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1 JOHDANTO 

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tarkastella yritysten lakisääteisten ja 

vapaavalintaisten  ympäristövalintojen  vaikutusta  sen  tehokkuuteen.  Tutkielma 

huomioi  niin  laskentatoimellisten  tekijöiden  kuin  myös  markkinointiin  vaikuttavien 

muuttujien  vaikutuksia, ja  luo  niiden  pohjalta  yhtenäisen  kuvan  siitä,  miten 

ympäristöystävällisyyteen liittyvät päätökset vaikuttavat yrityksen toimintaan ja sen 

kannattavuuteen. Lisäksi tutkielmassa tullaan esittelemään kirjallisuudessa esitettyjä 

teorioita asiaan liittyen. 

Ympäristövalintojen  vaikutusta  kokonaistehokkuuteen  on  toistaiseksi  tutkittu 

verrattain  vähän.  Etenkin  ekotehokkuuden  näkökulmasta  tutkimus  on  vielä  erittäin 

suppeaa  ja  vajavaista.  Toisaalta  kestävän  kehityksen  ja  ympäristöhaittojen  voidaan 

katsoa  olevan  erittäin  ajankohtaisia  ja  olennaisia  asioita,  jotka  vaativat  nopeita 

toimintatapojen  muutoksia  globaalissa  mittakaavassa.  Näin  ollen  tutkimukseni 

tavoitteena  on  kirjallisuuskatsauksen  myötä  yhdistää  toistaiseksi  toteutettujen 

tutkimusten ydinidea energia- ja ekotehokkuuden vaikutuksista, sekä luoda vastauksia 

ympäristövalintojen vaikutuksiin liittyen.  

Pyrin ensinnäkin avaamaan, miten  ympäristövalintojen  vaikutusta  tehokkuuteen 

voidaan mitata energia- ja ekotehokkuuden kautta. Toisaalta tutkimukseni tarkastelee 

sitä, onko ympäristöystävällisyyden ja tehokkuuden välillä olemassa ristiriita. Lisäksi 

tutkimukseni vastaa myös kysymykseen siitä, voidaanko energia- ja ekotehokkuutta 

parantamalla  vaikuttaa  positiivisesti yrityksen  kokonaistehokkuuteen. Näin  ollen 

tutkimukseni rakentuu kahden tutkimuskysymyksen ympärille: 

1. Vallitseeko	ympäristöystävällisyyden	ja	tehokkuuden	välillä	ristiriita?	
2. Voidaanko	energia-	ja	ekotehokkuuden	kehityksellä	vaikuttaa	positiivisesti	
myös	kokonaistehokkuuteen?	

Tutkielman alussa tutustutaan yritysten ympäristöystävällisyyteen ja siihen, millaisten 

päätösten kautta yritysten on mahdollista kasvattaa ympäristöystävällisyyttään. Pyrin 

määrittelemään  ympäristöystävällisyyden  tuotannon  ja  teollisuuden  näkökulmasta, 

sekä miten ympäristövalinnat näkyvät yritystoiminnassa. Tutkielmassani tarkastelen 
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ympäristöystävällisyyttä  ennen  kaikkea  energia- ja  ekotehokkuuteen  vedoten.  Otan 

myös  kantaa  siihen,  miten  ympäristöystävällisyyttä  voidaan  hyödyntää  osana 

yrityksen arvonluontiprosessia.  

Ympäristöystävällisyyden määrittelemisen jälkeen keskityn tarkastelemaan energia- ja 

ekotehokkuutta  tuotantoprosesseissa,  sekä  miten  niitä  edistäviä  käytäntöjä  voidaan 

implementoida  yritystoimintaan.  Keskitän  tehokkuuden  tarkastelun  pääasiassa 

ekonometrisiin tekijöihin, enkä käsittele tehokkuuteen liittyviä teknologisia tekijöitä. 

Rajaan tutkimusalueeni nimenomaisesti taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltavaan 

tehokkuuteen. 

Lopuksi  koostan  havaintoni  ja  vertaan  niiden  vaikutusta  yrityksen 

kokonaistehokkuuteen.  Aloitan vertailun  tutkimalla  ympäristövalintojen  vaikutusta 

yritystoiminnan  tehokkuuteen  ja  kannattavuuteen.  Lisäksi  käytän  vertailussa 

ympäristötehokkuuden  mittareita,  sekä  otan  huomioon  myös  ympäristövalinnoista 

koituvia taloudellisia seuraamuksia. 

 

1.1 Taustaa 

Maailman  väkiluvun  kasvaessa  on  väistämätöntä,  että  ihmiskunnan  on  kyettävä 

kehittämään  resurssien  käyttöään  ja  ympäristötehokkuuttaan.  Yhdistyneiden 

Kansakuntien vuonna 2017 julkaiseman raportin mukaan maailman väkiluku on lähes 

7,6 miljardia ihmistä, eikä kasvun odoteta loppuvan vielä lähivuosina (United Nations, 

Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2017). Ennusteiden 

mukaan  maailman  väkiluku  tulee  ylittämään  8,3  miljardia  vuoteen  2030  ja  9,2 

miljardia vuoteen 2050 mennessä (Lutz, Butz, & Samir, 2017). Jo nyt ylikuormittunut 

maapallo kärsii resurssien niukkuudesta, eikä väestön kasvu helpota ongelmaa. Näin 

ollen kestävän kehityksen kannalta on olennaista, että globaalien resurssien kestävää 

käyttöä kyetään tehostamaan ja edistämään. 

Yleisesti  ottaen  ”tuotantoprosessien  energian  kulutusta  ja  niihin liittyvien 

ympäristövaikutusten  merkitystä  on  historiallisesti  vähäksytty” (Li,  2015,  s.  vii). 
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Globaalissa mittakaavassa tuotantoprosessit ovat kuitenkin yksi merkittävä tekijä jossa 

ympäristötehokkuuteen  vaikuttamalla  voidaan  saada  aikaan  merkittäviä  muutoksia. 

Tohtori  Wen  Lin  mukaan (2015,  s.  1) ”tuotanto  on  yksi  suurimmista  globaaleista 

energian  ja  resurssien  loppukäyttäjistä,  verrattuna  muihin sektoreihin  kuten 

logistiikkaan,  kotitalouksiin,  palveluihin  ja  muihin”.  Hän  perustaa  väittämänsä 

Kansainvälisen Energiajärjestön vuonna 2008 laatimaan raporttiin ”Worldwide trends 

in energy use and efficiency - key insights from IEA indicator analysis”, jonka mukaan 

noin kolmannes maailman energiankäytöstä johtuu tuotannosta (International Energy 

Agency,  2008).  Vastaavasti  tuotannosta  johtuvien  hiilidioksidipäästöjen  määrä  on 

raportin mukaan jopa 38 prosenttia kaikista maailman hiilidioksidipäästöistä. 

Yhtenä  vastauksena  maapallon  kuormituksen kasvuun voidaan siis pitää  tuotannon 

tehokkuuden  lisäämistä ja  siihen  liittyvän  globaalin kuormittavuuden  vähentämistä. 

Tämä  tarkoittaa  tuotantoprosessien  entistä  tarkempaa  valvontaa  ja  mittaamista, 

kiinnittämällä  enemmän  huomiota  resurssien  ja  energian  kulutukseen.  ”Kaikkia 

resursseja voidaan käyttää entistä tehokkaammin, lisäämällä esimerkiksi energia- ja 

ekotehokkuutta” (Li,  2015,  s.  1). Luonnollisesti  sama  sääntö  pätee  myös  muille 

kulutussektoreille,  kuten  liikenteelle  ja  kotitalouksille. Merkittävästä 

kuormittavuudestaan  johtuen  tuotanto  on  kuitenkin  avainasemassa  kestävän 

kehityksen takaamiseksi.  

1.2 Ympäristöystävällisyyden kehitys osana globaalia taloutta 

Historiallisessa  tarkastelussa  ympäristötekijöiden  merkitystä  on  vähäksytty. Catton 

listaa tutkimuksessaan (Catton, 1982) syitä sille, miksei ympäristöongelmia ole otettu 

tosissaan  jo  aiemmin.  Näitä ovat  hänen  mukaansa  esimerkiksi:  Euroopan  nopea 

laajentuminen  1600-luvulla  ja  uskomus  resurssien  rajattomuudesta, 

kristinuskonmukaiset  käsitykset  ihmisten  ylivallasta  luontoon  nähden, kapitalismin 

kasvu, sekä täydellisen yhteiskunnan tavoittelu. Ihmiset ovat lisäksi uskoneet olevansa 

immuuneja ympäristön asettamille rajoituksille ja seuraamuksille (Albrecht, Bultena, 

Hoiberg, & Nowak, 1982).  

Ympäristön  lämpenemiseen  ja  ilmastonmuutokseen  liittyvät  tekijät  vaikuttavat  yhä 

enemmän ihmisten ostokäyttäytymiseen. Vuonna 1987 tehdyn tutkimuksen mukaan, 
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67  prosenttia  amerikkalaisista  mainitsivat  olevansa  halukkaita  maksamaan  5-10 

prosenttia  enemmän  ympäristöystävällisistä  tuotteista (Coddington,  1990).  Vuonna 

2006 jo yli 75 prosenttia globaalissa mittakaavassa merkittävien maiden kansalaisista 

ilmoitti  olevansa  ainakin  jossain  määrin  kiinnostuneita  ostokäyttäytimisensä 

ympäristövaikutuksista (Montoro Rios, Luque Martínez, Fuentes Moreno, & Cañadas 

Soriano,  2006). Michel  Laroche,  Jasmin  Bergeron  ja  Guido  Barbaro-Forleo 

mainitsevat  artikkelissaan, että  osoitus  ekologisuuden  merkityksen  kasvusta 

ostokäyttäytymisessä on ”kasvava yksilöiden määrä, jotka ovat halukkaita maksamaan 

enemmän ympäristöystävällisistä tuotteista” (Laroche et al., 2001, s. 503).  

