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Mitä ja miksi? Ilmastokysely on osa Avidlyn #tomorrowbono 
-vastuullisuusohjelmassa tehtävää työtä. Ohjelma keskittyy 
vuosittain yhteen yhteiskunnallisesti merkittävään kysymykseen ja 
teemaan haetaan ehdotuksia yhtiön ulkopuolelta. 

Tänä vuonna ehdotusten perusteella teemaksi valittiin 
ilmastonmuutos. Haluamme havahduttaa kaikki suomalaiset 
yritykset vähentämään päästöjään ja toimimaan ilmaston puolesta. 
Työtä tehdään yhdessä ilmastopäästöjen vähentämiseen ja 
mitätöintiin keskittyvän suomalaisen CO2Eston kanssa. 

Yritysten ilmastokysely suunnattiin suomalaisen yritysmaailman 
edustajille eri kokoisista yrityksistä. Halusimme tietää, mitä 
yrityksissä jo tehdään ja ajatellaan ilmastokysymyksistä. Ja missä 
ovat suurimmat haasteet ja esteet. 
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Kyselyn toteutus Kysely toteutettiin huhti-toukokuussa 2019. 

Tiedonkeruu tapahtui seuraavasti:
◆ Avidlyn oma kontaktilista (asiakkaat ja muut sidosryhmät)
◆ Kyselyn markkinointi sosiaalisessa mediassa (kohdennettu 

johtamisesta, markkinoinnista ja ympäristöystävällisistä ratkaisuista 
kiinnostuneille henkilöille) 

◆ Ostettu otos (SurveyMonkey:n tarjoama paneeli: johto/managerit)

Vastauksista poistettiin ne (6 kpl), jotka käyttivät yhdeksään 
pakolliseen kysymykseen vastaamiseen alle minuutin. Näin pyrittiin 
minimoimaan ne, jotka vain “klikkailivat” vastauksia sisältöä 
tarkemmin lukematta.

Lopullinen vastaajamäärä kyselyssä oli 162. 
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Vastaajat pääasiallisesti Etelä- ja Länsi-Suomesta 

Pienet (alle 20 työntekijää) sekä suuret (yli 200 työntekijää) yritykset korostuivat jonkin verran
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Etelä-Suomi

Itä-Suomi

Länsi-Suomi

Pohjois-Suomi

Toimipisteitä ympäri Suomen

alle 20 työntekijää

20-50 työntekijää

50-100 työntekijää

100-200 työntekijää

yli 200 työntekijää

60 %

5 %

20 %

7 %

7 %

36 %

10 %

14 %

9 %

30 %

N=162
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Vastaajia 
kaikilta 
toimialoilta
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It ja tietoliikenne

Teollisuus

Muu: mikä?

Tukku- ja vähittäiskauppa

Muut asiantuntijapalvelut

Rahoitus- ja vakuutustoiminta

Viestintä, media ja kustantaminen

Järjestö- tai yhdistystoiminta

Koulutus ja tutkimus

Rakentaminen ja kiinteistötoiminta

Julkinen hallinto

Liikkeenjohdon konsultointi

Logistiikka

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Ympäristönhuolto ja puhtaanapitopalv.

Henkilöstöpalvelut

Kulttuuri, urheilu ja virkistystoiminta

Matkailu, majoitus- ja ravitsemustoim.

14 %

11 %

10 %

9 %

7 %

7%

6 %

5 %

5 %

5 %

4 %

4 %

4 %

4 %

2 %

1 %

1%

1 % N=162
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Miten yrityksissä suhtaudutaan 
ilmastonmuutokseen?
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Kuinka paljon yrityksessänne on mielestäsi viimeisen vuoden aikana keskusteltu 
yrityksen omista ilmastovaikutuksista?

Ilmastonmuutos on noussut myös yritysten agendalle. Joka toisen vastaajan mukaan asiasta on 
keskusteltu jonkin verran tai paljon. Toisaalta noin kolmanneksessa yrityksistä asiasta ei ole 
keskusteltu lainkaan tai vain vähän.

