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Opinnäytepalkinto 2020 

Ympäristöjohtamisen yhdistys (YJY) on valinnut kaksi parasta työtä joka toinen vuosi järjestettävässä 

opinnäytetyökilpailussa. Kilpailun tarkoituksena on antaa tunnustusta korkeatasoisille 

vastuullisuuden opinnäytetöille sekä kannustaa ympäristöjohtamisen opiskeluun ja kehittämiseen. 

Tänä vuonna kilpailuun ilmoitettiin määräaikaan mennessä kaksikymmentä lopputyötä. 

Opinnäytetyöt olivat korkeatasoisia ja niiden aiheet hyvin ajankohtaisia ja monipuolisia. 

Opinnäytetyöt käsittelivät muun muassa yritysvastuullisuusdiskurssia, hiilijalanjäljen laskentaa, 

kiertotalouteen perustuvan liiketoiminnan kehittämistä sekä urbaania joukkoliikennettä. 

Kilpailutöiden määrä on kasvanut joka vuosi siitä lähtien kun kilpailu järjestettiin ensimmäistä kertaa 

vuonna 2014. Kilpailun voittajista päätti YJY:n hallitus.  

Toinen parhaaksi arvioitu työ on Kati Marttisen Multi-tier sustainable supply chain management: 

Extending sustainability practices to lower-tier suppliers. Marttisen työ vakuutti poikkeuksellisen 

laajalla aineistollaan sekä kyvyllään tuottaa uutta tieteellistä tietoa. Marttinen on valmistunut 

kauppatieteiden maisteriksi LUT-yliopistosta. “Työ oli tehty laadukkaasti ja etenkin empiirisen 

tutkimusaineiston osalta työssä on nähty paljon vaivaa. Gradusta voi oppia paljon monitasoisista 

vastuullisista hankintaketjuista” , YJY:n hallituksen jäsen Sonja Kuokkanen sanoo.  

Jenni Kaipaisen työ Strategic renewal process towards sustainability – An ecosystem approach Case 

Neste Oyj erottui muista töistä, sillä työ oli erinomainen kaikilla arviointikriteereillä. Kaipainen on 

tehnyt diplomityönsä Tampereen yliopiston tuotantotalouden linjalla. “Jennin työtä oli ilo lukea, sillä 

se oli alusta loppuun aivan erinomainen. Aiheen relevanssi ja kiinnostavuus on kiistaton”, kertoo 

YJY:n hallituksen jäsen Hilkka Korte.  



YJY:n hallitus kiittää kaikkia kilpailuun osallistuneita, onnittelee voittajia ja toivoo jatkossakin yhtä 

korkeatasoista vastuullisuustutkimusta! 

 

Opinnäytepalkinto 2018 

Kilpailuun ilmoitettiin syyskuun 2018 loppuun asetettuun määräaikaan mennessä kuusitoista 

lopputyötä. Näistä neljätoista oli yliopistosarjassa ja kaksi ammattikorkeakoulusarjassa. Kilpailutöitä 

oli kaksinkertainen määrä verrattuna edelliseen opinnäytekilpailuun vuonna 2016. 

 

Yliopistojen opinnäytepalkinto (1000 e) päätettiin antaa MSc Elizabeth Millerille Aalto-yliopiston 

Creative Sustainability -koulutusohjelmassa tehdystä opinnäytteestä ”Trash to Treasure: A Multiple 

Case Study of Finnish Companies That Create Economic Value from Waste Materials”. Elizabeth 

Miller tutkii työssään eri alojen tunnettujen suomalaisten kiertotalousyritysten tapoja luoda 

taloudellista arvoa jätemateriaaleille uusien tuotteiden ja niitä tukevien liiketoimintamallien avulla. 

Selkeästi esitetyt tulokset ovat helposti hyödynnettävissä eri yrityksille. Kunnianhimoisessa 

opinnäytteessä etsitään selitystä löydöksille monipuolisesti eri teorioista ja tarkastellaan 

kiertotalouden liiketoimintamalleja kriittisesti. 