Merkittävä kasvu ympäristötietoisten asiakkaiden määrässä on johtanut Isaac Cheahin 

ja  Ian  Phaun (Cheah  &  Phau,  2011) mukaan  siihen,  että  yritysten  on  luotava  tilaa 

Banerjeen,  Gulaksen  ja  Iyerin  esittämälle ympäristöä suojelevalle  yrityskulttuurille 

(Banerjee,  Gulas,  &  Iyer,  1995).  Tällä  tarkoitetaan  sitä,  että menestyäkseen 

kansainvälisillä  markkinoilla yritysten  on  kiinnitettävä  yhä  enemmän  huomiota 

ekologisuuteen  ja  ympäristön  suojelemiseen. Menestyksekkäät  yritykset  näkevätkin 

ympäristövaikutuksiin  liittyvät  kehitykset  yhä  enemmän  ennen  kaikkea 

liiketoimintamahdollisuuksina kuin pakonsanelemina toimintamalleina (Pickett-Baker 

& Ozaki, 2008; Polonsky, 2001; Taghian & DSouza, 2008). 

Toisaalta  ympäristöystävällisyyden  merkitys  yritystoiminnassa  on  kasvanut  myös 

muista tekijöistä johtuen. Lin mukaan yksi näistä tekijöistä on se, että energian hinta 

on  kasvanut  suuresti  johtuen  energiantuotannossa  käytettävien  resurssien 

hinnannoususta (Li,  2015). Näin  ollen  Lin  mukaan  tehostamalla  energia- ja 

ekotehokkuutta  voidaan  ympäristöhaittojen  lisäksi  alentaa  myös  tuotannon 

kustannuksia. Esimerkiksi vuonna 2003 tapahtunut öljyn hinnannousu on kasvattanut 

öljyn tuontikustannuksia merkittävästi, joka on vaikuttanut suuresti köyhien talouksien 

talouskasvuun.  Näin  ollen  tehokkuuden  parantaminen  öljyn- ja  muiden 

energialähteiden  osalta  on  johtanut  useiden  valtioiden  talouskasvun  ehtymiseen 

(Caillé et  al.,  2008). Ympäristöystävällisyyden  merkityksen  kehitystä  onkin  siis 

tarkasteltava niin asiakas- kuin kustannuslähtöisesti.  

Esimerkkinä  ympäristöystävällisyyden  kansainvälisen  kehityksen  tutkimisessa 

voidaan  käyttää  energiaintensiteetin  eli yhteen bruttokansantuotteeseen  vaadittavan 
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energiankäytön määrää (Huang, Du, & Tao, 2017). Kansainvälisen Energianeuvoston 

vuonna  2008  laatiman  raportin  mukaan Euroopassa,  Aasian  ja  Tyynenmeren 

Taloudellisen Yhteistyön ja Kehityksen -järjestön jäsenmaissa, Pohjois-Amerikassa, 

Kiinassa ja Intiassa tuotannon energiaintensiteetti on parantunut vuodesta 1980 (Caillé 

et  al.,  2008). Sen  sijaan  muilla  alueilla tuotannon energiaintensiteetti  on  pysynyt 

kutakuinkin vuoden 1980 tasolla. 

Toisaalta  Gutowskin (2010) mukaan  energiatehokkuuden  voidaan  katsoa  myös 

heikentyneen lähivuosina. Tämä johtuu Gutowskin näkemyksen mukaan osittain siitä, 

että  osa  ihmisten  tekemästä  työstä  on  koneellistettu  ja  näin  ollen  näennäinen 

energiatehokkuus  voi  tuotannossa  laskea.  Toisaalta  myös  mikro- ja  nanotuotteiden 

tuotannon  kasvu  on  osaltaan  aiheuttanut  merkittävää  kasvua  tuotteiden 

keskimääräisessä  energiankulutuksessa (Gutowski,  2010). Eichhammerin  ja 

Mannsbartin  mukaan  energiatehokkuudella  onkin nykypäivänä  keskeinen  jalansija 

julkisessa  keskustelussa,  joka  on  liittynyt  taloustieteeseen,  tuotannolliseen 

tehokkuuteen,  energiavarmuuteen  sekä  ympäristön  lämpenemiseen  ja 

ilmastonmuutokseen (Eichhammer & Mannsbart, 1997).  

 

1.3 Ympäristövalintojen eturistiriita;  onko  ympäristöystävällisyys  vaihtoehto 

tehokkuudelle? 

Pitkän  aikaan  riittävän  tehokkuuden  mittarin  katsottiin  olevan  työn  keskimääräinen 

tuottavuus (Farrell,  1957). Esimerkiksi  kansallista  tehokkuutta  on  Grubbströmin 

mukaan voitu mitata kokonaistuottavuuden ja asukasmäärän suhteena (Grubbstr�m, 

1968). Vastaavasti  Grubbström  mainitsee,  että  yhden  tuotteen  tuottamiseen 

keskittyneen  yrityksen  tehokkuus  saadaan  jakamalla  kokonaistuotanto  siihen 

käytetyillä työtunneilla. 

Druryn mukaan (Drury, 2008) yksi keino suhteellisen kilpailuedun mahdollistamiseen 

on  pitää  kustannukset  alhaalla  ja  olla  täten  kustannustehokas.  Yrityksistä  on  tullut 

entistä  tietoisempia  tarpeestaan  kehittää  kustannusjärjestelmiään  siten,  että  ne 

kykenevät  määrittämään  tarkemmin  ”tuottamiensa  tuotteiden  ja  palveluiden  hinnan, 
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valvomaan  kustannusten  kehitystä,  havaitsemaan  tappiollisia  toimintojaan  sekä 

analysoimaan  voittojaan  tuote-,  myynti-,  asiakas- ja  markkinakohtaisesti” (Drury, 

2008,  s.  13). Perinteisen  näkemyksen  mukaan  yritysten  tehokkuutta,  myös 

kustannusten  osalta, on  käsitelty  niiden  mekaanisten  toimintojen  kautta, viitaten 

yritysten  suorituskykyyn  ja  tuottavuuteen.  Tehokkuutta  on  mitattu  muun  muassa 

tuotannon  nopeudessa, automatisoitavuudessa  sekä laadussa (Li,  2015). Sen  sijaan 

energiankulutusta ja siihen liittyviä ympäristövaikutuksia tuotantoprosesseihin liittyen 

ei ole otettu huomioon.  

”Energian hinnankasvusta ja kuluttajien ympäristötietoisuudesta johtuen, energia- ja 

ekotehokkuudesta on kuitenkin tullut yksi tutkituimmista asioista tuotantoon liittyen” 

(Li, 2015, s. 5). Resurssien niukkuudesta johtuen kansainvälinen markkinatilanne on 

kiristynyt ja  tuotantolaitosten  on  tarkasteltava  eri  toimintojensa  vaikutusta 

kilpailukykyynsä.  Energian  hinnan- ja  raaka-ainekustannusten  noususta  johtuen 

tuotantolaitosten  onkin ollut  alettava  tarkastelemaan  tehokkuuttaan ennen  kaikkea 

myös energia- ja resurssitehokkuuden kautta.  

Kenties yksinkertaisin tapa lähestyä energia- ja ekotehokkuutta ovat niihin liittyvien 

tekijöiden taloudellisten kustannusten tarkastelu. Siinä missä mekaanisten toimintojen 

tehokkuutta  voidaan  tarkastella  niiden  kustannusrakenteen  avulla,  myös  energia- ja 

ekotehokkuutta  voidaan  mitata  taloudellisesta  näkökulmasta. Näin  ollen 

ympäristöystävällisyyden  ei  lähtökohtaisesti  voida  katsoa  olevan  vaihtoehto 

tehokkuudelle, vaan pikemminkin sen edellytys. 
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2 METODOLOGIA 

2.1 Tutkimusmetodi 

Tutkielmassa  ympäristövalintojen  vaikutusta kokonaistehokkuuteen  tarkastellaan 

vertailevan kirjallisuuskatsauksen kautta. Kyseinen metodi sopii hyvin käytettäväksi 

kyseisessä tutkielmassa, koska aiheeseen liittyen on jo tehty aikaisempia tutkimuksia. 

Lisäksi aihe muodostuu kahdesta erillisestä käsiteltävästä kokonaisuudesta, energia- 

ja  ekotehokkuudesta,  jonka  vuoksi  kirjallisuuskatsaus  mahdollistaa  kattavan  ja 

monipuolisen  näkökulman  tutkimuskysymysten  ratkaisuun.  Tutkielman 

ydintavoitteena on vertailla jo olemassa olevia teorioita ja tutkimuksia niiden välisten 

yhteneväisyyksien  ja  ristiriitojen  myötä,  ja  pyrkiä  tätä  kautta  luomaan  kattava 

kokonaiskuva aiheeseen liittyen. Käytetyt lähteet ovat kaikki vertaisarvioituja, jonka 

vuoksi  niiden  voidaan  katsoa  olevan  luotettavia  ja  relevantteja  aiheen  käsittelyn 

kannalta.  Lisäksi  lähteiden  luotettavuutta  on  arvioitu  tarkastelemalla  niihin  tehtyjen 

viittausten määrää, sekä julkaisufoorumin arviointiasteikon myötä.  

