oli epävarmaa           

tietoa tai arvauksia, johtuen juuri henkilövaihdoksen aiheuttamasta tiedon puuttumisesta.  

 

Tutkielmani objektiivisuutta olisi voitu lisätä käyttämällä jotakin triangulaation tarjoamaa         

menetelmää (Tuomi, J. ja Sarajärvi, A., 2003). Teemahaastatteluiden lisäksi olisi voitu           

käyttää aineistona esimerkiksi yritysten ympäristöstrategioita. Okereke ja Russel (2010)         

toteuttivat haastattelututkimuksen, jossa he haastattelivat useita eri tahoja, kuten yritysten          

ilmastonmuutoksesta vastaavia johtajia, ulkoisia sidosryhmiä, valtion virkamiehiä sekä        

ei-valtiollisia organisaatioita. Lähestymistapa ei lukeudu triangulaation tarjoamiin       

menetelmiin, mutta olisi voinut lisätä tutkimukseni objektiivisuutta, kun haastatteluissa olisi          

esiintynyt eri tahoja edustavia henkilöitä eikä pelkästään yritysten edustajia. 

 

Haastatteluista saadut tulokset jäivät pintapuolisiksi. Tämä on ymmärrettävää aineiston         

laajuutta tarkastellessa, sillä aineisto oli suhteellisen suppea. Tutkielmassa ei toteutettu          

esimerkiksi useita haastatteluja samalle haastateltavalle, syvähaastatteluja tai käytetty        

muuta aineistoa. Okereken (2007) kehyksessä jo yksi teema voisi riittää tämänlaajuisen           

tutkimuksen tarkastelun kohteeksi. Tällöin ei kuitenkaan olisi kyse erilaisten tekijöiden          

kartoittamisesta, mikä oli tämän tutkielman kiinnostuksen kohde. Okereken (2007)         

viitekehyksen pohjalta voisi saavuttaa laajemman aineiston avulla syvemmälle luotaavia         

tuloksia. Okereken ja Russelin (2010) käyttämää triangulaatiomenetelmää, jossa        

syvähaastattelut yhdistettiin kirjoitettuihin dokumentteihin, olisi voitu soveltaa myös minun         

tutkielmassani. Teemahaastatteluita olisi voitu yhdistää esimerkiksi yrityksien       

ympäristöstrategioihin tutkielmani tulosten kattavuuden parantamiseksi. Myös muita       

triangulaation tarjoamia menetelmiä olisi voitu hyödyntää. 

 

Usealle viitekehyksen teemalle ei löydetty kuvauksia haastatteluiden pohjalta. Tämä nostaa          

esiin kysymyksiä kysymysrungosta sekä kysymyksenasettelusta haastattelutilanteessa (liite       
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1). Kysymysrunko ja sen laatiminen ovat laadullisessa tutkimuksessa hyvin subjektiivisia          

(Tuomi ja Sarajärvi, 2003). Viitekehyksen eri luokkiin saatiin eri määrät tekijöitä. Motivoivia            

tekijöitä yritysten toiminnan taustalla tunnistettiin selkeästi eniten, ajavia tekijöitä toiseksi          

eniten ja kaikkein vähiten estäviä tekijöitä. Tämä nostaa myös kysymyksen, keskittyykö           

kysymysrunko eniten motivoiviin tekijöihin, ja voisiko kysymysrunkoa muokkaamalla saada         

kattavammin tuloksia kaikista luokista ja teemoista. Mikäli tutkimus toistettaisiin, tulisi          

kysymysrunkoa tarkastella kriittisesti ja pohtia, voisiko sitä muokata siten, että          

haastatteluiden pohjalta tunnistettaisiin kattavammin yritysten ilmastotoimien taustalla       

vaikuttavia tekijöitä.  

 

Haastatteluista esiin nousseisiin tekijöihin vaikuttaa kysymysrungon lisäksi       

kysymyksenasettelu haastattelutilanteessa. Haastattelijan kokemus vaikuttaa     

haastattelutilanteessa esimerkiksi tarkentavien kysymysten määrään sekä laatuun, ja        

heijastuu tätä kautta saatuihin tuloksiin (Tuomi ja Sarajärvi, 2003). Koska olen           

haastattelijana suhteellisen kokematon, tarkentavien kysymysten esittäminen ei välttämättä        

onnistunut halutusti.  

 

Tutkijan omat elämänkokemukset ja tapa jäsentää ympärillä olevaa todellisuutta heijastuu          

koko tutkimusprosessin aikana esimerkiksi haastattelun kulkuun sekä kerätyn aineiston         

jäsentelyyn ja tulkintaan (Ruusuvuori ja Tiittula, 2009). Haastatteluiden aikana jotkin          

haastateltavan vastaukset olisivat kaivanneet tarkennusta. Esimerkiksi haastateltavan       

antaessa ymmärtää, että ilmastoteot kuuluvat nykyään yrityksen toimintaan, olisi voinut          

pyytää tarkennusta, miksi näin on. En kuitenkaan näissä kohdissa huomannut esittää           

tarkentavia kysymyksiä, jotka olisivat antaneet paremman kuvan vastauksesta.  

 

Tutkielmassani menetelmänä käytetty haastattelujen litterointi on aina tulkintaa. Yleensä         

ottaen voidaan todeta, että aineiston laadullinen käsittely sisältää paljon tulkintaa.          

Litteroidessaan tutkija tekee jatkuvasti valintoja ja tulkintoja siitä, mikä haastattelusta on           

olennaista tietoa ja mikä ei. Tutkija tulkitsee litteroidessaan aineistoa ainakin kolmella eri            

tavalla. Havainnoijana hänen oma huomiokykynsä rajaa osan saatavilla olevasta tiedosta          

pois. Hän tulkitsee haastattelua oman kulttuurinsa jäsenenä ja tutkijana hän tulkitsee           

aineiston osien olennaisuutta tutkimusongelman näkökulmasta. (Ruusuvuori ym., 2010.)        

Tämäkin tutkielma on siis tutkielman tekijän tahdosta riippumatta muokkautunut tekijänsä          

tulkintojen mukaan.  
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Viitekehykseen sisältyi motivoivien ja ajavien tekijöiden lisäksi myös estäviä tekijöitä, joita           

pyrittiin tarkastelemaan. Tuloksia tarkastellessa on kuitenkin otettava huomioon, että         

tarkastelussa oli vain Ilmastokumppanit-hankkeessa mukana olevia yrityksiä. Mukana ei siis          

ollut sellaisia oletettuja yrityksiä, jotka ovat harkinneet liittymistä        

Ilmastokumppanit-hankkeeseen, mutta eivät syystä tai toisesta ole liittyneet siihen. On          

mahdollista, että näiden yritysten haastatteluista olisi voinut löytyä eri estäviä tekijöitä           

olettaen, että näitä yrityksiä on.  
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7. Johtopäätökset  
Tutkimuksessani pyrin selvittämään tekijöitä, jotka vaikuttavat Helsingin kaupungin        

Ilmastokumppanit-hankkeessa mukana olevien yritysten halukkuuteen toteuttaa      

vapaaehtoisia ilmastotoimia sekä toimia Ilmastokumppanit-hankkeessa. Selvitin, minkälaisia       

syitä löytyy yritysten toteuttamiin ilmastotoimiin yleisemmin sekä vapaaehtoispohjaiseen        

Ilmastokumppanit-hankkeessa mukana oloon. Lisäksi tarkastelin mahdollisia syitä, jotka        

estävät yritysten toimia.  

 

Aineistoni analyysi perustui Okereken (2007) kehittämälle tavalle luokitella yritysten motiiveja          

toimia ympäristön hyväksi, jossa hän tarkastelee UK FTSE 100 -yritysten ilmastotoimia.           

Ilmastotoimien taustalla vaikuttavat tekijät jaotellaan viitekehyksessä motivoiviin, ajaviin sekä         

estäviin tekijöihin. Tutkimusta varten haastateltiin kahdeksaa yritystä ja haastattelut         

nauhoitettiin, litteroitiin ja koodattiin. 

 

Motivoivia tekijöitä tunnistettiin eniten viitekehyksen kolmesta luokasta ja eniten motivoivia          

tekijöitä tunnistettiin teemaan liikevoitto sekä teemaan eettinen harkinta. Haastateltavat         

nostivat esiin voittoa tavoittelevan toiminnan ja kilpailukykyisenä pysymisen myös         

tulevaisuudessa. Estäviin tekijöihin löydettiin vähiten kuvauksia. Useimmissa haastatteluissa        

nousi esiin ajatus, että ilmastoystävälliseen toimintaan pyrkiminen kuuluu ajan henkeen ja           

yrityksen vastuisiin. Lisäksi haastatteluissa nousi esiin verkostoitumisen merkitys.        

Mielenkiintoinen huomio on, että öljyn hinta nousi haastatteluissa esiin ilmastotoimia          

estävänä tekijänä. Myös lainsäädäntö nähtiin useissa haastatteluissa ongelmallisena        

kehitettäessä uutta teknologiaa ja infrastruktuuria. Tutkielmassani nousi esiin yritysten         

työntekijöiden sekä johtajien vaikutus yritysten toiminnan muutokseen. Tämänkaltaiset        

sisäiset paineet jäävät kokonaan puuttumaan Okereken (2007) viitekehyksestä.        

Viitekehykseen tulisi mielestäni luoda uusi teema nimellä työntekijöiden painostus tai sisäiset           

paineet.  