Ei lainkaan

Vain vähän

Hiukan

Jonkin verran

Paljon

8 %

23 %

19 %

33 %

17 %
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Miten yrityksenne suhtautuu ilmastonmuutokseen?

Yrityksissäkin on havahduttu ilmastokysymysten vakavuuteen. Yli kolmannes vastaajista näkee 
ilmastonmuutos suurena uhkana, joka edellyttää konkreettisia toimenpiteitä. Ilmastonmuutokseen 
liittyen nähdään kuitenkin myös liiketoiminnallisia mahdollisuuksia.
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Erittäin suuri ympäristöuhka, joka edellyttää meiltäkin 
konkreettisia toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi

Merkittävä mahdollisuus liiketoiminnallemme

Ilmastonmuutoksella ei ole juurikaan merkitystä liiketoiminnallemme

Ilmiö, johon emme voi juurikaan vaikuttaa

Ilmiö, jonka hillitseminen nostaa toimintamme 
kustannuksia ja heikentää kannattavuutta

35 %

23 %

17 %

15 %

10 %

N=162



Johtaako pohdinta mihinkään?



© Avidly

10

Onko yrityksessä tehty ilmastonäkökulmiin liittyviä toimenpiteitä 
seuraavilla osa-alueilla?
Ilmastonäkökulma näkyy useimmin arvoissa ja strategiassa. Jo lähes kolmannes on laskenut 
hiilijalanjälkensä. Mutta toisaalta lähes viidennes ei ole tehnyt vielä mitään toimenpiteitä.

Arvot ja strategia

Kiinteistöt (mm. tilat, lämmitys)

Liikematkat

Hiilijalanjäljen laskeminen

Tuotanto (mm. raaka-aineet, tuotantomenetelmät, koneet)

Myynti, markkinointi ja viestintä

Ostotoiminta, logistiikka, huolto

Kodin ja työpaikan välinen matkustus

Tutkimus- ja tuotekehitys

Emme ole tehneet mitään toimenpiteitä

Olemme hyvittäneet syntyneitä päästöjä

41 %

34 %

30 %

29 %

24 %

23 %

22 %

22 %

20 %

19 %

14 %

N=162
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Mikä on suurin este yrityksesi ilmastotoimenpiteille ja hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiselle?

Yritysten arjessa ilmastokysymykset kilpailee resursseista monen muun asian kanssa. 
Merkittävimpinä esteinä nähdään ajanpuute sekä toimenpiteiden hinta. 

Ajanpuute: kenelläkään ei ole ollut aikaa paneutua asiaan

Toimenpiteiden hinta

Emme tiedä, miten päästöjä voisi fiksusti vähentää

Asiaa ei ole pidetty riittävän tärkeänä

Toimenpiteiden negatiivinen vaikutus 
(esimerkiksi yrityksen arkeen tai liiketoimintaan) verrattuna nykyiseen tilanteeseen

Muu syy: mikä?

27 %

22 %

15 %

13 %

12 %

12 %

N=162
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Miksi ette ole vielä hyvittäneet toiminnastanne syntyneitä päästöjä?

Yleisimpiä esteitä hyvittämiselle ovat tiedon puute (miten olisi järkevää ja ylipäätänsä mahdollista) 
sekä aikaresurssien rajallisuus. Vain 15 % oli jo hyvittänyt yrityksen päästöjä. 

Emme tiedä, miten päästöhyvitykset olisi järkevintä tehdä

Emme ole tienneet, että se on kaltaisillemme yrityksille mahdollista

Ajanpuute: kenelläkään ei ole ollut aikaa paneutua asiaan

(Olemme jo hyvittäneet toiminnastamme syntyneitä päästöjä)

Emme ole tulleet vain ajatelleeksi hyvittämistä

Emme ole löytäneet sopivaa keinoa, jonka aidosta vaikutuksesta olisimme varmoja

Asiaa ei ole pidetty riittävän tärkeänä

Muu syy: mikä?