 

Ammattikorkeakoulujen (AMK) opinnäytepalkinto (1000 e) päätettiin antaa ympäristösuunnittelija, 

agrologi Tanja Pöyhöselle Hämeen Ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen tutkinto-ohjelmassa 

tehdystä opinnäytteestä ”Kiertotaloutta edistävät julkiset hankinnat – Case: Kouvolan kaupunki”. 

Tanja Pöyhönen perehtyy opinnäytetyössään perusteellisesti kiertotalousajatteluun ja sen 

soveltamiseen julkisiin hankintoihin. Työssä on kartoitettu kiertotaloutta edistävien hankintojen 

tekemiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia Kouvolan kaupungilla sekä annettu 

kehittämisehdotuksia. Työ on ajankohtainen ja hyödynnettävissä laajasti julkisia hankintoja tekevissä 

ja kouluttavissa organisaatioissa. Se luo erityisesti ymmärrystä kiertotaloutta edistävien hankintojen 

mahdollisuuksien kartoittamisesta sekä kiertotaloutta edistävien strategisten tavoitteiden 

tehokkaasta jalkauttamisesta.Opinnäyte luo myös ymmärrystä ratkaisujen kehittämisestä niin 

kaupungeissa kuin laajemmin kunnissakin. 

 

Kunniamaininnan YJYn arviointiraati halusi antaa arkkitehti Maiju Lehtimäelle Oulun yliopiston 

arkkitehtuurin tiedekunnassa tehdystä opinnäytteestä “Tutkielmia mahdollisista maailmoista - 

Tulevaisuuskuvia pohjoisesta arkkitehtuurista”. Maiju Lehtimäki pohtii diplomityössään 

megatrendien vaikutusta tulevaisuuden rakennettuun ympäristöön ja visioi ekologisesti kestävää 

tulevaisuutta rakentaen skenaarion kuvitteellisesta Lumingin kaupungista vuonna 2050. Lehtimäki 

yhdistelee ansiokkaasti tulevaisuudentutkimusta ja arkkitehtuuria työssään, joka on 

lukukokemuksena lähes tietokirjamaisen viihdyttävä. 

 

YJYn myöntämän opinnäytepalkinnon tarkoituksena on innostaa ja kannustaa opiskelijoita 

ympäristöjohtamisen opiskeluun ja kehittämiseen. Palkinto myönnetään joka toinen vuosi. Vuoden 

2018 arviointiraatina toimi koko yhdistyksen hallitus. 

 

Lisätietoja YJYn opinnäytetyökilpailusta 2018: 

YJYn hallituksen jäsen Elina Mattero-Meronen 

elina.matteromeronen@gmail.com

mailto:elina.matteromeronen@gmail.com


 

 

Opinnäytepalkinto 2016 

Ympäristöjohtamisen yhdistys ry:n (YJY) palkinto hyville ympäristöjohtamisen opinnäytteille 2016 

Kilpailuun ilmoitettiin elokuun 2016 loppuun asetettuun määräaikaan mennessä kahdeksan 

lopputyötä. Näistä kuusi oli yliopistosarjassa ja kaksi ammattikorkeakoulusarjassa. 

Ammattikorkeakoulujen (AMK) opinnäytepalkinto (1000 e) päätettiin antaa vestonomi (ylempi AMK) 

Inari Laverille Metropolia Ammattikorkeakoulun vaatetusalan tutkinto-ohjelmassa tehdystä 

opinnäytteestä ”Kiertotalouden mahdollisuudet työvaateyritykselle case TouchPoint Oy”. 

Palkitsemisen perusteet olivat seuraavat: Inari Laveri perehtyy opinnäytetyössään kiertotalouteen 

sekä vaatteen elinkaaren ekologisuuteen työvaateyrityksen näkökulmasta. Työn aihepiiri eli 

kiertotalous on ympäristöjohtamisen näkökulmasta ajankohtainen, ja työ tuo aihepiiristä kaivattua 

lisätietoa. Inari Laverilla on työssä ammatillinen ote, ja työ on tuonut käsitellylle yritykselle 

konkreettista hyötyä. 

Yliopistojen opinnäytepalkinto (1000 e) päätettiin antaa maailmanpolitiikan maisteri  Ilona Julkuselle 

University of Nottinghamissa tehdystä opinnäytteestä ”Rhetorical contestation in international 

climate change negotiations: The EU’s evolving acceptance and rejection of China’s claims”. 