2.2 Tutkimusprosessi 

Tutkimukseen  liittyvien  artikkeleiden  alustavassa  tutkailussa  oli  havaittavissa,  että 

energia- ja ekotehokkuuden yhteisvaikutusta kokonaistehokkuuteen on tutkittu vielä 

verrattain  vähän.  Tutkimus  pohjautuu  pitkälti  Lin  kirjoittaman  teoksen  (2015) 

”Efficiency  of  Manufacturing  Processes”  havaintojen  täydentämiseen  sekä  niiden 

yhdistämiseen osaksi konkreettista yritystoimintaa. 

Aiheeseen liittyviä artikkeleita on haettu pääasiassa kolmesta eri tietokannasta: Ebsco 

Databases,  ProQuest  Databases  ja  Google  Scholar. Aineiston hankkimiseen  on 

vaadittu lukuisia eri hakusanoja, jonka lisäksi osaa aineistosta on käytetty ristiin osana 

muiden  tutkielmassa  käytettyjen  aineistojen  kokonaisuutta. Tutkielmassa  käytettyjä 

lähteitä  on  haettu  lisäksi  tunnettujen  tutkijoiden  nimien  perusteella.  Kaikki  käytetyt 

lähteet  ovat  englanninkielisiä,  joskin  muutama  kirjoittaja  on  suomalainen. 

Suomenkielistä  aineistoa  ei  aiheeseen  liittyen  juurikaan  ollut  saatavilla. Aineiston 

laatua  on  arvioitu  pääasiassa  julkaisufoorumin  pisteytysmenetelmän,  sekä  lähteisiin 

tehtyjen viittausten määrän perusteella. 
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Tutkielma rakentui aiheen ja tutkimuskysymysten laatimisen kautta. Tämän jälkeen 

aiheeseen liittyen on etsitty teoreettista pohjaa, jonka päälle tutkielman rakentaminen 

on mahdollista. Teoreettista pohjaa tukemaan on hankittu lukuisia lisäaineistoja, jotka 

auttavat kokonaiskuvan luomisessa ennen kaikkea tarjoamalla yksityiskohtaista tietoa 

eri aiheisiin liittyen. Tutkielman lopussa esitetään tarkastellun aineiston pohjalta luotu 

loppupäätelmä sekä johtopäätökset. 
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3 YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS 

3.1 Ympäristövalinnat 

3.1.1 Lakisääteiset ympäristötekijät 

Toistaiseksi yksi merkittävimmistä ympäristönsuojeluun liittyvistä sopimuksista on 37 

YK:n  jäsenvaltion  allekirjoittama  kansainvälinen  Kyoton  sopimus,  jonka  myötä 

jäsenvaltiot sitoutuivat vähentämään kasvihuonepäästöjään keskimäärin 5,2 prosenttia 

vuosien  2008  ja  2012  välillä vuoden  1990  arvoihin verrattuna (Almer  &  Winkler, 

2017). Almerin  ja  Winklerin  raportin mukaan  Kyoton  sopimus  on  saamastaan 

kritiikistä  huolimatta  osoittautunut  tehokkaaksi  keinoksi  hiilidioksidipäästöjen 

vähentämisessä. Todellisuudessa  Kyoton  sopimukseen  sitoutuneiden  maiden 

hiilidioksidipäästöjen  määrä  on  keskimäärin  noin  7  prosenttia  alhaisempi  kuin 

vastaavien,  sopimukseen  osallistumattomien  maiden (Grunewald  &  Martinez-

Zarzoso, 2016).   

Ympäristönsuojelullisia  toimenpiteitä  toteutetaan  toki  myös  huomattavasti 

pienemmissä mittakaavoissa. Kansainvälisen Energianeuvoston tekemän tutkimuksen 

(Caillé et al., 2008) mukaan kahdella kolmanneksella haastatelluista 76:sta maasta oli 

toiminnassa  oleva  energiatehokkuusneuvosto,  jonka  lisäksi  yli  90  prosenttia  maista 

ilmoitti  omaavansa  energiaan  liittyvän  ministeriön.  Näiden  neuvostojen  ja 

ministeriöiden  tehtävä  on  edistää  energiatehokkuuden  kehittämistä  kansallisella 

tasolla,  esimerkiksi kehittämällä  lainsäädäntöä  sekä valvomalla  kansallista 

energiankulutusta. Raportissa kuitenkin huomautetaan, etteivät kansalliset toimielimet 

ole ehto tehokkuuden kehittämiselle, mutta esimerkiksi Euroopan Unionissa niiden on 

katsottu olevan tehokas keino energiatehokkuuden kehittämiseen. 

Lisäksi  ympäristöhaittoihin  pyritään  vaikuttamaan  lainsäädännöllä.  Esimerkiksi 

lukuisissa  eurooppalaisissa  maissa  on  otettu  käyttöön  käytäntö,  joka  asettaa  tietyt 

minimirajoitukset  julkisten  rakennusten  energiatehokkuuteen (Caillé  et  al.,  2008). 

Vastaavasti  rajoitteita  on  asetettu  useissa  maissa  myös  kodinkoneiden 

energiatehokkuudelle, jotka  muodostavat  maasta  riippuen  noin  20-30  prosenttia 

kotitalouksien  energiankulutuksesta (Caillé  et  al.,  2008). Näiden  lisäksi  joissain 
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maissa on otettu yritysten ympäristöystävällisyyteen liittyen käyttöön myös pakollinen 

energiankulutuksen  raportointi,  pakolliset  energiatoimihenkilöt,  pakolliset  energian 

käyttösuunnitelmat,  säännölliset  huoltotoimenpiteet  sekä  energian  säästövelvoitteet. 

Pakolliset  vaatimukset  vaihtelevat  kuitenkin  merkittävästi  tuotannonaloista, 

maantieteellisistä  tekijöistä  ja  yritysten  koosta  riippuen. Raportin  mukaan  myös 

energiatehokkaan  laitteiston  käyttöön  liittyvät  verokevennykset  on  otettu  käyttöön 

useissa maissa. 

3.1.2 Yrityskohtainen ympäristöystävällisyys 

Lakisääteisten  ympäristönsuojeluun  liittyvien  toimintamallien  lisäksi  yritysten  on 

pyrittävä  kehittämään  ympäristövaikutuksiaan  myös  asiakaslähtöisesti.  Larochen, 

Bergeronin ja Barbaro-Forleon mukaan ympäristönsuojeluun liittyvä huolenaihe ovat 

selkeästi  nähtävissä  ympäristötietoisilla  markkinoilla.  ”Vuosien  saatossa  suurin  osa 

kuluttajista  on  havainnut,  että  heidän  ostokäyttäytymisellään  on  suora  vaikutus 

useisiin ympäristöongelmiin” (Laroche et al., 2001, s. 503).  

Kuten edellisessä kappaleessa mainitaan, pakollisten ympäristöstandardien välillä on 

suurta  vaihtelua  riippuen  tuotannontyypistä  ja  sijainnista.  Näin  ollen suuri  osa 

yritysten  ympäristönsuojelusta  on  riippuvaista  vapaaehtoisuudesta  ja  yritysten 

tahdosta olla mukana vähentämässä tuotannon ympäristöhaittoja (Caillé et al., 2008). 

Kansainvälisen  Energiakomitean  mukaan  esimerkiksi  suurin  osa  laadittavista 

energiakatselmuksista ovat rakennusteollisuutta lukuun ottamatta vapaaehtoisia. 

Koska  ympäristölainsäädäntö  on  globaalissa  mittakaavassa  vielä  suhteellisen  uusi 

ilmiö,  voidaan  katsoa,  että  lähes  kaikki  lakisääteiset  ympäristötekijät  ovat  vielä 

joissain  tilanteissa  vapaaehtoisia.  Yritykset  voivat  siis  Kansainvälisen 

Energiakomitean raportin (Caillé et al., 2008) mukaan halutessaan noudattaa joissain 

muissa maissa  jo  pakollisiksi  asetettuja  käytäntöjä,  kuten  energiankulutuksen 

raportointia,  käyttösuunnitelmia  tai  säästövelvoitteita.  Näissä  tapauksissa 

ympäristöystävällisyys ei ole pakonsanelema toimenpide, vaan riippuvainen yrityksen 

arvomaailmasta ja strategiasta. 
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3.2 Ympäristönsuojelu osana yrityksen arvonluontiprosessia 

Markkinoinnin  näkökulmasta  yksi  keskeisin  tekijä  ympäristönsuojelun 

hyödyntämisessä  osana  arvonluontiprosessia  on  kyky identifioida,  mikä  asiakas-

segmentti on valmis maksamaan lisähintaa ympäristöystävällisistä tuotteista (Laroche, 

Bergeron,  &  Barbaro-Forleo,  2001). Taghianin  ja  D’Souzan  mukaan (2008) 

merkittävin  tekijä  yritysten  ympäristöystävällisyyden  taustalla  ovat  kuluttajat, joita 

leimaa kasvava huoli ympäristöstä ja heidän ostopäätöstensä ympäristöhaitoista. 