 

Uskon tulosten olevan erityisen kiinnostavia Ilmastokumppanit-hanketta vetäville tahoille,        

sillä yritykset toivat esiin paljon erilaisia syitä, miksi ovat mukana hankkeessa. Yleisemmin            

liittyen yritysten ilmastotoimien esteisiin nostaisin esiin lainsäädäntöön sekä standardeihin         

liittyvät ongelmat, jotka vaikeuttivat esimerkiksi sähköautojen latausverkoston kehittämistä ja         

elintarvikkeista syntyvän hävikin vähentämistä. Lisäksi esimerkiksi hiilensidonnasta       

puuttuvat markkinaehtoiset työkalut sekä arktiseen tuulivoimaan kohdistuvan infrastruktuurin        
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puute ovat mielestäni ehdottomasti noston arvoisia aiheita. Näiden esteiden laajuutta tulisi           

tarkastella lähemmin. 

 

Tutkielmani on pintapuolinen katsaus erilaisista syistä, jotka vaikuttavat yritysten         

ilmastotoimiin ja osallisuuteen Ilmastokumppanit-hankkeessa. Olisi mielenkiintoista keskittyä       

tarkemmin johonkin tutkielmassa esiin nousseeseen aihealueeseen käyttäen useampaa eri         

aineistoa. Okereken (2007) viitekehystä tulisi myös tarkastella kriittisesti ja tarpeen mukaan           

laajentaa kehystä kattamaan laajemmin toimien taustalla vaikuttavia syitä. Erilaiset         

ympäristö- ja ilmastotoimet ovat nykyään normaali osa yritysten toimintastrategiaa.         

Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä yritysten toiminnan taustalla vaikuttavien       

syiden ymmärtäminen on kuitenkin edelleen ajankohtaista ja tarpeellista.  
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LIITE 1 

Haastattelurunko 

Teema 1: Taustatietoja  

1. Kerrotko työnkuvastasi ja kuinka ilmastoasiat liittyvät siihen?  

2. Millä tavoin olet ollut mukana IK-hankkeessa? 

 

Teema 2: Yrityksen ilmastotyö yleisesti 

3. Miten yrityksessäsi on yle ensä  suhtauduttu ilmastokysymyksiin tai ympäristökysymyksiin?  

- Minkälaista tai minkä sävyistä  keskustelua niistä on käyty? 

4. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät keinot, joilla yrityksesi voi hillitä ilmastonmuutosta? 

5. Mitkä ovat olleet tärkeimmät syyt yrityksen ilmasto-/ympäristöstrategian laatimiseen?  

- Onko yrityksellä muita tavoitteita ilmastonmuutokseen liittyen?  

6. Kuinka vastuu ilmastoasioista on jaettu yrityksessä? Kuinka käytännön toteutus ja koordin ointi           

hoidetaan?  

 

Teema 3: Yritys osana Ilmastokumppanit-hanketta  

7. Mistä saitte idean ja mi ksi päätitte  lähteä mukaan Ilmastokumppanit-hankkeeseen?  

8. IK-hankkeen tavoitteet ovat:  

Luoda uusia toimintatapoja ja liiketoimintamahdollisuuksia 

Lisätä uudenlaista ja innostavaa yhteistyötä kaupunkialueen päästöjen vähentämiseksi 

Toimia näkyvästi ja viestiä tuloksista aktiivisesti  

Jakaa osaamista parhaista käytännöistä  

- Ovatko tavoitteet mielestänne toteutuneet?   

- IK-hankkeen sivuilla sanotaan, että hankkeeseen kuuluvia yrityksiä nostetaan esiin         

verkkosivuilla ja tiedotteissa. Oliko teillä odotuksia tämän suhteen? Koetteko, että          

odotukset ovat täyttyneet?  

9. Yrityksenne tämänhetkiset ilmastolupaukset Ilmastokumppaneissa ovat XXX.  

- Millä tavoin ja miksi päädyitte juuri tähän ilmastolupaukseen? 

- Kuinka hyvin arvioisit ilmastolupauksenne/ilmastolupaustenne täyttyneen? 

- Oliko teillä muita vaihtoehtoja, joita harkitsitte ? Miksi?  

- Olisiko tätä ilmastolupausta/näitä ilmastolupauksia olemassa Ilmastokumppaneista      

huolimatta? 

- Extra: Ovatko yrityksenne ilmastolupaukset muuttuneet hankkeessa mukana olon        

aikana? Kertoisitteko hieman tästä, miksi lupaukset ovat muuttuneet ja mitkä tekijät           

siihen ovat vaikuttaneet?  

10. Miten kuvailisitte yrityksenne aktiivisuutta hankkeessa?  
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- Onko yritys on osallistunut tapaamisiin, raportoinut toimiaan tai ollut muulla tavoin           

osana IK-hankkeen toimintaa?  

11. Onko yritys viestinyt ulospäin (esimerkiksi asiakkailleen) osallisuudestaan       

Ilmastokumppaneissa?  

- Onko tästä ollut teille hyötyä?  

- Viestiikö yrityksenne muuten esimerkiksi ilmastonmuutoksesta jollakin tapaa?  

12. Onko IK-hankkeessa yrityksen kannalta erityisen hyviksi tai hyödyllisiksi koettuja asioita?          

Miksi? 

- Onko yrityksessä koettu, että ilmastotavoitteiden edistäminen yhdessä muiden IK-hankkeen         

yritysten kanssa on hyödyllistä? 

- Minkä verran yritys tekee yhteistyötä tai pitää yhteyttä IK-hankkeen muihin yrityksiin?  

13. Onko IK-hankkeessa yrityksen kannalta ongelmallisia asioita? Miksi? Olisivatko nämä         

ongelmakohdat korjattavissa tai toivoisitteko muutosta johonkin?  

14. Onko haastattelun aikana mieleenne tullut jokin ajatus tai asia, jonka haluaisitte vielä sanoa?             

Ei tarvitse siis liittyä suoraan mihinkään kysymykseen.  
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LIITE 2 

Haastatteluista koodatut kuvaukset ja niiden koodit. 

  

Motivoivat tekijät  

Liikevoitto  

Yleinen  

Kuvaukset  Koodit  

oma ala yhteydessä ilmastoasioihin (3)  Y: vastuullisuus ja ilmast[onmuutos]ett.. H: [Joo.] Y: .. 
kaikki nostot mitä meist tehään nii.. liitty tavalla tai 
toisella.. [Vastuullisen].. H: [Joo.] Y: .. liiketoiminnan 
kehittämiseen ja.. ja.. tietysti niinku sitä kautta myös 
ilmastonmuutonmuutoksen hillintään. 

 Y: ilmasto ja ympäristö on ollu koko ajan, se on niin 
lähellä tota energiantuotantoo 

 Y: tai ICT-alan tee.. teknologiayrityksenä, nii meillähän 
se on aika luontasesti se 
ympä.. tai ilmastokysymys. 

ratkaisujen tarjoaminen ilmastoasioissa asiakkaille 
liiketoiminnan kautta (2)  

Y: halutaan myös, ett asiakkaan toiminta on 
vastuullista, ett sitte.. ehh.. tavallaan 
myös ennakoidaan sen asiakkaan toimintaympäristöä, 
niit trendejä, jotta me 
pystytään sit sillä energialla tavallaan tu[ott]aa.. H: 
[Joo.] Y: .. lisää sille asiakkaalle. 

 Y: myydään ratkasuja asiakkaalle. 

ratkaisujen tarjoaminen ympäristöasioissa asiakkaille 
liiketoiminnan kautta 

Y: bisnesvetoisesti nii me katotaan.. suurempi prio.. 
suurempi mielenkiinto keskittyy 
niihi kyllä niihin niihin.. mitä me voidaan niinku 
asi-asiakkaitamme auttaa. 

uskottavuuden saavuttaminen asiakkaiden silmissä (2)  Y: ja sit me.. pystytään niinkun.. osoittaa myös meiän 
asiakkaille se, että.. ett.. meillä on ympäristöjärjestelmä 
ja se on tiettyjen niinku kriteerien mukaan rakennettu ja 
me toimitaan niin. 

 Y: Mä nään, ett me ollaan nii lähellä täs tätä 
kuluttajarajapintaa, että meiän täytyy  
tavallaa hengittää sitä samaa ajatusta, että.. ett 
liikkuminen, ruoka ja asuminen.. on  
[ne].. (kysyttäessä keinoja, jolla yritys voi vaikuttaa 
ilmastonmuutoksen hillintään) 

asiakkaiden mielipiteiden huomioon ottaminen Y: ”yrityksen ketju” on Suomen suurin luomumyyjä.. ja 
käytännöllisesti se suurin 
myynti tapahtuu tällä meiän alu[eell]a.. H: [Joo.] Y: .. 
että.. ett ee.. meiän alueella..  
niin.. pitää olla hereillä ja aktiivinen ja.. kuunnella 
asiakasta.. tietyis asioissa täällä on  
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myöskin ne edellekävijä..asiakkaat, jotka tuo sitä.. ää.. 
niinku painetta meille olla  
edelläkävijänä.. H: [Mm..] Y: .. [mon]issa asioissa. 

asiakkaiden ymmärtäminen liiketoiminnan 
edistämiseksi 

Y: kuluttajarajapinnan ja kuluttajan tarpeiden 
ymmärtäminen on keskiössä 

ilmastonmuutoksen ja hiilineutraaliustavoitteiden 
synnyttämät liiketoimintamahdollisuudet 