Palkitsemisen perusteet olivat seuraavat: Ilona Julkunen tutkii työssään Euroopan Unionin 

neuvotteluasemaa verrattuna Kiinaan kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa. Työ taustoittaa 

ympäristöjohtamisen ammattilaisille Pariisin ilmastosopimuksen kansainvälistä kontekstia sekä 

tehokkaan viestinnän merkitystä. Ilona Julkusella on aiheeseen rohkea lähestymistapa, ja työ on 

tieteellisesti tasokas sekä selkeästi kirjoitettu. 

YJY:n myöntämän opinnäytetyökilpailun tarkoituksena on innostaa ja kannustaa opiskelijoita 

ympäristöjohtamisen opiskeluun sekä kehittämiseen. Palkinto myönnetään joka toinen vuosi. 

Vuoden 2016 arviointiraadissa olivat Liisa-Maija Harju, Kai Koskinen ja Johanna Suikkanen. 

Lisätietoja YJY:n opinnäytetyökilpailusta 2016: 

YJY:n puheenjohtaja Liisa-Maija Harju 

Yjy.puheenjohtaja@gmail.com 

 

Ympäristöjohtajuuspalkinto 2015 

Ympäristöjohtajuuspalkinto 2015 Sauli Rouhiselle 

Ympäristöjohtamisen yhdistys ry:n (YJY) hallitus on valinnut ympäristöjohtajuuspalkinnon 2015 

saajaksi Suomen kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteerinä vuosina 1996–2015 toimineen Sauli 

Rouhisen.  

Rouhinen on tehnyt pitkän ja vaikuttavan uran kestävän kehityksen edistämiseksi Suomessa. Hän on 

monilla foorumeilla vienyt eteenpäin niin kestävän kehityksen teoriaa kuin käytäntöön liittyviä 



toimia, ja hänen johdollaan on valmisteltu useita kestävän kehityksen valtakunnallisia ohjelmia ja 

indikaattoreita. 

Näistä viimeisin on Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus, jonka konkreettinen toteuttaminen 

alkoi vuonna 2014. Sitoumusta luotsaava Kestävän kehityksen toimikunta on tänään vakiintunut ja 

painoarvoaan kasvattava toimintayksikkö, jonka pääsihteerinä Rouhinen toimi eläköitymiseensä 

saakka. Toimikunnan puheenjohtajina ovat olleet monet valtion poliittiset ykköspäättäjät: lokakuun 

2015 alusta lähtien puheenjohtajana on toiminut pääministeri Juha Sipilä ja varapuheenjohtajana 

maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. 

Sauli Rouhinen toimi ympäristöministeriössä ympäristöneuvoksen virassa 1996–2015. Lisäksi hän on 

toiminut SYKEn johtokunnan puheenjohtajana vuosina 1995–1999, Arktisen neuvoston kestävän 

kehityksen työryhmän puheenjohtajana 2000-2002 ja Euroopan kestävän kehityksen verkoston 

johtoryhmässä vuodesta 2004 alkaen. 

Vuonna 2014 valmistuneessa väitöskirjassaan Rouvinen on tarkastellut kestävän kehityksen 

olemusta Suomessa mutta tuonut esiin myös taustalla ajatuksia siitä, millainen kestävän kehityksen 

mukainen Suomi voisi olla. Laajan väitöskirjan otsikko on: Matkalla mallimaaksi. Kestävän kehityksen 

juurtuminen Suomessa (Itä-Suomen yliopisto 2014). Rouhinen jäi eläkkeelle ympäristöministeriöstä 

1.7.2015. 

YJYn ympäristöjohtajuuspalkinto myönnetään joka toinen vuosi henkilölle tai organisaatiolle, joka on 

teoillaan osoittanut johtajuutta ympäristöasioissa ja edistänyt ympäristöjohtamista esimerkillisellä 

tavalla. Palkinto jaettiin YJYn syysseminaarissa 20.10.2015. Tänä vuonna palkintoraadissa oli mukana 

myös Ympäristötoimittajat ry. 