Lukuisien tutkimusten mukaan useat tekijät vaikuttavat kuluttajien halukkuuteen ostaa 

ympäristöystävällisiä  tuotteita (Laroche  et  al.,  2001). Larochen  (2001)  tekemän 

listauksen  mukaan  näitä ovat muun  muassa demograafiset  tekijät (Anderson  Jr  & 

Cunningham,  1972), ympäristötietoisuus (Murray  &  Schlacter,  1990), kuluttajien 

arvomaailma (McCarty  &  Shrum,  1994), kuluttajien  asenteet (Amyx,  DeJong,  Lin, 

Chakraborty, & Wiener, 1994) ja käytös (Pickett, Grove, & Kangun, 1992). Näin ollen 

voidaan  olettaa,  että  ympäristönsuojelun  merkitys  osana  yritysten 

arvonluontiprosessia on suurinta alueilla, joissa kuluttajat ovat koulutettuja ja tietoisia 

ostokäyttäytymisensä  vaikutuksista.  Sen  sijaan  esimerkiksi  kehitysmaissa 

ympäristöystävällisyyden  ei  voida  nähdä  kasvattavan  yrityksen  tuottamaa  arvoa 

samassa suhteessa. 

Ympäristöystävällisyyden  arvonluontikyvyn  voidaan  katsoa  vaihtelevan 

alakohtaisesti. Larochen, Bergeronin ja Barbao-Forleon tekemän tutkimuksen (2001) 

mukaan  naisista  57  prosenttia  on  valmiita  maksamaan  lisähintaa 

ympäristöystävällisistä tuotteista, kun taas miesten kohdalla vastaava luku on vain 40 

prosenttia. Näin ollen voidaan olettaa, että naiskuluttajille suunnatuilla aloilla, kuten 

kauneudenhoitotuotteissa  ja  muodissa,  ympäristöön  liittyviä  tekijöitä kyetään 

hyödyntämään arvonluontiprosesseissa enemmän, kuin miesvaltaisilla aloilla.  
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4 YMPÄRISTÖVALINNAT JA YRITYSTOIMINTA 

4.1 Ympäristö osana yritystoimintaa 

Kuten jo aikaisemmin mainittua, yritystoiminnan ja ennen kaikkea tuotantolaitosten 

vaikutus  ihmiskunnan  aiheuttamaan  ympäristönrasitukseen  on  huomattavan  suuri. 

Näin ollen yritysten merkitystä osana ympäristönsuojelua ei voida missään nimessä 

vähäksyä (International Energy Agency, 2008).  Lin mukaan ”Globaali vastuullisuus 

vaatii  kattavaa  uusien  kestävää  kehitystä  edistävien  paradigmien,  innovatiivisten 

teknologioiden,  metodien  ja  työkalujen  sekä  toimintamallien  integroimista 

yhteiskuntaan” (Li, 2015, s. xii). Näin ollen niin yritysten, kuten myös kotitalouksien 

on kyettävä edistämään ympäristöystävällisiä toimintatapojaan.  

Maailman elinkeinoelämän kestävän kehityksen neuvoston (World Business Council 

for Sustainble Development), myöhemmin WBCSD, puheenjohtajan Björn Stigsonin 

mukaan  ”yritykset, jotka  keskittyvät  kestävään  kehitykseen  ovat  paremmin  mukana 

yhteiskunnan ja markkinoiden kehityksessä, paremmin valmistautuneita sopeutumaan 

muutoksiin ja yleisesti ottaen paremmin johdettuja” (Madden, Young, Brady, & Hall, 

2006,  s.  190). Näin  ollen  ympäristötietoisuuden  voidaan  katsoa  liittyvän vahvasti 

menestyksekkääseen yritystoimintaan.  

4.2 Ympäristövalintojen implementointi osaksi yritystoimintaa 

Energia- ja  ekotehokkuus  voidaan  implementoida  osaksi  tuotteen  tai  palvelun  koko 

arvonluontiketjua (Madden,  Young,  Brady,  &  Hall, 2006). Ympäristövalintojen 

vaikutusta  on  siis  tarkasteltava  myös  itse  tuotannon  ulkopuolella.  Maailman 

elinkeinoelämän  kestävän  kehityksen  neuvoston  (World  Business  Council  for 

Sustainble  Development)  laatiman  raportin  mukaan  tuotteisiin  liittyvät  ympäristön 

haittavaikutukset saattavat joissain tapauksissa tapahtua täysin yrityksen toiminnan ja 

tuotannon  ulkopuolella,  esimerkiksi  raaka-ainetuotannossa  tai  tuotteiden 

hävitysmenetelmissä (Madden  et  al.,  2006). WBCSD:n  raportissa  mainitaan  lisäksi, 

että  ekotehokkuuden  ja  ympäristöystävällisyyden  implementointi  yrityskulttuuriin 

vaatii  johdon  toimintamallien  muuttamista  sekä  prioriteettien  ja  päivittäisten 

toimintatapojen vaihtamista. ”Menestyksekkään integroinnin edellytyksenä ovat hyvä 
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visio  ja  strategia,  sekä  taidokkuus,  kannustimet,  resurssit,  työkalut  sekä 

toimintasuunnitelmat” (Madden et al., 2006, s. 190). 

Koko  arvonluontiketjun  käsittävään  ympäristövaikutusten  vähentämiseen  WBCSD 

listaa  seisemän  eri vaihetta. Näitä ovat  ”materiaali-intensiteetin  pienentäminen, 

energiaintensiteetin  minimointi, myrkyllisten  aineiden  vähentäminen,  kierrätyksen 

aloittaminen,  uusiutuvien  materiaalien  hyödyntäminen,  tuotteen  elinkaaren 

pidentäminen  sekä  huoltointensiteetin  kasvattaminen” (Madden  et  al.,  2006,  s.  23).  

Näin  ollen  kaikkien  yrityksen  toimintojen  ja  niihin  liittyvien  sidosryhmien  on 

mahdollista olla mukana energia- ja ekotehokkuuteen liittyvässä kehitysprosessissa. 

 

Lin mukaan (2015) energia- ja ekotehokkuuden kehittämisen kannalta ensimmäinen 

askel on kyetä luomaan systemaattinen järjestelmä, jolla kyetään luonteenomaistaan 

yksittäiset  tuotantoprosessit  ja  selvittämään  niiden  vaatimien  resurssien  määrä. 

”Vaikka tuotantoprosessien energiakulutusta ja niihin liittyviä ympäristövaikutuksia 

voidaan fyysisesti mitata ja monitoroida, kehitystä voidaan mitata vain jälkikäteen” 

(Li, 2015, s. 2). Tästä johtuen energiatehokkuuden arvioimiseen on kyettävä luomaan 

työkaluja, jotka ennustavat ympäristötehokkuuden kehittymistä.  

 

WBCSD:n raportissa  mainitaan  myös,  että eko- ja  energiatehokkuuteen  liittyvien 

käytäntöjen  implementoinnissa osaksi  yritystoimintaa on  havaittu  merkittävää 

kehitystä.  Ekotehokkuuden  näkökulmasta  ”esimerkiksi  teollisuudessa  on  ollut 

merkittäviä  onnistumisia  saasteiden  ja  päästöjen  vähentämisessä,  sekä  vaarallisten 

aineiden poistamisessa tuotantoprosesseista” (Madden et al., 2006, s. 4). WBSCD:n 

laatiman raportin mukaan esimerkiksi Dupont onnistui vuonna 2000 säästämään lähes 

400 miljoonaa dollaria, johtuen resurssi- ja tuottavuuden kehityksestä. Vastaavasti SC 

Johnsonin  raportoidaan  onnistuneen  kasvattamaan  tuotantoaan  50  prosentilla, 

vähentäen  samalla  päästöjään  puoleen,  aiheuttaen  yritykselle  yli  125  miljoonan 

dollarin vuosisäästöt (Madden et al., 2006). 
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4.3 Energiatehokkuus 

4.3.1 Energiatehokkuuden merkitys 

Energiatehokkuuden tärkeyden painoarvo jakaantuu globaalisti kahteen eri sektoriin. 

Maailman  Energianeuvoston  (World  Energy  Council,  WEC)  mukaan  kehitysmaissa 

energiatehokkuuden pääprioriteetti on pienentää öljyntuonnin ja energiainvestointien 

määrää sekä edistää jo olemassa olevien energiavarantojen saatavuutta (Caillé et al., 

2008). Sen sijaan teollistuneissa maissa energiatehokkuuden parantamista perustellaan 

kasvihuonepäästöjen ja ympäristön saasteiden vähentämisellä (Caillé et al., 2008). 

Triannin,  Cagnon  ja  De  Donatiksen  mukaan  ”energiatehokkuus  on  laajalti  havaittu 

erittäin tehokkaaksi metodiksi ympäristöongelmien ratkaisuun” (Trianni, Cagno, & De 

Donatis,  2014,  s.  207). Energiatehokkuuden  parantamisella  viitataan tarvittavan 

energiankäytön vähentämiseen tietyllä tuotannontasolla (Caillé et al., 2008). Yleisesti 

ottaen  energiatehokkuuden  kehityksen  edellytyksenä  voidaan  pitää  teknologian 

kehittymistä, mutta energiatehokkuutta parantavat tekijät voivat johtua myös muista 

tekijöistä. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi organisaatiomallien ja johdon ratkaisujen 

muutokset,  jotka  johtavat  yleisesti  ottaen  tehokkaampaan  tuotannon  toimintaan. 