Y: siinä kohtaa nyt nää keskustelut, ku 
hallitusohjelmaki jo sisältää tän, että tehdään  
tiekartta, miten.. miten teollisuus.. pääsee 
hiilineutraaliks nii me nähdään, että..  
tässä me voidaan jj.. niinku tää.. sanotaanko tällanen 
liiketoimintamahdollisuus,  
bisnesmahollisuus tässä nii (naurahtaa) on on on se 
joka niinku.. he.. kiinnostaa ja  
[ja].. H: [Mm..] Y: .. synnyttää keskustelua jo hyvinkin, 
että.. että tota.. mm.. että  
miten me voidaan sitä energiatehokkuutta parantaa, 
kiertotaloutta parantaa,  
tehostaa niitä toimintama[lle]ja.. H: [Mm..] Y: .. ja.. ja 
liiketoimintalleja, niin niin niin  
tähän me näh-nähdään, ett meil on niinku.. hyvätki 
mahdollisuudet vaikuttaa ja  
tuoda niitä. Ja sen takii me ollaan sitä 
kaupunkiyhteistyötäkin tehty. 

ilmastotoimien synnyttämä kustannustehokkuus Y: meni vähän niinkun pidemmälle. Se ei kattonu 
pelkästään sitä, ett millä teknologialla voidaan niinkun.. 
vähentää hiilijalanjälkee vaan aateltiin myös 
taru-taloudellinen näkökulma, että.. miten se synnyttää 
työtpaikkoja ja miten se, se niinkun.. mm.. öö.. 
kustannustehokkuus.. 

liiketoiminnan edistäminen oman vastuullisen 
toiminnan kautta  

Y: sit me ollaan uskottaviiki (ei saa selvää) myös sit 
kannustamaan meiän asiakkaita ja.. 
yhteistyökumppaneita.. 

halu olla markkinajohtaja ympäristöystävällisissä 
tuotteissa  

Y: "yrityksen" visio on olla.. niinku johtava 
hiilidioksidi-hyvän energian valmistaja 

halu tuoda yrityksen ympäristötyö näkuväksi tuotteissa  Y: .. [sa]massa käytiin se keskustelu, että.. ett olis ehkä 
silleen järkevää, että me samalla tehtäis meille 
järjestelmä, joka tekis näkyväksi meiän työn. 

toimintakentän muutosten seuraaminen  Ja täähän on semmost työtä, jota joutuu koko ajan 
niinkun.. seuraamaankin, koska.. kyllähän 
liiketoiminnaski tapahtuu muutoksia.. H: [Mm..] Y: .. [ei 
saa selvää]. Tehdään jotain konseptimuutoksii tai 
jotain, nii sä joudut aina niihin, kun kattoo sitä 
tilannetta, ett mite se vaikuttaa esimerkiks [mei]än.. H: 
[Mm..] Y: .. meiän totaniin aikaansaamiin jätteisiin. 
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Ilmastokumppanit  

Kuvaukset  Koodit  

vertailukehittäminen (8) Y: vuosiseminaarien ja tämmösen kautta nii.. ett hyvä 
jos pystytään vähän seuraamaan missä yritykset noin 
suunnilleen menee 

 Y: ja just katottu niit muitten.. H: Joo. Y: .. muitten 
niinku raportteja ja muit.. muita.. ett sieltä niinku pystyy 
vähän niitä.. vinkkejä saamaan lähemmin. 

 Y: Nii se on aina sit hyvä just ett.. on jotain muita 
toimialoja ja sit sielt tulee just näitä vaikka se just se 
matkustuksen.. tai hankinnan.. ilmasto.. ilmastoasiat, 
nii nii-niihin on sitä benchmarkkia just hyvä.. H: Joo. 
Joo. Y: .. hyvä saada. 

 Y: nyt viimeks oli hyviä just siitä hankintaan liittyviä ja 
matkustukseen liittyviä näit kompensointi-juttuja. Ett 
vähä niinku meiän sivu.. si-si niitä semmosia sivu.. 
sivuvirtoja niinku sii-siihen sitä benchm[arkkia].. 

 Y: Ja sitte mä luulen, ett nähtiin myös se, että.. vaik me 
osataan tää tuotanto ja ei siihen nyt saada tuolt mitään 
niinku.. [neuvoja].. H: [Mmm..] Y: .. ett se on meiän sitä 
leipätyötä, mut s[it si]el.. H: [Joo.] Y: .. on paljon 
semmosia, just vaikka.. hankinnan vastuullisuus tai.. 
just niitä matkustussääntöjen kehittely semmosia.. 
niinku pienempiä.. H: Mm.. Y: .. kokonaisuuksii, mist sit 
saa niit benchmarkkaus -kohteita. 

 Y: parhaiden käytäntöjen jakaminen ja.. näkyminen ja 
näin, nii se, se se toimii, 

 Y: sit siirryin tänne töihin, niin mä sanoin, ett mä 
haluun, ett me sit ollaan niinku osa sitä.. ett se on 
niinku tapa.. tavallaan benchmarkkaa mitä muut 
yritykset tekee ja olla niinku.. H: Mm.. Y: .. olla mukana 
ja vähän kuulostella, ett mi-mitä on nyt niinku 
meneillään tällä hetkellä.. ympäristöteemojen ympärillä 
ja ilmastoteemojen ympärillä ja.. mitä muut yritykset 
tekee. 

 Y: just niit benchmarkkauksia tai sit [sitä].. H: [Joo.] Y: .. 
myynnillistä. 

oman osaamisen näyttäminen (5)  Y: kyllä nyt luulisin, että me ollaan oltu seminaareissa 
siel puhumassa ja esittelemässä omia projekteja, omia 
aikaansaannoksia. Kylhän ne on meille tärkeitä, 
[kyllä]hän..  

 Y: ..niinku me halutaan, että.. että tota yritykset jaa.. jaa 
niinku.. tahot tavallaan tietää mitä kaikkee me tehään ja 
meiän osaamisesta, ett kyl me niinku mielellään ollaan 
hyvissä yhteyksissä ei sillä, ett kyl mä luulisin, että.. ett 
sen suhteen nii ollaan oltu ihan mielissään näist 
mahdollisuuksista. 
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 Y: Ilmastokumppanit on yksi kanava kertoa.. yksi 
kanava lisää kertoa siit.. meiän.. niinku tavotteesta ja 
meiän [toiminnas]ta. 

 Y: meiän liike (ei saa selvää, toimijat?) halus kuitenki 
sitä niinkun.. ää.. liiketoimintaa nostaa näissä esille. 

 Y: Ja sit toisaalta myös sitku täyttää sitä niinku meidän 
omaa vastuuta 

omien paveluiden myynti (3)  Y: siin on sekä että.. voidaan kopioida, mut sit ett 
voidaan niinku sitä myynnillistä.. 

 Y: just niit benchmarkkauksia tai sit [sitä].. H: [Joo.] Y: .. 
myynnillistä. 

 Y: mut kyl me niinku katottiin just niitä listoja, ett mitä 
siel on.. tehty ja lupauksia ja muuta että.. ett just sitä 
sais sitä si.. hiili.. ee.. kädenjälkee, ett just semmost 
niinku tarj.. tarjotaan.. H: Joo. Y: .. niille yrityksille 
tarjotaan 

tarjoaa ratkaisuja ympäristöasioihin asiakkaille 
liiketoiminnan kautta  

Y: Mut sit taas toisaalta.. sit jos mietitään niitä 
ratkasumyyntiä, nii sit tajuu, ett 'hei, ett.. toi-tolle 
yritykselle me voitais au.. auttaa to[ssa] H: [Joo.] Y: .. 
asias' tai muuta 

asiakkaiden etsiminen Ilmastokumppanit-tilaisuuksissa 
(3) 

Y: kyl se on tietysti iha hyvä saada katsaus siitä, että.. 
onks jotain, niinku yrityksiä jotka ei oo vielä meiän 
asiakkaita 

 Y: Ja hän on varmaa, siis hän on hyvin kiinnostunu.. 
tällasista asioista, mutta.. voi olla ett hän on ollu siellä 
myös siitä syystä, ett siellähän on mahdollisesti 
asiakkaita ja hyvä niinku.. H: Mm.. Y: .. hetki 
verkostoituu että.. 

 Y: sit jos tuolla vaikka.. törmää ja verkostoituu sit näihin 
vastuullisuusihmisiin, nii sit sitä kautta voikin olla, ett 
saa sitä niinkun.. kauppaa tai muuta ja sit se ei 
välttämättä aina niinku niin suoraviivasta, 

ilmastokumppaneissa mukanaolon mainostaminen  Y: Ilmastokumppanit on siellä (tarjouksissa) niinku 
[yhtenä].. H: [Joo.] Y: .. yhtenä mainintana, että kyl me 
sitä.. kyl me sitä niinku.. sillai mainitaan ja 
hyödynnetään. 

verkostoituminen (4) Y: Ett hyvä verkosto. 

 Y: Mutta toisaalta.. ee.. me ei olla nähty sitä 
semmosena niinkun.. hankkeidenkäynnistäjä.. H: Mm.. 
Y: .. vaan enemmänki tämmönen niinku verkosto.. H: 
Joo. Y: .. orgaanisaationa. 

 Y: Ja sitten.. ää.. nää nää nää verkostoituminen, että 
mielenkiintoisia.. tilaisuuksia ja.. hyviä, hyviä 
keskuteluja siitä. 