Lisätietoja YJYstä ja ympäristöjohtajuuspalkinnosta: 

Mikko Koskensyrjä 

YJYn hallituksen jäsen 

puh. 040 715 5622 

www.yjy.fi 

Lisätietoja Ympäristötoimittajat ry:stä: 

Pekka Virtanen 

Ympäristötoimittajat ry:n hallituksen puheenjohtaja 

puh. 044 347 6126 

http://www.ymparistotoimittajat.fi/ 

 

Opinnäytepalkinto 2014 

Ympäristöjohtamisen parhaat opinnäytetyöt vuodelta 2014 palkittu 

Ympäristöjohtamisen yhdistys ry (YJY) palkitsi syysseminaarissaan 28.10.2014 ansioituneita 

ympäristöjohtamiseen liittyviä opinnäytetöitä. Voittajia valittiin kaksi, yksi yliopistosarjassa ja yksi 

ammattikorkeakoulusarjassa. Voittajat saavat 1000 euron stipendit. Lisäksi annettiin yksi 

kunniamaininta. 

http://www.yjy.fi/
http://www.ymparistotoimittajat.fi/


Yliopistosarjan voitti Mika Korvenranta työllään ”Metsähakkeen tienvarsi- ja terminaalihaketuksen 

tuotannon logistiikan kestävyysvaikutukset Päijät-Hämeessä” (Itä-Suomen yliopisto). Työssä 

tutkitaan, miten metsähaketuotannon logistiikan kestävyysvaikutukset muuttuvat tuotannon 

kasvaessa. Tutkielma osoittaa, että metsähaketerminaalien sijoittaminen oikealle paikalle oikealla 

mitoituksella vaikuttaa myönteisesti ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. 

Päijät-Hämeen liitto, jolle työ on toimeksiantona tehty, on määritellyt sijainnit uusille 

luonnonvaraterminaalialueille maakuntakaavaehdotukseen opinnäytetyön pohjalta. Työ löytyy 

osoitteesta: 

http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20140284/urn_nbn_fi_uef-20140284.pdf 

Ammattikorkeakoulusarjan voitti Philippe Potiron työllään: ”State of the Art and Opportunities of 

New Technologies of Communication in the Environmental Interpretation – Case of Saimaa 

Protected Areas” (Mikkelin ammattikorkeakoulu). AMK-sarjan voittajatyö yhdistää 

ympäristöjohtamisen ja luonnonsuojelualueiden markkinoinnin uudella tavalla. Työ tutkii 

Metsähallituksen luontotulkinnan perusperiaatteiden hyödyntämismahdollisuuksia nykyisiä 

viestintäteknologioita käyttäen Saimaan alueella. Työn tuloksilla on merkitystä suojelualueiden 

toiminnan kehittämisessä. Työ löytyy osoitteesta: 

https://www.theseus.fi/xmlui/bitstream/handle/10024/69656/Potiron%20Philippe_Theseus%20ver

sion_thesis.pdf?sequence=1 

Kunniamaininnan sai Amani George Rweyendela työllään ”The Communication of Social and 

Environmental Performance to Discharge Stakeholder Accountability: A case study of Talvivaara 

Mining Company Limited.” (University of Jyväskylä School of Business and Economics). 

Kunniamaininnan saanut työ tutkii ajankohtaista aihetta: suomalaisen kaivosyrityksen 

yhteiskuntavastuu- ja pörssiviestintää, ja sitä kuinka viestintä kuvastaa yrityksen todellista 

vastuullisuuden tasoa. Työn analyysimenetelmien kuvaus antaa mahdollisuuden soveltaa 

menetelmiä muidenkin yritysten yhteiskuntavastuuviestinnän analysointiin sekä samalla 

yritysvastuun kehittämiseen. Työ löytyy osoitteesta: 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/43562/URN_NBN_fi_jyu-201405261833.pdf?

sequence=5 

YJY jakaa opinnäytepalkinnon joka toinen vuosi. Vuonna 2014 osallistujia oli yhteensä 12, joista 

kahdeksan yliopistosarjassa ja neljä ammattikorkeakoulusarjassa. 