Energiatehokkuutta ei tule kuitenkaan sekoittaa energiankustannusten karsimiseen, ja 

sitä  kautta  tuotettujen  hyödykkeiden  määrän  vähentämiseen,  jolla  ei  ole  vaikutusta 

varsinaiseen energiatehokkuuteen (Caillé et al., 2008). 

Vaikka energiatehokkuudella viitataan pääasiassa tekniseen termiin, on sen merkitys 

laajentunut kattamaan myös taloudellisia mittauksia (Li, 2015). Energiatehokkuuden 

merkitys osana tuotannon- ja liiketoiminnan tehokkuutta on kasvanut runsaasti viime 

vuosien  aikana.  ”Energiatehokkuuden  merkitys  yritysten  toimintatapana  liittyy 

liiketoiminnalliseen- ja  teolliseen  kilpailukykyyn, energian sekä  enenevissä  määrin 

ympäristöhyötyihin  kuten  hiilidioksidipäästöjen  vähenemiseen” (Patterson,  1996,  s. 

377).  Tuotantolaitosten  on  kiinnitettävä  yhä  enemmän  huomiota  käyttämäänsä 

energiaan ja sen hyödyntämiseen. 



18 

4.3.2 Energiatehokkuuden mittaaminen 

Energiatehokkuuden  määrittäminen  perustuu  nykypäivänä  pitkälti  Murray  G. 

Pattersonin  vuonna  1996  tekemään  tutkimukseen  energiatehokkuuden 

mittausmenetelmistä (Patterson,  1996). Myös  muut  aiheeseen  liittyvät  tutkimukset 

ovat  pohjautuneet  Pattersonin  tekemiin  havaintoihin  energiatehokkuudesta 

(esimerkiksi: (Eichhammer &  Mannsbart,  1997;  Li,  2015;  Trianni,  Cagno,  &  De 

Donatis, 2014). Pattersonin mukaan ”energiatehokkuus on yleismaailmallinen termi 

eikä sen mittaamiseen ole olemassa yksiselitteistä kvantitatiivista mittaria” (Patterson, 

1996, s. 377). Hän kuitenkin tiivistää ajatuksen energiatehokkuudesta siten, että sen 

perusperiaate on  tarkoittaa  vähemmän  energiamäärän  käyttämistä  yhtä  suuren 

palveluiden tai tuotteiden määrän tuottamiseen. 

Patterson  jakaa tutkimuksessaan (1996) energiatehokkuuden  mittarit  neljään  eri 

ryhmään niiden  mittausperiaatteiden  perusteella.  Näistä  ensimmäinen  ryhmä  ovat 

termodynaamiset  indikaattorit,  eli  mittarit,  jotka  ovat  Pattersonin  mukaan  kaikista 

luonnollisin  tapa  mitata  energiatehokkuutta.  Termodynaamiset  indikaattorit 

perustuvat ajatukseen energian hyötysuhteen määrittämisestä, eli siitä, kuinka paljon 

käytetystä energiasta saadaan todellisuudesta hyödynnettyä tuotantoon. Tämä saadaan 

vertaamalla syötetyn kokonaisenergian määrää hyödynnettyyn energiaan (Kaava 1): 

Energy	Efficiency=
Useful	energy	output

Energy	input
 

(1) 

Mittauksessa käytetään termodynaamisia yksiköitä. Esimerkkinä termodynaamisesta 

mittausmenetelmästä  Patterson  käyttää  raportissaan  hehkulamppuja,  jotka 

hyödyntävät  hänen  mukaansa  noin  6  prosenttia  käyttämästään  sähköenergiasta 

valontuottamiseen. 

Toinen  ryhmä  koostuu  fysikaalistermodynaamisista  indikaattoreista.  Pattersonin 

(1996) mukaan  fysikaalistermodynaamiset  indikaattorit  ovat  hybridi-indikaattoreita. 

Näiden  mittareiden  ominaispiirre  on  se,  että  energiansyöttö  mitataan  yhä 
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termodynaamisissa  yksiköissä,  mutta  tuotto  mitataan  fyysisenä  tuottavuutena, 

esimerkiksi tuotettujen tuotteiden määrässä. Tällä viitataan tuotannon määrän ja siihen 

käytetyn energia suhteeseen (Kaava 2): 

Energy	Efficiency=
Output	of	product

Energy	input
 

(2) 

Fysikaalistermodynaamisiin  mittareihin  viitataan  usein  myös  termillä  ominais-

energiankulutus  (Specific Energy  Consumption),  myöhemmin  SEC.  Tämän 

mittausmenetelmän  katsotaan  olevan  etenkin  teollisuuden  kannalta  erittäin 

olennaisessa asemassa ja sitä käytetään yleisesti maiden ja tuotannonalojen välisessä 

vertailussa (Phylipsen  &  Blok,  1997). Myös  Tanaka  vertaili  keskenään  erilaisia 

energiatehokkuuden mittareita, ja hänen tutkimukseensa perustuen SEC valittiin rauta- 

ja  terästeollisuuden  viralliseksi  energiatehokkuuden  mittariksi  Japanissa (Tanaka, 

2008).  

Energiatehokkuuden  mittauksessa  käytettävien  menetelmien  kolmas  kategoria 

koostuu  taloudellistermodynaamisista  mittareista (Patterson,  1996).  Kuten 

fysikaalistermodynaamiset- myös  taloudellistermodynaamiset  mittarit  ovat  hybridi-

mittareita.  Näiden  kahden  ryhmän  eroavaisuus  on  kuitenkin  siinä,  että 

taloudellistermodynaamisten  mittareiden  tuottavuus  mitataan  tuotannon markkina-

arvona eli  rahamääräisenä. Tällöin  energiatehokkuutta  tarkastellaan  taloudellisen 

hyödyn ja käytetyn energian suhteena (Kaava 3): 

Energy	efficiency=
Value	produced	(€)

Energy	input
 

(3) 

Viimeisin  energiatehokkuuden  indikaattoriryhmä  muodostuu  Pattersonin  mukaan 

taloudellisista  mittareista.  ”Nämä  indikaattorit  mittaavat  energiatehokkuuden 

muutoksia  puhtaasti  markkina-arvoissa” (Patterson,  1996,  s.  381). Taloudellisten 
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mittareiden määreet muodostuvat täysin markkina-arvoista. Tämä tarkoittaa sitä, että 

sekä syötetty energia että sillä tuotettu tulos mitataan niiden rahamääräisissä arvoissa 

(Kaava 4): 

Energy	efficiency=
Value	produced	(€)

Cost	of	Energy	used	(€)
 

(4) 

Tällöin  tehokkuutta  voidaan  tutkia taloudellisesta  näkökulmasta  eikä  fyysisten 

ominaisuuksien  vaikutusta  tarvitse  ottaa  huomioon. On  kuitenkin  huomioitava,  että 

näitä  mittareita  käytettäessä  näennäinen  energiatehokkuus  saattaa  kasvaa 

energiankäytön  muuttumattomuudesta  huolimatta,  jolloin  varsinaiset 

ympäristövaikutukset eivät suoranaisesti lievene (Caillé et al., 2008). 

Kyseisen  tutkielman  kannalta  olennaisia  mittausmääritelmiä  ovat  ennen  kaikkia 

viimeiset  kaksi  ryhmää,  eli  taloudellistermodynaamiset- sekä  taloudelliset 

indikaattorit.  Nämä  mahdollistavat luonteensa  vuoksi energiatehokkuuden 

määrittämisen  taloudellisesta  näkökulmasta.  Tästä  johtuen  niitä  on  helppo  verrata 

tuotantolaitosten  yleiseen  tehokkuuteen, jonka  lisäksi  ne ovat  helposti 

implementoitavissa osaksi yritysten kokonaistehokkuutta. 

 

4.4 Ekotehokkuus 

4.4.1 Ekotehokkuuden merkitys 

Merkittävin  eroavaisuus  energia- ja  ekotehokkuuden  välillä  on  siinä,  että 

ekotehokkuus  ottaa  huomioon tuotannon  ympäristövaikutukset (Li,  2015). Lin 

mukaan suurin osa ekotehokkuuteen liittyvistä tutkimuksista on kuitenkin keskittynyt 

energiatehokkuuden  ympärille.  Näin  ollen  empiiristä  eroavaisuutta  energia- ja 

ekotehokkuudelle ei voida juurikaan määrittää (Li, 2015). 
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Kiteytettynä ekotehokkuuden ydinidea on WBCSD:n puheenjohtaja Bjorn Stigsonin 

mielestä  siinä,  että  se  ”yhdistää  menestyksekkään  liike- ja  ympäristötoiminnan 

tavoitteet,  sekä  luo  linkin  jonka  myötä  yritystoiminta  voi  olla  mukana tukemassa 

kestävää kehitystä” (Madden et al., 2006, s. 3). Se tarkoittaa siis yritystoiminnan ja 

ympäristön  tavoitteiden  yhdistämistä  osaksi  liiketoimintaa  ilman  niiden  välistä 

ristiriitaa. WBCSD:n laatiman raportin mukaan ekotehokkuus ei myöskään rajoitu jo 

olemassa olevien toimintojen tehostamiseen, vaan se mahdollistaa myös luovuuden ja 

innovaatioiden hyödyntämisen uusien toimintamallien kehittämiseksi (Madden et al., 

2006) 

WBSCD:n mukaan globaalissa mittakaavassa ”ekotehokkuus saavutetaan tuottamalla 

kilpailukykyisesti  hinnoiteltuja  tuotteita  ja palveluita  jotka  tyydyttävät  kuluttajien 

tarpeita  ja  kasvattavat  elämänlaatua,  mutta  samanaikaisesti  vähentävät 

progressiivisesti ekologisia vaikutuksia ja resurssinkäyttöä läpi elinkaarensa vähintään 

maapallon arvioidun rasituksensietokyvyn tasolle” (Schmidheiny & Stigson, 2000; via 

Madden  et  al.,  2006,  s.  3).  Tiivistettynä  tämä  tarkoittaa  siis  sitä,  että  ekotehokkuus 

liittyy luodun arvon lisäämiseen entistä pienemmillä ympäristövaikutuksilla (Madden 

et al., 2006). 