 Y: ainahan ne tapaamiset siis vie etee[npä]in. 

yhteistyö muiden yritysten kanssa  Y: Joo joo jossain määrin.. jossain määrin sitä 
yhteistyötä on syntyny.. tän kautta. 
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uuden liiketoiminnan kehittäminen  Y: Se on ehkä niinku mahdollistanu tämmöstä 
liiketoimintaa.. uusioliiketoimintamallei keskustelun. 

oman vastuullisuuden esiintuonti  Y: Ja sit toisaalta myös sitku täyttää sitä niinku meidän 
omaa vastuuta 

hyvä kanava viestiä ilmastoasioista  Y: Ilmastokumppanit on just hyvä kanava niinku viestii 
niistä  

ajatustenvaihto  Y: sit mä sanoin 'no joo, ett hei me voitas tästä niinku.. 
tästä niinku kertoo muillekin', nii sitte.. sitte ”henkilö x” 
keksi ett 'no joo, laitetaan ständi tohon', ett sitte ja siin 
käviki sit porukkaa. Saatii juteltuu ja.. H: Joo. Y: .. 
semmost niinku.. ajatustenvaihtoo. 

näkyvyys  Y: Hyväähän tietysti on on on on on on.. toki se.. 
näkyvyys, ett me o[llaa]n.. H: [Mm..] Y: .. niinkun.. me 
ollaan, me ollaan mukana ja meiät noteerataan, ett me 
ollaan mukana. 

  

Uskottavuus ja vaikutusvalta harjoitetun ilmastopolitiikan kehittämisessä  

Yleinen  

Kuvaukset  Koodit 

uskottavuus oman vastuullisuuden kautta (2)  Y: kaikki lähtee omasta kotipesästä 

 Y: eka niinku pitää saada se kotipesä kuntoon 

uskottavuus asiakkaiden silmissä oman vastuullisen 
toiminnan kautta  

Y: positiivisuuspolitiikka on yritykseen niinku otettu.. 
mutta.. kyl se niinku on meille tietysti 
uskottavuuskysymys ja aika sel[kee se]mmonen.. H: 
[Mmm] Y: .. just ett kaikki lähtee omasta kotipesästä. 
Nii tota.. (huokaisee) nii.. mun käsittääkseni, niinku 
sanottu ett en oo ihan varma mistä lähtien me ollaan 
niinku (ei saa selvää) tuplana.. [kompen]soitu.. H: 
[Mmm] Y: ..päästöjämme, mutta käsittääkseni aika 
pitkään ja aika niinku sillai etunenässä.. öö.. yrityksiin 
nähden. Mutta tota.. mut.. just niinku semmosta, ett kyl 
se niinku tekee meidät uskottavaks toimijaks meiän 
mielestämme, ett meil on niinku oma koti.. pesä 
kunnossa, 

oman vaikuttavuuden lisääminen edistämällä 
ilmastoasioita  

Y: Nythän me miten me niinku nähdään, että.. että että 
tota.. e.. niin me nähdään että me voidaan voidaan 
vaikuttaa 

uskottavuuden saavuttaminen yhteistyökumppaneiden 
silmissä  

Y: omalta osaltamme pyritään vähentämään oman 
toiminnan aikaansaamia ilmastovaikutuksia.. ja myös 
kannustetaan.. meidän yhteistyökumppaneita.. 
tekemään samoin. 

halutaan samat tavoitteet kuin kaupungilla  Y: [Varmaa se, mä muistan] ett sillon alussa oli.. 
hiilineutraali vuonna 2050. [Nyt].. H: [Joo.] Y: .. sit on se 
35 tavallaan sama ku kaupungin tavote, ett se on tullu 
tossa.. hankkeen aikana. 
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yritykseen halluttiin tuoda ympäristöpolitiikkaa  Y: Meil tota.. mm.. pohdittiin.. ääm.. krhm.. sillon.. sillon 
sitä että, ett pitäs jollain taval vähän niinku saada jotain 
ympäristöpolitiikkaa meille ja sitte.. H: [Joo.] 

omien ilmastotoimien onnistuminen asettanut 
jatkotavoitteet hyvin korkealle 

Y: pääsääntösesti tuulivoimaa nii niiden osuus oli jo 
82,5 prosenttii meiän.. kaikest sähk[ön].. H: [Mm..] Y: .. 
kulutuksesta, nii nyt seuda.. seuraava tavote on sitte, 
ett.. se on sata prosenttii, ett ei täs kohta enää [voi].. H: 
[Joo.] Y: .. oikeen.. muuta.. tavotetta asettaakaa. 

  

Ilmastokumppanit  

Kuvaukset  Koodit  

kaupunki tärkeä yhteistyökumppani (2)  Y: Mä luulen, ett sillon alunperin, me ollaan kuitenkin 
kaupungin kans sillai näis ympäristöasiois aika.. oltu 
niinku käsi kädessä 

 Y: Ööm.. Sillon kun.. tää.. tuli.. ööm.. tiedoksi, että.. 
tällasta ollaan.. rakentamassa, niin.. mä luulen ett yks 
keskeisimpiä asioita, vaikutta.. ee.. mikä vaikutti siihen, 
että.. ett se oli.. niinkun.. oikeestaan.. ilmiselvää, että 
me lähdetään mukaan tähän nii oli se, että.. me 
katotaan ett.. me ollaan niinku.. myös tärkeä 
yhteistyökumppani kaupungin kans[sa].. H: [Mm..] Y: .. 
ett.. kuitenkin suurin osa tästä meiän.. toiminnasta 
tapahtuu Helsingin kaupungin alueella.. 

halu olla mukana kaupungin asioissa  Y: ihan ihan alusta lähettiin.. lähettiin mukaan. 
Varmaan ymmärrettiin se, ett halu-halutaan näis 
kaupungin.. kaupungin jutuissa olla mukana yhtenä 
niinku.. yhtenä totani.. ”yhtiönä” vali.. nii joo.. ky-ky[llä].. 
H: [Joo.] Y: .. ett haluttiin siel niinku olla.. olla mukana. 

suuri toimija kaupungin alueella (2)  Y: me kumminki koetaan, että me ollaan sen verran 
suuri toimija, 

 Y: se on niinku.. vähän voisko sanoo niinku 
itsestäänselvyys, että totta kai tällases pitää olla 
mukana.. koska.. me ollaan iso toimija täl alueella. 

viestinnällisesti riskillisten ilmastotekojen siirtäminen 
kaupungille  

Y: voitas kyl joskus kaupunkia.. käyttää sillai niinkun.. 
mm.. jjj Ilmastokumppaneitakin miksei.. miksei.. ett jos 
on jotain semmosta, ett me pelätään vähän toi.. on 
semmonen lillukka.. lillukkaviestintäriski, vaikka ett me 
ruvetaan kompensoimaan meiän henkilökunnan 
matkustus.. päästöjä. H: Joo. Y: No me ei voida siit 
kauheesti tälleen niinku viestii, koska sit on heti, ett 
miks te ette niitä tuotannon päästöjä, ett tämmöstä 
niinku mitä[töntä]..H: [Nii..] Y: .. summaa rupeette 
kompensoimaan, mut sit vois.. voiski sit tai niinku 
enemmän informoida, ett kaupunki on päättäny, nyt 40 
000 ihmistä.. ee... työn-työntekijöitä, ett vähennetään 
om.. niinku liikematkustelua, ett ett.. sitoiski sitä 
enemmän sinne niinku kaupunki.. kaupungin tason 
niinku yhteist-yhteist[yöhön].. H: [Joo.] Y: .. tai just ett 
nää.. ilmastokumppanit ovat päästäneet.. H: Joo. Y: .. 
päättäneet yhdessä tehdä jotain, ett sitte tämmösiä 
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niinku.. öö.. viestintäriski.. riskillisempii hommii voiski 
sitoo sitte si[nne].. H: [Joo.] Y: .. josta muuten voi 
nousta kohu, kun ne on niinku.. jonkun mielest liian[ki].. 
H: [Nii..] Y: .. pieniä. 

oman vaikuttavuuden lisääminen  Y: se oli niinku luonteva jatko, ett hei että.. Helsinki 
käynnistää tällasen Ilmastokumppani no.. totta kai me 
halutaan olla mukana siel, me halutaan niinkun 
vaikuttaa ja niinkun tuoda sitä mitä me voidaan tehdä. 
Ja nostaa nää.. asiat esille ja ku se oli niinku aika.. öö.. 
käyty sitä keskustelua aika aktiivisesti sitä ennen n.. 
ennen Ilmastokumppanit ja sit meille tuliki niitä.. 

vaikutusvallan saavuttaminen uskottavuuden kautta  Y: Nythän me miten me niinku nähdään, että.. että että 
tota.. e.. niin me nähdään että me voidaan voidaan 
vaikuttaa 

  

Luottamuksenvarainen sitoumuksellisuus  

Yleinen  

Kuvaukset  Koodit 

kilpailukyvyn ylläpitäminen (2)  Y: se on myös meiän kilpailutekijäkin, että.. H: Mm.. Y: 
.. ett ollaan.. etukenossa menossa näissä asioissa. 