Uskomme hyvittämisen olevan liian kallista meille tällä hetkellä

Näemme tässä julkisuuskuvaan liittyviä riskejä esim. vertautumista anekauppaan

Olemme selvittäneet hyvittämisen hinnan ja se on meille liian korkea

18 %

17 %

16 %

15 %

15 %

14 %

14 %

12 %

9 %

4 %

3 %
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Kaikki eivät usko 
että voivat 
vaikuttaa tai näe 
omien toimien 
tarpeellisuutta

Toiminnasta syntyneiden päästöjen vähentämistä ei pidä riittävän 
tärkeänä 13% vastaajista.
Toiminnasta syntyneiden päästöjen hyvittämistä ei pidä riittävän 
tärkeänä 14% vastaajista.

“Tähän tapahtumaketjuun ei voi juurikaan vaikuttaa, elleivät isot saastuttajat, USA, 
Intia, Kiina, Venäjä, Brasilia, EU aloita toimenpiteitä.”

“Suomen vaikutus prosentti noin 0.07% päästöistä.  Miksi meidän pitäisi laskea sitä 
kun ei kukaan muukaan lähde mukaan eli Aasiassa tai Kiinassa toimivat ihmiset.”

“Yrityksemme ei tee ennen mitään, ennen kuin saamme taloudellisesti järkevän 
kokonaisratkaisun, jossa koko maailma on mukana.”

“Ei ole millään muotoa ajankohtainen. Seuraamme tilannetta ja reagoimme tarpeen 
tullen. Yhtenä vaihtoehtona on siirtää toimintamme esim. Viroon, jossa tämän asian 
kanssa ei vouhoteta.”

“Ei ole tarpeen.”

“Emme ole saaneet vastausta mihin rahat menevät, jos "hyvittäisimme" jotain. Tämä 
on 2000-luvun uskonnollista anekauppaa. Piste. Aamen.”
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Miksi sitten yritykset 
ryhtyisivät toimiin?
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Mitkä asiat motivoisivat yritystäsi ryhtymään toimiin päästöjen vähentämiseksi 
tai niiden hyvittämiseksi?

Lähes joka toiselle brändimielikuva ja mahdollisuus hyödyntää markkinoinnissa olisivat hyviä 
kannustimia. Lisäksi toimenpiteiden helppoutta pidetään tärkeänä. Myös asiakkailla on 
vaikutusvaltaa. 

Mahdollisuus hyödyntää ilmastotyötä markkinoinnissa ja brändimielikuvan rakentamisessa

Tieto siitä, että toimenpiteet olisivat helppoja ja ketterästi toteutettavissa

Paine asiakkailtamme

Mahdollisuus laskea suuntaa-antavasti hiilijalanjäljen suuruutta  ja toimenpiteiden kustannuksia

Esimerkit muista samankaltaisista yrityksistä

Paine omistajilta tai sijoittajilta

Paine omien työntekijöiden suunnasta

Muu syy: mikä?

41 %

38 %

37 %

32 %

27 %

23 %

22 %

7 %
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Onko päästöjen 
vähentäminen uusi 
musta? 

… kun se vain 
saataisiin selkeäksi

...ja myös 
taloudellisesti 
järkeväksi

“Mielestäni jokaisen yrityksen tulisi laskea toimintojensa hiilijalanjälkeä, 
vähentää päästöjä ja osallistua niiden hyvittämiseen. Jotta tämä 
tapahtuisi, tarvitaan yhteisiä yleisesti hyväksyttyjä menetelmiä ja niiden 
mukanaan tuomaa hyvää ryhmäpainetta.”
“Teemme jo paljon ja olemme hankkineet ilmastotoimenpiteiden 
edistämistä varten juuri lisäresursseja.”

“Tarvitaan enemmän esimerkkejä konkreettisista teoista.”

“Pitäisi ensin vähentää sieltä missä se on helpointa.”

“Vanha sanonta: raha on hyvä konsultti.”

“Kaikkeen täytyy olla taloudellisesti kannattava syy.”