Gutowski väittää tutkimuksessaan (Gutowski, 2010), että historiallisessa tarkastelussa 

ekotehokkuuden  voidaan  katsoa  kasvavan  tasaisesti.  Hänen  mukaansa  tämä  johtuu 

siitä,  että  tuotantoprosessien  kehityksen  myötä  yhden  tuotteen  valmistamiseen 

vaadittavan  materiaalin ja  energian määrä  vähenee,  etenkin  kalliiden  ja  tarkkaan 

valvottujen materiaalien kohdalla. Gutowski on myös sitä mieltä, että ekotehokkuutta 

voidaan mitata materiaalien energiaintensiteetin eli niiden valmistukseen vaadittavien 

energiaresurssien käänteislukuna.  Näin  ollen suurin  osa ekotehokkuuden 

parantumisesta  olisi  vain seurausta  mekaanisen  tehokkuuden  kehittymisestä.  Koska 

”suuri  osa  energiankulutuksesta  johtuu  apulaitteiden  käytöstä,  näiden  kehittyminen 

johtaa  myös  merkittävään  tuotteiden  kokonaisenergiankulutuksen  laskemiseen” 

(Gutowski, 2010, s. 4). Lin mukaan väittämä pitää osittain paikkansa, etenkin paljon 

energiaa  vaativien  tuotantoprosessien  kohdalla,  mutta  huomauttaa,  että 

ympäristövaikutusten  merkitystä  on  tarkasteltava  myös esimerkiksi tuotannon 

tukitoiminnoille (Li, 2015). 
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4.4.2 Ekotehokkuuden mittaaminen 

Toistaiseksi ekotehokkuuden mittaamisessa tarkastellaan useimmiten luodun tuotteen 

tai palvelun arvon ja sen tuottamisesta aiheutuneiden ympäristövaikutusten suhdetta 

(Kaava 5) (Madden et al., 2006): 

Eco-efficiency=
Product	or	Service	Value

Environmental	Impact
 

(5) 

Lin mukaan tuotteen tai palvelun arvoon (product or service value) viitataan yleisesti 

ottaen  tuotannon  määrää  tai  yrityksen  liikevaihtoa  tarkastelemalla. 

Ympäristövaikutuksissa  taas  otetaan  huomioon energiankulutus,  veden  kulutus, 

materiaalikulutus,  kasvihuonepäästöt  sekä  otsonikerrosta  heikentävät  päästöt (Li, 

2015).  

Yksinkertaisuudessaan  ekotehokkuutta  voidaan  siis  kehittää  kasvattamalla 

ympäristövaikutuskohtaisen  arvonluonnin  määrää.   WBSCD:n  mukaan  kyseistä 

kaavaa  voidaan  helposti  sopeuttaa  mittauksessa  käytettävään  mittakaavaan.  Kaavan 

myötä ”ekotehokkuutta voidaan mitata tuotantolinja-, tehdas- ja yrityskohtaisesti, sekä 

yksittäisten  tuotteiden,  markkinoiden  tai  kokonaisten  talousalueiden  kohdalla” 

(Madden et al., 2006, s. 28). 

Myös  Gutowski  ottaa  tutkimuksessaan (2010) kantaa  Maddenin (2006) esittämään 

ekotehokkuuden mittausmenetelmään. Kuten aikaisemmin mainittua, hänen mukaansa 

ekotehokkuus  voidaan  määritellä  yhden  tuotteen  tuottamiseen  vaadittujen 

energiaresurssien käänteislukuna (Kaava 6) (Gutowski, 2010): 

Used	Resources

Quantity
=

1

Eco-efficiency
 

(6) 
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Näin  ollen  hän  esittää,  että  käytettyjen  resurssien  määrä on  riippuvainen 

tuotannonmäärän ja ekotehokkuuden suhteesta (Kaava 7): 

Used	Resources=Quantity	×	
1

Eco-efficiency
 

(7) 

Gutowskin  tekemän  tutkimuksen (2010) mukaan  tuotannonalojen ekotehokkuus  on 

kasvanut läpi niiden historian. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että ”tuotettujen tuotteiden 

määrä  kasvaa  ekotehokkuutta  nopeammin,  johtaen  resurssikulutuksen  nousuun” 

(Gutowski, 2010, s. 5). Näin ollen ekotehokkuuden kehitys ei johda resurssikulutuksen 

pienenemiseen ilman, että ekotehokkuuden kehitys on kulutuksen kasvua nopeampaa.  

Tutkimus kuitenkin osoitti, että historiallisesti on havaittavissa myös tapauksia, joissa 

ekotehokkuus  on  kehittynyt  kulutusta  nopeammin (Gutowski,  2010). Näissä 

tapauksissa syy on ollut Gutowskin mukaan lähes aina joko hallinnolliset toimenpiteet 

tai hinnannousu. ”Resurssikulutuksen nousu, niin tuotannossa kuin kulutuksessakin, 

johtuu  pitkälti  hallitsemattomasta  väestön- ja  markkinoiden  kasvusta,  sekä 

yltäkylläisyyden  ja  ostovoiman  lisääntymisestä” (Gutowski,  2010,  s.  6). Näin  ollen 

Gutowski lisää ekotehokkuuden tarkasteluun myös muita muuttujia (Kaava 8): 

Resources	used=Population×
Dollars

Population
	×	
Quantity

Dollars
×

1

Eco-efficiency
 

(8) 

Kyseisessä kaavassa ensimmäinen termi (Population), viittaa markkinoiden kokoon. 

Toinen  termi  (Dollars/Population)  taas  ilmaisee  kuluttajien  ostovoimaa,  ja  kolmas 

termi (Quantity/Dollars) määrittää kuluttajien ostotottumuksia eli sitä, kuinka suuren 

osan varallisuudestaan kuluttajat käyttävät kyseisen tuotteen hankkimiseen. Näin ollen 

ekotehokkuutta  tulisi  todellisuudessa  tarkastella  pääasiassa  huomattavasti 

suuremmassa  mittakaavassa kuin  yksittäisten  tuotantolaitosten  kohdalla (Gutowski, 

2010). Kaava  on  hyvin  pitkälti  sama,  kuin  paljon  tutkittu  IPAT-yhtälö,  joka  mittaa 
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ympäristövaikutuksia  (Impact)  väestönmäärän  (Population),  yltäkylläisyyden 

(Affluence) ja teknologian (Technology) tuloksena (Chertow, 2000). 

Käytännössä Gutowskin (2010) lisäykset ekotehokkuuden mittausmenetelmiin eivät 

kuitenkaan  ole  täysin relevantteja  tarkasteltaessa  ekotehokkuuden  vaikutuksia 

tuotannon tehokkuuteen. Gutowskin tutkimus kuitenkin osoittaa sen, ettei globaalissa 

mittakaavassa  ekotehokkuutta  mitattaessa  voida  täysin  tyytyä  yrityskohtaiseen 

tarkasteluun,  vaan  lisäksi  on  otettava  huomioon  myös  suurempia,  yritysten 

ulkopuolisia tekijöitä. Gutowski lisääkin tarkasteluun myös yhteiskunnalliset tekijät, 

jotka vaikuttavat ennen kaikkea aluekohtaiseen ekotehokkuuden kannattavuuteen.  
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5 TEHOKKUUDEN MÄÄRITTÄMINEN 

5.1 Tehokkuuden mittarit 

Tuotantolaitosten  tehokkuutta  on  mahdollista  lähestyä  lukuisista  eri  näkökulmista. 

Tehokkuutta voidaan tarkastella esimerkiksi käytetyn energian, käytettyjen resurssien, 

hyödynnetyn kapasiteetin, käytettyjen kustannusten tai käytettyjen työtuntien kautta. 

Näkökulmasta huolimatta tehokkuuden mittaaminen perustuu käytännössä aina siihen, 

kuinka  paljon  tuotettuja  hyödykkeitä  saadaan  tuotettua  tietyllä  panoksella (Före, 

Grosskopf, & Lovell, 2013).  

Tehokkuuden mittausmenetelmiä tarkasteltaessa voidaan huomata, että näkökulmasta 

riippumatta  tehokkuutta  voidaan yleensä tarkastella  myös  kustannuspohjaisesti. 