 Y: sit se on tämmönen kv-ilmastopolitiikka, joka on 
sitte.. ajanu. Ja sit on tajuttu, ett jos yritys haluu 
menestyy ja olla täs mu[kana], H: [Mm..] Y: .. nii pitää 
jotai niinku tehdä. 

kilpailukykyisenä pysyminen tulevaisuudessa  Y: jos me nyt halutaan kuitenkin pysyy kilpailukykysenä 
näissä niinku eri eri tuotealoissa, niin meiän täytyy 
tehdä sitä niinkun duunia ja niinkun.. mm.. ylläpitää tätä 
etumatkaa. H: Joo. Y: Tai muuten, muuten muuten.. 
me ei niinkun menestytä. Ja.. ja ja tää on niinkun yks 
tekijä, ett meiän täytyy niinkun.. viedä sitä teknologiaa 
jatkuvasti eteenpäin, jatkuvasti kehittää uusia asioita 

mukautuminen tulevaisuudessa muuttuvaan 
toimintaympäristöön  

Y: seurataan niinku toimialan muutosta, 
toimintaympäristön muutosta. Ett eihän sillo mitään 
säännöksiä, mut ne [keskust]elut .. H: [Nii..] Y: .. rupes 
käymään, nii sithän niinku fiksut yritykset herää 
tavallaan, ett [hei].. H: [Nii.] Y: .. että.. täs tulee niinku 
tulevaisuuden trendi, ett täs meiän pitää olla niinku 
mukana. 

toimintaympäristön seuraamista  Y: Ett o.. ei sillo ollu vielä sääntelyy. Se oli semmost 
niinku, no toi-toimintaympäristön seuraamista.. H: Joo. 
Y: .. ja sit siitä niinku.. H: Joo. Y: .. se ymmärrys. 

halu osoittaa olevansa vastuullinen toimija 
muuttuvassa toimintaympäristössä  

Y: vahvasti halutaan tuoda esille se, että me ollaan.. 
me ollaan.. kykenevä kumppani tämmösten asioiden 
niinku.. parantamiseen vai ilmastovaikutusten niinkun 
vähentämiseen. Ja tota.. ja ja.. se että meil on 
hiilineutraaliusohjelma.. H: Mm.. Y: .. [sitä] me kyllä 
ollaan aktiivisesti niinkun nostettu esille ja sit nää, nää 
kestävän kehityksen mittarit, että me ollaan niissä.. 
niissä niinkun.. niinkun.. pyritään olemaan se kärjen, 
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kärjen mukana. Että tota.. ett siinä mieles niinku asia 
on tärkee meille. Me halutaan niinkun.. osottaa ett me 
ollaan kyllä niinkun.. kykenevä.. kykenevä kumppani 
ja.. toimitaan vastuullisesti itse. 

lainsäädännön muutoksiin varautuminen  Y: me tunnistetaan tietysti se, että... ett on tulos 
lainsäädännös muutoksia.. niinkun julkisiin 
hankint[oihin].. H: [Mm..] Y: .. esimerkiks. 

  

Ilmastokumppanit  

Kuvaukset  Koodit  

pysyä perillä toimintakentän muutoksista (3)  Y: mun mielest on kiva on se, että.. pysyy kärryillä siinä 
mikä niinku kaupungilla on täl hetkel nyt niinku 
olennai[nen].. H: [Mm..] Y: .. asia tai mitkä asiat on 
pinnassa 

 Y: ett tietää tavallaan, ett hei tällanen on tullu, ja sit.. Y: 
.. sit osaa olla silleen, ett okei, no mites tää liittyy 
meihin ja miten mä voisin hyödyntää tätä. 

 Y: joku tilaisuus, missä kerrotaan ett nyt on tällanen 
tullu ja sit ehkä sen teeman ympärillä voi olla jotain 
puheenvuoroja, nii ne on must tosi.. olisi hyödyllisiä, 
että.. H: Joo. Y: .. pysyy tavallaan kärryillä siinä.. H: 
Joo. Joo. H: .. kokonaisuudessa. 

oman vastuullisuuden osoittaminen asiakkaille Y: mut kyl se siellä on niissä meidän niinku.. siinä 
ympäristövastuullisuudessa. Ett [tota].. H: [Joo.] Y: .. 
nostettuna, niinku muiden asioiden rinnalle. 

  

Ilmastonmuutoksen riskeistä tiedottaminen  

Yleinen  

Kuvaukset  Koodit 

ilmastonmuutoksesta tiedottaminen  Y: Tota, ett viestiiks teiän yritys muuten niinkun.. 
esimerkiksi ilmastonmuutoksesta jollain tapaa? Y: Joo.. 
Totta kai. H: Nii.. nii.. Y: Ett tota.. kyllä meillä viestitään 
tietysti meiän hankkeist, sit meillä kirjotetaan paljon 
blogitekstejä, jossa meiän asiantuntijat tekee erilaisii 
nostoja. Meil on tiettyjä niinku.. öö... kanavia.. niinku 
lehtiä, lehtiä missä me, me näytään ja tehään nostoja 
tärke.. tärkeistä asioista meille ja meiän asiakkaille ja 
nii edes päin. Kyl se on niinku se koko meiän 
viestinnän lähtökohta se.. 

  

Eettinen harkinta  

Yleinen  

Kuvaukset  Koodit 

vastuullisuus ja ilmastoasiat yrityksen 
toimintastrategian ytimessä  

Y: vastuullisuus kautta ilmastoasiat on niinku meillä 
kaiken lähtöko[hta] 
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vastuullisuus osa toimintastrategiaa (2)  Y: meiän siis nää vastuullisuustyö on sidottu meiän 
liiketoimintastrateg[iaan].. 

 Y: mut sit ku kattoo iha pes.. puhtaasti meiän omaa.. 
toimintaa nii.. kyl me siihen pyritään niinkun.. pyritään 
niinkun.. öö.. tekemään oma osuutemme niinku 
kunnolla, ett me ollaan niinku tämmönen Dow Jones 
Sustainability Index tämmösissä globaaleissa 
mittareissa, niin niin me pyritään ja ollaankin hyvin 
menestytty niissä. 

ilmastoasiat osa toimintastrategiaa (7)  Y: ilmastonmuutos on sellanen.. "yritystä" lähellä 
oleva.. tai sydäntä lähellä oleva asia, 

 Y: kyl se niinku on meillä.. meillä niinku tosi tosi 
tärkeenä. 

 Y: me halutaan olla 2030 mennessä päästötön, 
jätt[eetön] 

 Y: päätavote on olla.. ilmastoneutraali 2035 

 Y: Ett tavallaan se (ilmastoneutraalius 2035) on niinku 
strategian se pää.. yks pää, niinku, tavotteet 

 Y: tärkee strateginen tavote (päästötavoitteet) 

 Y: mut sen takia (jotta saatais päästöjä vähennettyä) 
ollaanki miettimässä nyt näitä.. synteettisiä polttoaineita 
myös, että saatas hiilidioksidista.. kehitettyä uusia.. 
ilmastoystävällisiä polttoaineita, että joko savut piipusta 
tai sitte ilmasta suoraan otetaa hiilidioksidi talteen [ja].. 
H: [Mm..]  

ympäristöasiat osa toimintastrategiaa (2)  Y: mut ett toki se ympäristötyö nii on syvällä meiän 
juurissa.. H: [Mm..] Y: [..ett] niinku pyritään.. puhutaan 
kiert.. kiertotalouden.. H: Mm.. Y: .. edelläkävijä 

 Y: maaliskuussa.. ää julkistettiin tää meiän hyvin 
kunnianhimonen tavote: 2030 olla päästötön ja 
jätteetön yhtiö. 

toiminnan tieteellinen perusta ja läpinäkyvyys tärkeää  Y: Että toki me ollaan sitä mieltä, että.. että pitää olla 
tieteellisesti.. todistettua ja läpinäkyvää ja.. muuta, ett.. 
me ei uskota s- mihinkää sellasiin.. öhh.. n-niinku 
viherpesu-tyylisiin ratkasuihin 

yrityksen perustajajäsen on halunnut yrityksen olevan 
osa ilmastonmuutoksen  
ratkaisua 

Y: No siis varmaan niinku se.. se pääsyy (miksi 
tehdään ilmastotoimia) on.. on nimenomaan se, että.. 
Y: .. että tota.. aikanaan ”henkilö x” on niinku sanonu, 
ett hän.. H: Mm.. Y: .. hän on nyt tehny niinku sitä 
öljykauppaa elämässään ja nyt hän haluu, nyt hän 
niinku huomaa ett hän ha[lua]a.. H: [Mm..] Y: .. tehdä 
ratkasuja tähän ilmastonmuutokseen, niinku itse on 
lähteny isosti etsimään niit ratkasuja. Se on niit 
ehdottomasti se pääsyy. 

työtekijöillä vahva arvopohja ilmastoasioissa (2)  Y: kaikki tekee niinku työtä sydämellä, nimenomaan 
ilmastotyötä 

 Y: "yrityksen" henkilöstön niinku henkilöiden öö.. 
arjessa ja muutenki niinku keskiössä ett kyllä niinku 
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eletään ja hengitetään.. hengitetään ilma[sto]… H: 
[Joo] Y: ..ilmastoasioita ihan niinku kaikessa.. 

työntekijöillä vahva arvopohja ympäristöasioissa (2)  Y: kirkasotsaisten [maailman..] H: Mmm.. Y: 
..parantajien [yritys] 

 Y: meille hakeutuu ihmisiä niinku töihin nimenomaan 
[huokaisee] tosi paljon tavallaan sillä lähtökohdalla, ett 
"yrityksessä" saa tehdä sitä työtä mitä.. mitä niinku 
sydän (naurahtaa) sydän [halajaa].. 

työntekijät aktiivisia ympäristöasioissa  Y: ett kun me mietitään kierrätyksen tehostamista, niin.. 
öö.. meiän pubien ihmiset on hyvin aktiivisia sii[nä].. 

päättävässä asemassa oleva työntekijä aktiivinen 
ympäristöasioissa (2)  

Y: Mutta sitten taas esimerkiks ratkasuja päästöjen 
vähentämiseen.. niin.. ja siihen tarjoamiseen, niin.. öö.. 
esimerkkinä nää meiän.. sähkö..autojen latauspisteet 
on.. yks tämmönen, joka on.. ihan puhtaasti tullu.. öö.. 
no mä oon ollu siinä.. ö.. vahvasti niinkun.. asian.. 
asian päällä. Tällä hetkel latauspisteet kuuluu meillä.. 
meiän ketjujohtajalle.. "yritys"-ketjujohtajalle, mutta.. 
mä oon edelleen hyvin vahvasti mukana.. 