Lisätietoja: 

Mikko Koskensyrjä, puh. 040 715 5622, yjy.puheenjohtaja@gmail.com 

 

 Ympäristöjohtajuuspalkinto 2013 

Ympäristöjohtamisen yhdistys ry:n (YJY) hallitus on valinnut Roska päivässä –liikkeen perustajan, 

toimittaja, sosiaalipsykologi Tuula-Maria Ahosen vuoden 2013 YJY:n ympäristöjohtajuuspalkinnon 

saajaksi. 

Tuula-Maria Ahonen on esimerkillisellä ympäristöjohtajuutta edistävällä tavalla osoittanut 

käytännönläheisen ruohonjuuritason ympäristöjohtajuutta levittäessään Roska päivässä -liikkeen 

toimintaa ympäri Suomea ja maailmaa. Esimerkiksi viime keväänä Varsovassa, Puolassa järjestettyyn 

http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20140284/urn_nbn_fi_uef-20140284.pdf
https://www.theseus.fi/xmlui/bitstream/handle/10024/69656/Potiron%20Philippe_Theseus%20version_thesis.pdf?sequence=1
https://www.theseus.fi/xmlui/bitstream/handle/10024/69656/Potiron%20Philippe_Theseus%20version_thesis.pdf?sequence=1
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/43562/URN_NBN_fi_jyu-201405261833.pdf?sequence=5
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/43562/URN_NBN_fi_jyu-201405261833.pdf?sequence=5
mailto:yjy.puheenjohtaja@gmail.com


tapahtumaan otti osaa yli 60 vapaaehtoista usean eri maan suurlähetystöstä mukanaan myös 

Varsovan pormestari Wojciech Bartelski. Paikalla oli myös yli 20 puolalaisten tiedostusvälineiden 

edustajaa ja saikin laajaa medianäkyvyyttä Puolassa. 

Tuula-Maria Ahosen perustamaa Roska päivässä –liikettä on kuvattu systeemiälykkääksi liikkeeksi, 

koska päivittäinen teko yhteisen ympäristön hyväksi laajentuu muihinkin ekotekoihin, ympäristön 

kunnioittamiseen sekä henkilökohtaisen ympäristövaikutusvallan huomaamiseen. Paitsi, että Roska 

päivässä –liikkeen suorien ympäristövaikutusten potentiaali on suuri, niin systeemiälykkäänä 

liikkeenä sen välillisten ympäristövaikutusten potentiaali on myös erittäin suuri. 

Suomessa liikkeen kannustajia on muun muassa tasavallan presidentti Sauli Niinistö, presidentti 

Tarja Halonen,  räppäri Paleface,  laulaja Katri Helena, maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen, 

Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck (lähde: liikkeen internetsivut). 

YJY toivoo, että Roska päivässä –liikkeen johtaja Tuula-Maria Ahonen jatkaa edelleen esimerkillistä 

ympäristövaikuttamista liikkeen parissa ja että liikkeen perusajatus  ”kerää vähintään yksi roska 

päivässä ja haasta joku muukin keräämään - pieni vaiva yhdelle, mutta suuri lopputulos, kun kerääjiä 

on paljon” laajentuu edelleen myös muihinkin ekotekoihin, ympäristön kunnioittamiseen sekä 

henkilökohtaisen ympäristövaikutusvallan huomaamiseen. 

Lisätietoa Roska päivässä liikkeestä: www.roskapaivassa.net 

 

Kunniamaininta: 

Ympäristöjohtajuuspalkinnon 2013 kunniamaininnan saajaksi YJY:n hallitus valitsi Helsingin 

kaupungin ympäristökeskuksen. Helsingin kaupungin ympäristökeskus edistää ympäristön ja luonnon 

huomioon ottamista päätöksenteossa. Ympäristökeskus on viime vuosina ottanut suuria harppauksia 

ympäristöjohtamisessaan. Ympäristökeskus on suunnannäyttäjä myös muille kunnille sekä Suomessa 

että globaalisti luomalla ja jakamalla julkisen sektorin hyviä käytäntöjä. 

Vuonna 2012 Helsingin kaupunginvaltuuston toimesta hyväksytty uusi ympäristöpolitiikka asettaa 

tavoitteita eri ympäristönsuojelun osa-alueille sekä pitkällä aikavälillä vuoteen 2050 että keskipitkällä 

aikavälillä noin vuoteen 2020 asti. Se asettaa esimerkiksi, että pitkällä aikavälillä Helsingin kaupungin 

henkilöstön ja asukkaiden ympäristötietoisuus on Euroopan pääkaupunkien kolmen parhaan 

joukossa. 