Perinteisessä  kustannustehokkuuden  tarkastelussa  voidaan  käyttää 

yksinkertaisimmillaan  tuotetun  hyödykkeen  arvon  ja  sen  tuottamiseen  vaadittujen 

kustannusten  suhdetta (Före  et  al.,  2013).  Näin  ollen  kustannustehokkuus  mittaa 

tuotannon kykyä luoda valmistetuille hyödykkeille lisäarvoa (Kaava 9): 

Efficiency=
Value	of	output

Value	of	input
 

(9) 

Yksi  merkittävimmistä  haasteista  tehokkuuden  mittauksessa  on  kuitenkin  se,  ettei 

kaikille  tuotannon  panoksille  ole  yksinkertaista  tapaa  määrittää  kustannuksia. 

Charnesin, Cooperin ja Rhodesin (Charnes, Cooper, & Rhodes, 1978; Salo & Punkka, 

2011) kehittämän tietojenkeruuanalyysin (Data Envelopment Analysis), myöhemmin 

DEA, tarkoituksena on määrittää tehokkuusarvoja päätöksentekoyksiköille (Decision-

Making  Units,  DMU) hyödyntämällä  saatavilla  olevia  kustannusarvoja  ja  niiden 

paino-arvoa. Salo ja Punkka osoittavat (2011), että aiemman kirjallisuuden mukaan 

DEA:ta  hyödynnetään  useimmiten  tilanteissa,  joissa  yksikkökustannusten 

määrittäminen ei ole mahdollista, mutta missä muuttujien suhteellisia arvoja voidaan 

verrata  keskenään  olemassa  olevien  tietojen  perusteella (Allen,  Athanassopoulos, 

Dyson, & Thanassoulis, 1997; Thompson, Singleton, Thrall, & Smith, 1986). 
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Charnesin, Cooperin ja Rhodesin (1978) kehittämän DEA:n perusteena on määrittää 

yksittäisten päätöksentekoyksiköiden tehokkuusarvo  tehokkuusrajapintaan (efficient 

frontier)  nähden (Salo  &  Punkka, 2011).  Tämä  toteutuu  mittaamalla tuotosten  ja 

panosten keskimääräisiä arvoja, jotka saadaan vertaamalla niitä painotetusti saatavilla 

oleviin  kustannustietoihin.  Kuten  kustannustehokkuuslaskennassa,  myös  tässä 

tapauksessa päätöksentekoyksiköiden tehokkuus, muodostuu tuotettujen tuotteiden ja 

siihen käytettyjen panosten välisestä suhteesta (Salo & Punkka, 2011) (Kaava 10): 

DMU-score=
Aggregate	value	of	Output

Aggregate	value	of	Input
 

(10) 

Näin ollen  tehokkaan  päätöksentekoyksikön  tehokkuusarvo  on  vähintään  yksi,  kun 

taas  tehottomien  päätöksentekoyksiköiden  arvo  on  tyypillisesti  alle  yksi.  Mitä 

lähempänä  arvoa  yksi  tehottoman  päätöksentekoyksikön  tehokkuusarvo  on,  sitä 

lähempänä tehokkuuden rajapintaa kyseisen päätöksentekoyksikön toiminta on. 

5.2 Eko- ja energiatehokkuus osana yrityksen tehokkuutta 

Lähtökohtaisesti  perustelluin  tapa  lähestyä  eko- ja  energiatehokkuuden  merkitystä 

osana kokonaistehokkuutta on tarkastella niistä aiheutuvien kustannusten vaikutusta 

tehokkuuteen. Kuten olen aikaisemmin tutkimuksessani huomauttanut, sekä energia- 

että  ekotehokkuutta  voidaan  mitata  kustannuslähtöisesti.  Näin  ollen  niiden 

implementointi osaksi yrityksen kokonaistehokkuutta on verrattain vaivatonta. 

Eko- ja energiatehokkuus voidaan integroida osaksi kokonaistehokkuutta yhdistämällä 

niistä  aiheutuvat  toiminnan  kustannukset,  kuten  energiakustannukset, 

vesikustannukset,  materiaalikustannukset  ja  päästökustannukset muihin  tuotannon 

kustannuksiin (Li,  2015).  Näin  ollen  kustannustehokkuuden  tarkasteluun  saadaan 

entistä  kattavampi  katsaus  tuotannon  todellisista  kustannuksista. 

Kustannuspohjaisessa  tarkastelussa  huomataan  myös  se,  että  sekä  energia- että 

ekotehokkuuden voidaan katsoa olevan osa suurempaa tehokkuuskokonaisuutta.  
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Tuotannosta saadun hyödykkeen arvon voidaan katsoa olevan sama, välittämättä 

valituista tehokkuuden mittareista. Näin ollen kokonaiskustannustehokkuus, mukaan 

lukien energia- ja ekotehokkuuden määreet saadaan, kun Fören tutkielmassaan (2013) 

esittämään kustannustehokkuuden mittaamisessa käytettyyn panokseen lisätään 

Pattersonin (1996) esittämät energiasta aiheutuvat kustannukset, sekä Maddenin et al. 

(2006) esittämät ekotehokkuudesta johtuvat kustannukset.  Näin ollen 

kokonaistehokkuuden kaavaksi muodostuu (Kaava 11): 

Production	Efficiency=
VO

VI+CE+CI
 

(11) 

Yllä olevassa kaavassa mitataan siis tuotannon kokonaistehokkuutta (Production 

efficiency) taloudellisesta näkökulmasta. VO (Value of Output) tarkoittaa tuotetun 

hyödykkeen tai palvelun arvoa, VI (Value of Input) käytettyjen kustannusten, kuten 

työtuntien, materiaalin, huollon ja pakkauksen hintaa, CE (Cost of Electricity) energian 

hintaa ja CEI (Cost of Environmental Impact) ympäristövaikutusten hintaa. 

Tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä voidaan havainnollistaa myös seuraavalla 

kuvaajalla (Kuvio 1): 

 
(Kuvio 1. Kustannustehokkuuteen vaikuttavat tekijät) 

Kustannustehokkuuteen	
vaikuttavat	tekijät

Tuotannon	
kustannukset

Työvoimakustannukset

Materiaalikustannukset

Huoltokustannukset Logistiikkakustannukset

Pakkuskustannukset

Rahtikustannukset

Ympäristökustannukset

Energiakustannukset

Päästökustannukset

Vesikustannukset
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Näin  ollen  energia- ja  ekotehokkuuden  kehittämisen  voidaan  osoittaa  olevan 

sidoksissa kokonaistehokkuuden parantamiseen (Li, 2015). 

Vaikka  energia- ja  ekotehokkuuden  kustannusten  voidaan  viimeisimpänä  esitetyn 

kaavan  mukaan  katsoa  heikentävän  kokonaistehokkuutta,  ei  asia näin ole.  Fören 

esittämä (2013) perinteinen kustannustehokkuuden mittari (Kaava 9), sisältää energia- 

ja ekotehokkuuden aiheuttamat kustannukset, jotka allokoidaan tyypillisesti suoraan 

niitä  käyttäville  toiminnoille (Kaplan  &  Atkinson,  2014).  Esittämäni  kaavan  on 

kuitenkin  tarkoitus  selkeyttää  energia- ja  ekotehokkuuden  vaikutusta 

kokonaistehokkuuteen. 

 

5.3 Ympäristövalintojen vaikutus kokonaistehokkuuteen 

Kuten  perinteistä  kustannustehokkuudella,  myös  eko- ja  energiatehokkuudella 

voidaan  vaikuttaa  kokonaistehokkuuteen. Boyd  ja  Pang  osoittivat  tutkimuksessaan 

(Boyd  &  Pang,  2000),  että  energiatehokkuudella  on  suora  yhteys  yrityksen 

tuottavuuteen. Kuten olen aikaisemmin osoittanut, sekä energia- että ekotehokkuutta 

voidaan  parantaa  vähentämällä  energia- ja  ympäristökustannuksia,  johtaen 

automaattisesti tuotannon kokonaiskustannusten laskemiseen. Näin ollen energia- ja 

ekotehokkuuden  kehittämisellä,  ja  siten  ympäristöystävällisyyden  integroimisella 

osaksi  yrityskulttuuria,  voidaan  katsoa  olevan  suoria  vaikutteita myös yrityksen 

kokonaistehokkuuden muutoksiin (Li). Kasvattamalla  energia- ja  ekotehokkuuttaan 

yritysten on mahdollista kasvattaa myös kokonaistehokkuuttaan. 

Ympäristövalintojen  vaikutus  kokonaistehokkuuteen  korostuu,  kun  tehokkuuden 

tarkastelua  tuotannon  osalta  laajennetaan.  Koska  ympäristövalinnat  vaikuttavat 

tuotteiden  kustannuksiin  läpi  kaikkien  niihin  liittyvien  vaiheiden,  voidaan 

ympäristövalintojen  olevan  suuressa  roolissa  esimerkiksi  tuotteen 

elinkaarikustannuksissa. Elinkaarikustannuksissa otetaan huomioon kaikki tuotannon 

kustannukset aina tuotekehityksestä tuotteen hävittämiseen asti (Kaplan & Atkinson, 
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2014). Energia- ja ekotehokkuus ovat molemmat osana koko tuotantoprosessia, sillä 

esimerkiksi  kaikkien tuotannon toimintojen  voidaan  katsoa  käyttävän  energiaa. 