 Y: tarjotaan.. meidän.. ää.. "yrityksen osa" -ketjussa ja 
"yrityksen osa" -ketjussa asiakkaalle mahdollisuutta 
palauttaa vanhentuneita kynsilakkoja ja hajuve[si]ä.. H: 
[Joo.] Y: .. asiamukaiseen käsittelyyn, ett ne ei mee 
sekajätteen pussissa [pol]ttoon.. H: [Mm..] Y: .. vaan ne 
ohjataan.. oikeaoppiseen polttoon. Niin tää on ihan 
puhtaasti.. mun.. eteenpäin viemä.. ja meillä to[teu]tuu.. 
H: [Joo.] Y: .. ensim[mäi]sen.. H: [Joo.] Y: .. kerran. Sitä 
on myös "yrityksen osassa", sitte muualla.. öö.. lähetty 
viemään eteenpäin, mutta.. H: Joo. Joo. Y: .. meiltä 
lähteny. 

ympäristökasvatuksen harjoittaminen  Y: Ja täs me ollaan oltu mukana muutamissa.. 
tämmösist.. niinkun.. no esimerkkinä vaikka (mainitsee 
kampanjan nimen) nyt tuoreimpana, ett tämm[öne].. H: 
[Joo.] Y: .. tapahtuma. Ett jossa.. ää.. H: Nii se on se 
ysiluokkalaisten..? Y: Joo. H: Joo. Y: .. ett.. ee.. se 
jotenkin.. oli hyvin lähellä sitä ajatusmaailmaa että, ett.. 
ee.. ett keihin meiän pitää vaikuttaa on ne nuoret, ett 
ne.. niist tulee niinkun.. tiedostavia kulutta[jia].. H: 
[Mm..] Y: .. ja ne ymmärtää niinku tän. 

  

Ilmastokumppanit 

Kuvaukset  Koodit  

Ilmastokumppanit sopii yritysten ideologiaan  Y: pidetään niin sanotusti silmät auki, ett.. tulee 
semmosia.. mitkä niinku.. oo sopii siihen meiän 
ideologiaan missä me halutaan olla mukana, nii.. mä 
uskon, ett me ollaan saatettu olla itsekin hyvin 
aktiivisia, ett ku ollaan huomattu että.. semmonen 
kampanja on, nii ollaan ilmottauduttu todennäkösesti 
itse aktiivisesti oltu yht[eyksis]sä.. 
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ilmastonmuutos ratkaistaan yhdessä  Y: Mä haen ehkä nyt tässä sillä.. tätä samaa.. asiaa, 
mitä mä.. yrit.. tai niinku viestiä, että.. ää.. mä nään, 
että tää on nimenomaan yhdessä tekemistä. H: Mm.. 
Y: Ett tuotas vahvemmin sitä, että eri yritykset, joilla on 
yhteisiä niinku.. öö.. intressejä, niin tekis yhdessä niit 
ilmastotekoja. H: Nii. Y: Koska s.. niinku mä kuvasin, 
ett.. me tarvitaan sitä paljon enemmän, kuin niit 
yksittäisii onnistumisia siellä täällä. H: [Joo.] Y: [Nii]lläki 
on oma roolinsa, [mutta].. H: [Mm..] Y: .. kun nää isot 
asiat ratkastaan yhdessä, ei yksin 

työntekijän päätös liittyä 
Ilmastokumppanit-hankkeeseen  

Y: kun mä.. sit siirryin tänne töihin, niin mä sanoin, ett 
mä haluun, ett me sit ollaan niinku osa sitä.. ett se on 
niinku tapa.. tavallaan benchmarkkaa mitä muut 
yritykset tekee ja olla niinku.. H: Mm.. Y: .. olla mukana 
ja vähän kuulostella, ett mi-mitä on nyt niinku 
meneillään tällä hetkellä.. ympäristöteemojen ympärillä 
ja ilmastoteemojen ympärillä ja.. mitä muut yritykset 
tekee.  

  

Luokittelematon / muut teema  

Yleinen  

Kuvaukset  Koodit 

ilmastoasiat trendinä yritysmaailmassa (3)  Y: Vähän niinku trendit vaihdellu, ett sillon aikasemmin 
oli just näitä.. ilmanlaatukysymyksiä.. (mihin 
ympäristöasioihin kiinnitetään huomiota) 

 Y: Ja nyt on niinku.. trendinä jos niin voi sanoo, niinku 
ilmasto.. neutraalius. 

 Y: .. tähän nyt.. sit polttamiseen ja ja tähän niinku.. 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen nyt.. nyt on 
keskitytty. 

yritys haluaa pitää ympäristötavoitteet korkeina  Y: Mut sitte on tietysti näit lainsäädännöllisii asioita, 
mut niissäkin sit esimerkiks tää energiatehokkuuden 
kehittäminen, niin.. niin.. kylhän me siit itse asiassa 
todettiin jossain kohtaa että.. joo, sielt tulee niitten.. 
sopimusten kautta jotaki tavote(ei saa selvää, aseet?, 
sama sana toistuu).. H: Mm.. Y: .. mut sit ku me 
tajuttiin.. Y: .. että.. ett itse asias näillä, niinkun.. se 
vaikuttavuus.. kun.. öö.. tehdään niinku 
systemaattisesti sitä.. seurantaa ja mittaroidaan niiden 
eri..laisten toimenpiteiden vaikuttavuu[tta].. H: [Mm..] Y: 
.. niin me todettiin, että.. ei me tarvita itse asias mitään 
niinku sopimu[ksia].. H: [Joo.] Y: .. vaan meiän pitää 
itse asettaa niitä kunnianhimosii tavotteet, koska ne 
selkeesti ohjaa sit sitä meidän tekemistä. 
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Ilmastokumppanit  

Kuvaukset  Koodit  

kaupunki pyysi mukaan (2)  Y: Mä en tiedä nyt sit yksityiskohtii, ku mä en ollu 
talossa [vielä].. H: [Joo] Y: ..sillon, kun me ollaan liitytty, 
mut kyl mä niinku kuvittelisin ett se menee.. on menny 
aika samalla tavalla, ett varmaan kaupungilt ollaan oltu 
yhteydessä.. 

 Y: miks te päätitte lähtee just tähän Ilmastokumppanit 
-hankkeeseen [mukaan?] Y: [Noku meit] öö.. meit 
lähestyttiin ja kysyttiin, ett haluttaisko me [olla] H: 
[Okei.] Y: .. mukana. 

itsestään selvyys lähteä mukaan  Y: jos sit pääkaupunkiseudulla tähän verkostoissa 
niinku.. etsitään yrityksiä tekemään ilmastolupauksia, 
nii kyl se on niinku meille aika.. aika semmone selviö ja 
[helppo].. 

halu olla mukana  Y: positiivisesti vie kuitenki asioita eteenpäin, joiden.. 
joita me halutaan kannustaa ja joissa me halutaan olla 
mukana. 

oman kestävän kehityksen edistäminen  Y: sillon niinku nää toimenpiteet.. mihin me sitouduttiin 
nii.. neki mm.. hyvin vahvasti niinkun.. on on myös 
meidän omaa kestävän kehityksen edistä[mistä].. 

osa yrityksen toimintastrategiaa liittyä 
Ilmastokumppaneihin  

Y: Mut ett se, miks mentiin mukaan oli.. on 
nimenomaan sitä että, se oli.. se oli niinkun monen 
vuoden aikana nii nii tota tehty sitä työtä 
systemaattisesti ja me haluttiin myös että tässäki olla 
mukana.  

Ilmastokumppanien hyödyntäminen viestinnällisesti  Y: Se on enemmänkin ollut tämmöst just tämmöstä 
niinkun.. öömm.. viestintää ja.. ja tämmöstä niinkun.. 
mm.. sitä puolta ehkä enemmänkin ollaan onnistuttu.. 
H: Mm.. Y: .. onnistuttu hyödyntämään. 

  

Ajavat tekijät  

Markkinoiden muutokset  

Yleinen  

Kuvaukset  Koodit 

ilmastoasioiden huomioiminen jatkotoiminnan edellytys 
(2)  

Y: Ja sit tää toimiala on niinku nii semmonen, ett kyl 
se.. kyl se niin läpi on.. 