Helsingin kaupunkiorganisaation ympäristöjohtamisen kehittämisestä vastaa ympäristökeskus 

yhdessä kaupungin ympäristöjohtamisen asiantuntijaryhmän kanssa. Kunnianhimoiseen 

ympäristöpolitiikkaan vaikuttanut Helsingin ympäristökeskus on osaltaan myös toteuttamassa sitä 

käytännössä. 

YJY:n hallitus haluaa osaltaa tunnustaa Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen merkittävän roolin 

niin Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan latimisessa kuin sen käytännön toteuttamisessa. 

Lisätietoja YJY:stä ja ympäristöjohtajuuspalkinnosta: 

Mikko Koskensyrjä 

http://www.roskapaivassa.net/


YJY:n puheenjohtaja 

puh. 040 715 5622 

  

 

 Opinnäytepalkinto 2012 

Ympäristöjohtamisen yhdistys ry:n (YJY) palkinto hyville ympäristöjohtamisen opinnäytteille 2012 

Vuonna 2012 osallistujia oli yhteensä 19, joista 13 yliopistosarjassa ja kuusi 

ammattikoulusarjassa. Molemmissa sarjoissa opinnäytteet olivat erityisen laadukkaita ja tasaväkisiä. 

Voittavat työt liittyvät tärkeään asiaan, nimittäin toimitusketjujen ympäristöjohtamiseen. 

Yliopiston sarjassa voittajatyö tutkii vihreää kuljetusta ja esteitä sen hankinnalle. Tapaustutkimuksen 

kohteena on Nokia, jossa sovelletaan sekä laadullista, että määrällistä aineiston keruu ja 

analyysimenetelmää. Suurimmat esteet ympäristömyönteisemmän kuljetuksen hankinnalle 

ylikansallisessa yhtiössä ovat kuluttajakysynnän ja tiedon puute. Voittajatyö on Kaisa Lehtisen 

”Identifying constraints and possibilities to environmental purchasing: Transportatation services” 

(Hanken School of Economics). 

AMK-sarjan voittaja työ oli toimeksianto edistää ympäristöasioiden kehittämistä. Kohdeyritys on 

Kovanen. Empiirinen osa on toteutettu laadullista tutkimusotetta hyödyntäen. Opinnäytetyön 

pohjalta kohdeyritys haki ISO 14001-sertifikaattia, joka tuli voimaan joulukuussa 2011. Voittajatyö on 

Tiina Kallion ”Ympäristöasioiden hallinta Kovanen Yhtiöt Oy:ssä” (Haaga-Helian 

ammattikorkeakoulu). 

Kunniamaininta halutaan antaa Vappu Idin työlle ”Tavoitteena ympäristöystävällisemmät rutiinit: 

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen ja implementointi” (Vaasan yliopisto), joka on myös 

tieteellisesti hyvin ansioitunut ja tutkii yhteiskunnallisesti erittäin relevanttia asiaa. Kuinka voimme 

saada käyttäytymistä ja rutiineja ympäristön suhteen muuttumaan (kun tietoa jo kuitenkin kaikilla 

on), lienee yksi isoimmista haasteista yhteiskunnissa ja organisaatioissa tällä hetkellä. 

Lisätietoja YJY:n opinnäytetyökilpailusta 2012: 

KTM Pasi Heikkurinen 

pasi.heikkurinen(at)mtt.fi 

puh. 029 5317195 

  

 

 Ympäristöpalkinto 2011 

GreenRiders-kimppakyytipalvelu voitti ympäristöpalkinnon 

GreenRiders-kimppakyytipalvelu on saanut Ympäristöjohtamisen yhdistys ry:n ympäristöpalkinnon 

tiistaina 22.11.2011 järjestetyssä yhdistyksen juhlaseminaarissa Helsingissä. 



Tuomariston mukaan GreenRiders on onnistunut erinomaisesti luomaan palvelun, jossa yhdistyy 

hyöty käyttäjän kannalta sekä ympäristön huomioon ottaminen. Ympäristöjohtamisen yhdistys 

myöntää ympäristöpalkinnon ehdotusten perusteella joka toinen vuosi. Palkinnon tarkoituksena on 

innostaa ja kannustaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä ympäristöasioiden kehittämiseen. 