“Selkeästi taas ylimääräinen veroon rinnastettava kulu yritykselle.”
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Muutamia nostoja avoimista 
vastauksista
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“Vihreä tulevaisuus ("kestävä kehitys ja minä") pitää kirjoittaa jokaisen yrityksen arvoihin 
ykköspaikalle. Jos se on kakkospaikalla, se on heti toissijainen, juttu joka hoidetaan, jos jää 
aikaa, rahaa, tarmoa…”

“Viestinnällä, on suuri ja vastuullinen rooli tässä kaikessa, mutta toistaiseksi on nähty vain 
kevyitä ulostuloja, jotka ovat hyvinkin lyhytkestoisia kampanjoita, eivät viestitä ajattelun ja 
tavoitteiden uudistumisesta ja pysyvyydestä. Vaikka vielä odotellaan julkista vahvaa ohjausta, 
joka todellakin on tarpeen totuttujen toimintatapojen muuttamiseksi, voisi ajattelun muokkaus 
vaikuttajaviestinnän keinoin olla jo alkamassa.”

“Kilometrikorvaukset kannustavat yksityisautoiluun. Mielestäni tämä on yksi suurimpia epäkohtia 
tällä hetkellä. (Mene autolla Helsinkiin saat 240€ verottomia kilometrikorvauksia vert. Mene 
junalla niin et saa mitään.) Arvaa kumman vaihtoehdon työntekijä valitsee?”
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“On oltava tarkkana erityisesti päästöjen offsettaamisen kanssa ettei mene greenwashin 
puolelle.”

“Iso vipu väännettäväksi, mutta uskon että verkostossa on voimaa.” 

“Täysin turhaa länsimaiden kilpailukyvyn heikentämistä. Oikeat saastuttajat on Kiina ja Intia ja 
niiden saastuttamisen rajoittamiseen ainoa keino on kauppasota jos uhkailu ei toimi.”

“Kaikilla yrityksillä ei ole juurikaan ympäristöön liittyviä vaikutuksia.”

“Olemme n. 50 vuotta myöhässä, ei kannata aloittaa yksittäisten ihmisten syyllistämisellä, kun 
oikeat rikolliset eivät tee mitään nytkään.” 
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Yhteenveto
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Enemmän 
tiedostamista, 
enemmän toimia

Kyselyyn vastanneet näkivät ilmastonmuutoksen uhkana, joka vaatii 
konkreettisia toimia, mutta reilu viidennes kokee sen myös mahdollisuutena  
liiketoiminnalle. Toisaalta lähes kolmannes yrityksistä kuitenkin kokee, etteivät voi 
vaikuttaa ilmastonmuutokseen tai asialla ei ole liiketoimintaan merkitystä. 

Yritykset ovat jo ottaneet käyttöön hyvin monenlaisia toimenpiteitä 
ilmastonäkökulmaan liittyen. Reilusti yli kolmanneksella ilmastokysymys näkyy 
strategiassa tai arvoissa. Samoin kiinteistöissä on ryhdytty jo toimiin päästöjen 
vähentämiseksi. Toisaalta lähes viidennes yrityksistä ei ole kyselyn mukaan tehnyt 
vielä mitään.

Ilmastotoimenpiteiden ja päästöjen vähentämiselle merkittävimpinä esteinä 
ja haasteina korostuivat aikaan ja rahaan liittyvät resurssit. Päästöjen 
hyvittämisen esteenä vaikuttaa olevan taas tiedon ja ajan puute. Toisaalta kyselyn 
mukaan osa ei pidä päästöjen vähentämistä (13%) tai hyvittämistä (14%) 
tärkeänä.

Ilmastotoimenpiteisiin ryhtymistä motivoisi eniten mahdollisuus hyödyntää 
asiaa brändityössä ja markkinoinnissa. Myös toimenpiteiden vaivattomuus sekä 
asiakkailta tuleva paine koetaan tärkeiksi motivaattoreiksi. Työntekijöiden 
suunnalta tuleva paine motivoisi ainoastaan noin viidesosaa. 
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#tomorrowbound | avidly.fi

Lisätietoja kyselystä: 
Vappu Aura
Johtaja, viestintä & PR
puh. 050 560 4450
vappu.aura@avidlyagency.com
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