 Y: Mutta.. mut kyl se ihan niinku.. täs.. mm.. mikä 
markkinatilanne..  

yritysten odotetaan olevan osa ratkaisua 
yhteiskunnallisiin ongelmiin  

Y: meistä tai eihän yritys voi enää nykyään.. oikeestaan 
toimia elletsä.. yritä löytää ratkasuja tällasiin 
yhteiskunnallisiin ongelmiin myöski. 

jatkotoiminnan edellytyksenä hiilineutraalit 
tuotantotavat  

Y: Ja se on sen niinku toiminnan.. koko jatkotoiminnan 
niinku edellytys. H: Mm.. Y: Ett ett se.. i.. ilmastopuoli 
on kunnossa ja löydetään [niitä].. H: [Nii..] Y: .. niinku... 
ilmas.. hiilidioksidineutraaleja.. tuota tuotantotapoja 
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[nii].. H: [Mm..] Y: Ett se on niinku tavallaan tän 
toimialan keskiö[ssä.] 

uusiutuvan energian vastustus vähentynyt  Y: Ett.. hem.. miten toi n-no se aina tuntuu sillai eka, ett 
e-e-ei niinku mitään tapahu, mut [sitte].. H: 
[(naurahtaa)] Y: .. tulee niinku teknologia-hyppäyksiä, 
ett[ä vaik]ka.. H: [Mm..] Y: .. tuulivoimaa jos mietitään, 
että.. ett ett se oli.. aikasemmin niinku tosi semmost 
niinku ett.. oli kallista, ne oli pieniä ne myllyt, kauhee 
NIMBY -vastustus oli niistä ja [nyt].. H: [Mm..] Y: .. se 
onki yhtäkkii sillai, ett myllykoot on yli viismegasia, ku 
aikasemmin ne oli alle m[egasia].. H: [Joo.] Y: .. ja.. sit 
sit yhtäkkiä onki sadan myllyn puistoja saadaan 
YVAttua ja ei ookaan sit n[ii va]stustusta.. H: [Joo.] Y: .. 
ja.. muuta, ett sit sielt tulee tämmösiä niinku 'ohoh' että 
[(naurahtaa)].. H: [Joo.] Y: .. ett ett [isoja].. H: [Joo.] Y: 
.. isoja niinku muutoksia. 

tietoisuuden lisääntyminen toimintakentässä edistää 
uusiutuvan energian  
yleistymistä 

Y: Ja nyt nähdään, että se tuuli.. varsinki se pohjosen 
tuulisähkö, nii se on niinku halvin tapa tu[otta]a.. H: 
[Joo.] Y: .. sähköä, ett se.. halvempaa ku.. hiili tai 
ydinvoima tai muu nii sehän sit.. niinku vie sitä tosi 
paljon eteen[päin].. H: [Joo.] Y: .. markkinaehtosesti. 

uusiutuvaa energiaa saadaan tuotettua 
markkinaehtoisesti  

Y: Nytkähtää kovaa (yhdestä sanasta ei saa selvää) 
eteen[päin].. Y: [Joo], koko ajan joo ja nyt ku sitte 
saadaan markkinaehtosesti (tuulivoimaa) tuotettua, ett 
se on [aika].. H: [Joo.] Y: .. paljon.. H: Mm.. Y: .. menny 
eteenpäin 

  

Sääntely ja hallitusten toimintaohjeet  

Yleinen  

Kuvaukset  Koodit 

tiukat direktiivit  Y: Mä luulen, ett ympäristöasiat on saatu.. sillai 
kuntoon, ett siel on aika niinku tiukat eehhh.. direktiivit 
ja.. ja sitten.. mistä laitoksesta me ollaan luopumassa 
ja muuta, ett se se niinku se ympäristöpuoli on aika hy- 
niinku hyvin. 

ympäristövaikutusten arviointimenettely helpottunut  Y: Ett.. hem.. miten toi n-no se aina tuntuu sillai eka, ett 
e-e-ei niinku mitään tapahu, mut [sitte].. H: 
[(naurahtaa)] Y: .. tulee niinku teknologia-hyppäyksiä, 
ett[ä vaik]ka.. H: [Mm..] Y: .. tuulivoimaa jos mietitään, 
että.. ett ett se oli.. aikasemmin niinku tosi semmost 
niinku ett.. oli kallista, ne oli pieniä ne myllyt, kauhee 
NIMBY -vastustus oli niistä ja [nyt].. H: [Mm..] Y: .. se 
onki yhtäkkii sillai, ett myllykoot on yli viismegasia, ku 
aikasemmin ne oli alle m[egasia].. H: [Joo.] Y: .. ja.. sit 
sit yhtäkkiä onki sadan myllyn puistoja saadaan 
YVAttua ja ei ookaan sit n[ii va]stustusta.. H: [Joo.] Y: .. 
ja.. muuta, ett sit sielt tulee tämmösiä niinku 'ohoh' että 
[(naurahtaa)].. H: [Joo.] Y: .. ett ett [isoja].. H: [Joo.] Y: 
.. isoja niinku muutoksia. 
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toimintaympäristö kiristynyt valtion ja kaupungin 
tavoitteiden kiristyessä  

Y: No se on se toi.. niinku toimintaym-ympäristö 
tavallaan kiristyny ja siel on Suomen valtion ja 
kaupungin tavotteet ja semmonen niinku, no se on 
siinä toiminta.. ympäristön.. ympäristön vaikutusta, ett 
sitten on on on ymmärretty, ett 'hei ett meiän pitääkin 
tehä nopeemmin toimia’. 

  

Teknologian muutos  

Yleinen  

Kuvaukset  Koodit 

tekniikan kehittyminen mahdollistanut uuden 
hiilineutraalin tekniikan  
käyttöönoton Suomen oloissa  

Y: Tai sitte vielä.. oisko nyt ollu ehkä vuos sitte vielä.. 
itekki oon sanonu, ett 'joojoo, ett ei 
merivesilämpöpumput, ett ne ei niinku Suomen oloissa 
toimi'. Mut sit vaan, niin vaan on teknologia menny, ett 
siel on ne materiaali.. valinnat kehittynyt ja se tekniikka 
on kehittyny. No nyt se vaan toi[miik]i.. H: [Mm..] Y: .. 
tääl kylmissä merissä osan.. osan [vuotta.] 

teknologian kehittyminen laskenut hintoja  Y: tulee niinku teknologiahyppäyksiä, että vaikka 
tuulivoimaa jos mietitään - - se oli aikasemmin niinku 
tosi semmost - - kallista, ne oli pieniä ne myllyt - - ja nyt 
se onki yhtäkkii sillai, ett myllykoot on viismegasia 

  

Luokittelematon / Muut teema  

Yleinen  

Kuvaukset  Koodit 

verkostoitumisen ja yhteistyön vahva kulttuuri (4) Y: .. siinä siis yhteistyössä kyl kaikkien muiden kanssa, 
ett se on nyt kova sana.. joka puolella. 

 Y: Tähän on niin vahvat kytkökset siihen, että.. ett 
eihän me yksinään näit asioit ratkasta.. ee.. ja e-en itse 
koskaan oo aja.. tai siis.. mun mielest niinku, ylipäätään 
kun me puhutaan kaikesta ilmastoon liittyvistä asioista 
ja sen.. niinkun.. Y: .. ääm.. kehittämisestä, että millä 
me vähennetään niin.. yks toimija ei tätä maailmaa 
ratkase, 

 Y: ratkasut vaatii yhteistyötä.. 

 Y: 2015 se ei ollu viel niin niinku itsestään selvää ja 
päivän polttavaa, mitä se on ny[tte.]  

  

Ilmastokumppanit  

Kuvaukset  Koodit  

ratkaisuja ja päätöksiä tehdään paljon verkostoissa  Y: No kyl me yleensä nä.. siis me ollaan tosi mones 
verkost[os m]ukana.. H: [Joo.] Y: .. ja sit kyl me 
koetaan aina, ett yhteistyöst siis.. H: Mm.. Y: .. on 
hyötyä. Ett lähtökohtasesti.. joo.. Että.. H: Mm.. Y: .. 
nykypäivänä varsinki ku kaikki ratkasut tehään yhden.. 
niit tehdään niin paljon yhdessä, ett ei tätä 
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ilmastokriisiä pysty kukaan yksin rat[kase]maan.. H: 
[Mm..] Y: .. nii kyl se verkostot on ihan niinku 
lähtökohta sille toiminnalle. 

ratkaisujen kehittäminen yhteistyöllä  Y: Äää... Hi no.. en osaa niinku ihan suoraan tähän 
sanoo, mutta.. osaan sanoo sen, ett me ollaan niinku 
tosi monessa.. mu[kan]a.. H: [Mm..] Y: .. ett me ollaan 
haluttu olla niinku.. verkostoissa.. mukana 
kehittämässä.. H: Mm.. Y: .. ee.. näitä ratkasuja ja 
tarjoamassa näit ratkasuja, herättämäs näist 
keskustelua. [Ett].. H: [Mm..] Y: .. se on varmasti myös.. 
meiän niinku se.. syy myös tässä olla mukana. Että 
tota.. että saadaan tätä asiaa.. enemmän esille ja 
muuta 

velvollisuus olla mukana  Y: .. ett kylhän se, ett.. niinkun väittäsin että.. yritys ku 
yritys nii.. n[ii ko]kee.. H: [Mm..] Y: .. sen positiivisena, 
että niinku kannetaan homma, korsi kekoon, että.. H: 
Joo. Y: Erityisesti meidän alan yritykseltä odotetaankin, 
että.. H: Mm.. Y: .. on vähän sellasta ympäristönäköku.. 
kulmaa mukana. Myös tä[ssä].. H: [Joo.] Y: .. 
toiminnassa. 