Vastaavasti  ekotehokkuuteen  liittyviä  tekijöitä  ilmenee niin  raaka-aineiden 

tuottamisessa kuin käytettyjen tuotteiden päätymisestä takaisin luontoon. Näin ollen 

energia- ja  ekotehokkuuden  vaikutukset  elinkaarikustannuksiin  voivat  olla 

merkittävän suuria. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Ympäristövalintojen kokonaisvaikutukset 

Ympäristöystävällisyyden vaikutukset yrityksen kokonaistehokkuuteen ovat edelleen 

uusi aihe  tutkimuskirjallisuudessa (Li,  2015).  Viime  vuosien  aikana  tehtyjen 

tutkimusten ja aiheeseen liittyvän kirjallisuuden määrä on kuitenkin ollut kasvussa, ja 

ympäristötietoisuuden jatkuvasta kasvusta johtuen aihetta tullaan luultavasti tutkimaan 

jatkossa vielä huomattavasti enemmän. Tällä hetkellä ympäristövalintojen vaikutusten 

tutkiminen  pohjautuu  vielä  pitkälti  ympäristötehokkuuden  määrittämiseen,  ja 

varsinaisten  syy-seuraus  suhteiden  tutkimus  ympäristövalintojen  ja 

kokonaistehokkuuden  välillä  on  vielä  alkuvaiheessa.  Olemassa  olevien  tutkimusten 

perusteella voidaan kuitenkin olettaa, että ympäristöystävällisten toimintojen voidaan 

katsoa vaikuttavan positiivisesti yrityksen kannattavuuteen (Li, 2015).  

Tutkimukseni pohjalta on täysin perusteltua sanoa, ettei ympäristöystävällisyyden ja 

tuotannon tehokkuuden välillä ole minkäänlaista ristiriitaa. Näin ollen tutkimus antaa 

vastauksen  ensimmäiseen  tutkimuskysymykseen. Ennemminkin 

ympäristöystävällisten  toimintamallien  käyttöönotolla  voidaan  katsoa  olevan  suora 

vaikutus  kokonaistehokkuuden  kehittymiseen. Näin  ollen  tuotantolaitosten  on  syytä 

arvioida  omia  käytäntöjään  ja  harkita  sitä,  millaisin  keinoin sekä  muutoksin heidän 

olisi mahdollista kasvattaa energia- ja ekotehokkuuttaan (Li, 2015). 

Tutkimus  on  lisäksi  osoittanut,  ettei  ympäristöystävällisyyden  voida  katsoa  olevan 

vain  osa  yrityksen  markkinointistrategiaa  tai  sen  arvonluontiprosessia. Sen  sijaan, 

vastauksena  toiseen  tutkimuskysymykseen, ympäristöystävällisillä  toimenpiteillä 

voidaan todellisuudessa kehittää yrityksen toimintaa ja tehokkuutta kokonaisuutena. 

Kiinnittämällä  entistä  enemmän  huomiota  ympäristövalintoihin,  kuten  energia- ja 

ekotehokkuuteen,  tuotantolaitokset  voivat  ratkaista  merkittäviäkin 

kilpailukykyongelmia (Madden  et  al.,  2006).  Ympäristön  vaikutukset 

markkinointistrategioihin  ja  lisäarvon  tuottamiseen  ovat  näin  ollen  vain 

ympäristötehokkuudesta  aiheutuva  sivuhyöty,  jota  yritykset  voivat  hyödyntää 

kasvaneen kilpailukykynsä lisäksi.  
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Kuten olen maininnut, keskimääräisesti kuluttajat ovat yhä halukkaampia käyttämään 

enemmän rahaa ympäristöystävällisten tuotteiden hankkimiseen (Montoro Rios et al., 

2006; Polonsky, 2001). Todellisuudessa hinnan ei kuitenkaan tutkimukseni perusteella 

tulisi  olla  minkäänlainen  ympäristöystävällisyyden  määrittäjä.  Yritykset  voivat 

pääasiassa luoda täysin kilpailukykyisesti hinnoiteltuja tuotteita ympäristöystävällisin 

metodein (Madden et al., 2006).  

6.2 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Tekemäni tutkimuksen pohjalta voidaan perustellusti todeta, että ympäristövalintojen 

merkitys  osana  yritystoimintaa  kasvaa  jatkuvasti (Madden  et  al.,  2006). Monet 

yritykset  ovatkin  jo  havainneet  kuluttajakäyttäytymisen  muutokset  kohti 

ympäristöystävällisempää  ostokulttuuria,  ja  adaptoineet  ympäristöystävällisyyden 

osaksi liiketoimintaansa. Tämä tutkimus tukee jo olemassa olevaa kehityssuuntausta 

tarjoamalla  yritysjohdolle  viitekehyksen  jatkaa  ympäristöystävällisyyden 

implementointia  osaksi  yritystoimintaa  energia- ja  ekotehokkuuteen  liittyvien 

toimenpiteiden kautta.  

Kuten  mainittua,  energia- ja  ekotehokkuudella  voidaan  vaikuttaa  yrityksen 

kannattavuuteen ja  kilpailukykyyn usealla  eri  tavalla.  Kustannustehokkuuden 

kehittämisen lisäksi yritykset kykenevät käyttämään ympäristöystävällisyyttään osana 

arvonluontiprosessiaan,  ja  laajentamaan  täten  asiakassegmenttiään. Samanaikaisesti 

yritykset  sekä  kehittävät  omia  toimintojaan,  että  kannustavat  kilpailijoitaan  kohti 

ympäristöystävällisempiä toimintamalleja. Näin ollen liikkeenjohdollisten vaikutusten 

voidaan  olettaa  johtavan  pitkällä  aikavälillä  myös  ympäristöystävällisen  toiminnan 

globaaliin kehitykseen.  

Liikkeenjohdollisesta  näkökulmasta  yritysten  on  kyettävä  identifioimaan  niiden 

ympäristöystävällisyyteen  liittyviä  kehityskohteita  sekä  mittaamaan  toimintansa 

energia- ja  ekotehokkuutta.  Jo  olemassa  olevien  toimintatapojen  tehokkuuden  ja 

vaikutusten  määrittäminen  on  lähtökohta  ympäristöystävällisyyden  kehittämiselle. 

Tässä energia- ja ekotehokkuuden voidaan katsoa olevan avainasemassa.  
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Yritysten tuleekin harkita tarkkaan, millaisia toimintoja karsimalla ja tehostamalla he 

kykenevät  vaikuttamaan  energia- ja  ekotehokkuuteensa.  Tarkastelu  on  toteutettava 

koko  tuotannon  elinkaaren  alaisuudesta,  jotta  energia- ja  ekotehokkuuden 

kehityspotentiaali  voidaan  maksimoida.  Yritysten  on  muistettava,  ettei 

ympäristövalintojen  voida  enää  katsoa  olevan  vain  markkinointikeino,  vaan 

todellisuudessa  niillä  on  vaikutuksia huomattavasti  laajempiin 

toimintakokonaisuuksiin.  

6.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkielmassa käytettyjen lähteiden luotettavuutta on arvioitu muutamalla eri mittarilla. 

Ensinnäkin, kaikki käytetyt lähteet ovat vertaisarvioituja, joten niiden voidaan katsoa 

olevan  tieteellisesti  korrekteja  sekä  luotettavia  ja  relevantteja  käsiteltyyn  aiheeseen 

liittyen. Aineiston luotettavuutta on arvioitu myös niihin tehtyjen viittausten määrän 

sekä  julkaisufoorumin  ilmoittaman  luotettavuuden  perusteella.  Luotettavuutta  lisää 

myös se, että tutkimus pohjautuu lukuisten eri tutkijoiden laatimaan aineistoon, jonka 

vuoksi  tutkielma  perustuu  kattavaan  kokonaisuuteen  tieteellisiä  lähteitä.  Aiheen 

ajankohtaisuudesta johtuen käytetyt lähteet ovat myös verrattain tuoreita, joten niiden 

voidaan  katsoa  olevan  vielä  relevantteja.  Vanhemmat  aineistot  ovat  suhteellisen 

yleismaailmallisia, ja niitä on käytetty pohjana lukuisissa tuoreissa jatkotutkimuksissa.  

6.4 Mahdolliset jatkotutkimukset 

Tähänastisten  tutkimusten  kattamattomuudesta  johtuen  energia- ja  ekotehokkuuden 

vaikutuksia  tulee  tutkia  vielä  tarkemmin. Tekemäni  tutkimus  on herättänyt  uuden 

merkittävän  kysymyksen  markkinoinnin  kannalta  liittyen  siihen, onko  lopullinen 

vastuu  ympäristöystävällisen  ostokulttuurin  lisäämisessä  yrityksillä  ja  heidän 

hinnoittelullaan. Yksi vastaus ympäristön ongelmiin on siinä, etteivät yritykset käytä 

ympäristöystävällisyyttään  lisäkatteen  luomiseen, vaan tuovat markkinoille 

ympäristöystävällisiä  tuotteita  puhtaasti  ratkaistakseen ympäristöön  liittyviä 

ongelmia. 

Hinnoitteluun  liittyvän  pohdinnan  lisäksi  lisätutkimuksia  on  tehtävä  liittyen  siihen, 

miten kappaleessa 3 käsiteltyjen lakisääteisten ja yrityskohtaisten ympäristötekijöiden 
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tehokkuutta  voidaan  kasvattaa. Ovatko  lakisääteiset  toimenpiteet  ratkaisu 

ympäristönsuojeluun,  vai  onko  ympäristönsuojeluhalukkuuden  lähdettävä 

yrityskohtaisesta  arvomaailmasta. Yksi  tutkimusaihe  voisi  siis  olla 

ympäristöystävällisyyden kannustimet yritystoiminnassa. 
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