  

Estävät tekijät  

Vahvan ja linjaavan politiikan puute  

Yleinen  

Kuvaukset Koodit 

hiilen sidonnasta puuttuu markkinaehtoiset työkalut  Y: biologisista keinoista poistaa.. hiiltä ilmakehästä eli 
ihan metsityshankkeita, ett meil on nyt yks 
tutkimushanke siihen liittyen, mut ett ollaan osallisena 
keskusteluun siitä, ett kuinka yritykset vois osallistua.. 
tähän hiilensidontaan. Kos[ka].. H: Mm.. Y: .. tällä 
hetkel siihen ei oo mitään sellasta, markkinaeh[tos]ta.. 
H: [Mm..] Y: .. välinettä. Niin.. ett voisko sellasen 
kehittää, 

halvan öljyn korvaaminen haastavaa  Y: tietenki nähdään vaivaa, että yritetään löytää niit 
ratkasuja, mutta kaikki tietää, ett toi halpa öljy nii.. niini.. 
se ei ole mikään kovin.. (naurahtaa) helposti 
[korvattavissa].  

yhteisten standardien puute  Y: tosiaan kun on mukana oltu tässä.. 
pääkaupunki..seudun sähköinen liikenne -hankkeessa, 
jonka myötä sitten.. pääsin itse perehtymään siihen 
että mittä.. mitä tarkottaa ett ajaminen sähköautolla ja 
mitkä.. miten millaisia ratkaisuja siihen.. tarvitaan. Niin.. 
ee.. me eletään tällä hetkel nyt siin tilanteesa että.. ett 
siitä kun hanke alko niin, niin alkaa olla kohta.. öö.. 
kymmenen vuotta.. no ei nyt ihan, mut kuitenki. Ää.. 
Ja.. tilanne on se ett meil on tällä hetkellä.. 
kauppakeskuksissa.. niin.. ää.. erilaisia 
latausratkaisuja. Autoissa on erilaisia 
lataussysteemejä. Koko.. koko niinku standardointi on 
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jääny.. öö.. vieläkin on niinku ihan vaiheessa. Ja.. ää.. 
se ei oo mun mielestä kenenkään etu, että.. H: Mm.. Y: 
.. ee.. meiän pitää tarjota erilaisii la-ra-latausratkasuja 
sen takii että kun standardointi puuttuu, niin jotta me 
tarjo.. pystyisimme tarjoamaan tasapuoli[ses]ti.. H: 
[Mm..] Y: .. kuluttajille sen.. mahdollisuuden ladata se 
auto.. H: [Mm..] Y: .. [nii] tarkottaa ett meiän pitää tehä 
järjettömii investoin[teja].. H: [Mm..] Y: .. siihen. 

lainsäädäntö aikaansa jäljessä  Y: meiänhän pitäis löytää niinku sellasia ratkasuja, että 
meil ois myöskin sitte.. lainsäätäjä siinä mukana 
miettimässä, että.. ett tosiaan, että tuolla on selkeä 
niinku este, että nyt näit asioita ei pystytä kehittää, ett 
meiän pitää uudistaa myös lainsäädäntöä.. H: [Mm..] Y: 
.. [ja se] saisi aikaan niinkun.. sitä lumipalloilmiöö. Ei 
pelkästään ni-ett toimijat tekee ratkasuja, vaan myös 
lainsäätäjät on sii[nä].. H: [Mm..] Y: .. mukana. 

  

Epävarmuus valtion toimista  

Yleinen  

Kuvaukset  Koodit 

lainsäädännön nopea muutos tekee toiminnasta 
epävarmaa  

Y: Tää ala muuttuu niin.. koko ajan tää maailma niin 
hirveen nopeesti nyk[yaika]na.. H: [Mm..] Y: .. ett ei 
oikeen niinku pysty ees, hyvä ett pystyy niinku vuodeks 
asettaa jotkut niinku.. H: Joo. Y: .. tavotteet, koska.. 
esimerkiks lainsäädäntö muuttuu niin [nopee]sti.. H: 
[Mm..] Y: .. ett synteettisis polttoaineissa nii sielt 
saattaa tulla lainsäädäntöö, joka niinku torppaa meiän.. 
suunnitelmat ja investoinnin täysin, koska me nähää 
että.. H: [Joo.] Y: ..[tois]et on jo etu- niinku 
kannattamaan, tai sit sielt saattaa tulla lainsäädäntö, 
joka vauhdittaa sitä niinku.. ihan tupla[sti].. H: [Joo.] Y: 
.. että.. sit se on niin.. arvaamaton kenttä my[ös].. H: 
[Joo.] Y: .. että mihin se sit [vie]. 

  

Luokittelematon / Muu teema  

Yleinen  

Kuvaukset  Koodit 

infrastruktuurin puuttuminen Y: Joo. Arktinen energia on siis käytännössä niinku 
tuulisähköö.. Y: Joo. H: .. tuotettuna niinku sit vaa.. 
[pohjoisessa?] Y: [Norjan puo]lella, [mutta].. H: [Joo.] Y: 
.. siit, täl hetkellä sielt ei pysty sitä niinku ei oo verkkoa 
Suomen.. [puolel]le.. H: [Joo.] Y: .. ett sitä pystyis 
hyödyntämään [Suo]men.. H: [Joo.] Y: .. puolella. 
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lainsäädäntö aiheuttaa kustannustehottomuutta 
vääränlaisilla ohjauskeinoilla  

Y: Mut toki sit ne asiat, esimerkiks biopolttoaineiden 
tai.. nytten.. ee.. investoidaan tähän uuteen.. ee.. 
HVO-laitokseen eli näihi bi-bio.. tai näihin biopohjasiin 
dieseliin ja muualle nii.. nii kyl siel on paljon 
lainsäädännöllist taustalla. H: Mm.. Y: Että.. jos.. 
lainsäädäntö sallis, niinku laajemmin, eri keinoja, nii me 
tehtäs ehkä erilaisiin paikkoihin niit investointeja, [mut].. 
H: [Mm..] Y: .. nyt lainsäädäntö myös ohjaa tosi paljon.. 
H: Joo. Y: .. tekemään siihen. Ja aina se ei oo niinku 
välttämättä kustannustehokkainta.. H: Mm.. Y: .. että.. 
että mielellään näh.. haluttas tehä.. paljon asioita, mut 
nähdään ett ne pitäs kuitenki tehä 
kustannustehokkaasti. Ja että jos sä sat- satasella saat 
hiilidioksidia vähennettyä, H: Mm.. Y: .. niinku.. 
viisinkertasen määrän.. jossain metsittämällä kun jollain 
biopolttoaine[ella].. H: Mm.. Y: .. nii sitt ehkä kannattas 
niinku miettii, ett mihin ne yksityiset ja ne rahat 
kannattas niinku suunnata. H: Joo. Y: Ett.. että toki.. 
kai.. monta draiveria, jotka ohjaa sitte.. 

lainsäädäntö aiheuttaa elintarvikkeiden hävikkiä  Y: ett ei kaikki oo aina ri.. kiinni siitä, että sä et haluais 
tehdä, vaan meil on myöskin rajotteita o[le]massa. 

lainsäädäntö luo esteitä  Y: Meil on edelleenkin lainsäädännössä rajotteita, joita 
pitäisi.. voimakkaammin niinkun miettiä, että.. ett millä 
niitä voitaisiin.. ää niitä.. ett lainsäädännölki on niinkun.. 
tavallaan tarpeensa e-en-en väheksy sitä. Mutta se, 
että.. ett millä keinoin voitaisiin sit.. löysentää.. ehkä 
sitä lainsäädäntöä, jotta me ei luoda.. liian isoi 
barrikaadeja, ett sit tavallaan ei tehä mit[ään.] 

pelko brändin puolesta aiheuttaa elintarvikkeiden 
hävikkiä  

Y: Mä tunnistan, että täs on niin monta.. ääm.. 
semmosta.. ilmassa olevaa, että, ett kuka.. siel o.. 
taustalla on tietysti varmasti niinku toimijoiden pelko 
siitä brändin mielikuvasta, että entä jos sitä 
myydäänkin liian kauan. H: Mm.. Y: Sit on nää 
vastuukysymykset. Kuinka kauan se vastuu ja mihin 
asti se kestää? 

  

Ilmastokumppanit  

Kuvaukset  Koodit  

henkilöstövaihdos vaikuttanut yrityksen 
Ilmastokumppanit-toimintaan (5)  

Y: Niin tota.. siel oli ”henkilö x” oli, ”henkilö x” oli aluks.. 
aluks meiän kumppaneis, sit se siirty mulle kun hän 
hän.. meni muihin tehtäviin niin, niin niin, sit tää.. 
kestävä kehitys imas tänki ham-homman. Me ollaan 
ehkä huonosti raportoitu sitä edistymistä. 

 Y: Oon ja en ett tai siis mä oon ollut ”yrityksessä” nyt 
vuoden, mut mä oon aikasemman työn kautta ollu 
myös niinku organisaation toimitusjohtaja, joka on ollu 
Ilmastokumppaneiden jäsen ja [ja] H: [Joo] Y: .. niinku, 
ihan alusta saakka niinku s-sieltä sitä kautta ollu kyl 
Ilmastokumppaneissa. 

96 



 

 Y: Mä en oo ollu siin millään tavoin mukana että.. H: 
Joo. Y: Tota, ett meil on ss.. öö.. henkilöstö.. 
vaihdoksia ollu että tääl ei oikeestaan oo kamalasti 
enää ketään sella[sta].. H: Mm.. Y: .. ketä olis ollu siinä 
hankkeessa mukana 

 Y: No siis mä muistan sillon, kun se lähti käyntiin.. ett 
ett ehh.. muistan y-yritys meni siihen mukaan, mut mä 
en oo ollu siinä. Mul on kollega ollu, joka on nyt 
sairaslomalla 

 Y: Mä en oo ollu siin itte kauheesti mukana [nytte]..H: 
[Joo.] Y: .. nytte syksyllä, lähinnä tarkistanu noita tietoja 
ja nettisivuja. H: Mm.. Y: (Ei saa selvää, sitte tää?) 
meillä öö.. k- mä alotin nytten.. syyskuussa ”henkilön x” 
äitiyslomasijaisena.. H: Joo. Y: .. ja ”henkilö x” on ollu 
siinä enemmän mukana aikas[emm]in. 
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