”Tänä vuonna palkitsemisessa halusimme kiinnittää huomion myös perinteisen ympäristöjohtamisen 

ulkopuolisille raikkaille uusille ideoille. Mielestämme GreenRiders-palvelu on innovatiivinen 

lähestymistapa ympäristön hyväksi. Toiminta-ajatus perustuu ympäristön kannalta uusien kestävien 

ratkaisujen löytämiseen. Jokainen meistä voi tehdä arjessa pieniä ympäristötekoja, ja GreenRiders 

tarjoaa meille mahdollisuuden tähän kimppakyytien osalta”, kommentoi Ympäristöjohtamisen 

yhdistyksen puheenjohtaja Johanna Krabbe. 

GreenRiders-kimppakyytipalvelun tavoite on helpottaa liikkumista Suomessa. Palvelun avulla 

halutaan tarjota järkevä vaihtoehto oman auton käytölle julkisen liikenteen rinnalle. 

Kimppakyytipalvelulla on tällä hetkellä 3500 rekisteröitynyttä käyttäjää. 

”Olemme vahvasti sitoutuneita edistämään kimppakyytitarjontaa Suomessa. Palvelumme avulla 

yksityisautoilijat sekä autokyytiä tarvitsevat löytävät toisensa helposti”, kertoo GreenRidersin 

toimitusjohtaja Oskari Räisänen. 

”Suomessa matkustajaluku per auto on lähellä kansainvälistä keskiarvoa, joka on 1,5 henkeä autoa 

kohden. Kimppakyytien määrää lisäämällä voidaan pienentää autoiluista syntyviä päästöjä. 

Palvelumme avulla käyttäjät saavat matkaseuraa ja voivat jakaa matkakustannukset, mutta myös 

toimia ympäristöystävällisemmin. Jaettu matka on mukavampi matka myös ympäristön kannalta”, 

Räisänen jatkaa. 

Kilpailuun osallistui ehdotusten perusteella kymmenen eri organisaatiota. Kilpailutuomaristo arvioi 

GreenRiders-palvelun parhaimmaksi seuraavin perustein: GreenRiders edustaa innovatiivisuutta, 

edistyksellistä ja ennakoivaa toimintaa ympäristön hyväksi sekä selkeää ympäristöasioiden 

viestintää. GreenRiders tarjoaa yksityishenkilölle järkevän vaihtoehdon auton käytölle ja yritykselle 

tehokkaan työkalun matkakulujen säästämiseen sekä hiilijalanjäljen pienentämiseen. 

Lisätietoja: 

 

Johanna Krabbe 

Ympäristöjohtamisen yhdistys ry:n puheenjohtaja 

puh. 0400 360 278 

johanna.krabbe(at)edupoli.fi 

www.yjy.fi 

Oskari Räisänen 

GreenRidersin toimitusjohtaja 

puh. 040 589 0844 

oskari.raisanen(at)greenriders.com 

www.greenriders.com 

  



 

 Opinnäytepalkinto 2010 

Ympäristöjohtamisen yhdistys ry:n palkinto hyville ympäristöjohtamisen opinnäytteille 2010 

 

Yliopistosarjaan jätettiin kymmenen ehdotusta, joista palkitaan DI Teemu Muukkosendiplomityö 

"Tieto- ja viestintätekniikan vaikutukset  -haastattelututkimus konesalien sähkönkulutuksesta 

Suomessa " seuraavin perusteluin. 

Muukkosen tutkimusaihe on ajankohtainen. Tieto- ja viestintätekniikan merkitys 

ympäristökysymyksissä kasvaa nopeasti: Alan omat ympäristövaikutukset edellyttävät tehokkaita 

ennaltaehkäiseviä suojelutoimia ja toisaalta alan tekniikat antavat yhä uusia mahdollisuuksia 

kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden ympäristöhaasteiden kestäville ratkaisuille. Muukkonen kuvaa 

tutkimuksessa hyvin molempia näkökulmia. Tutkimus on sijoitettu poikkeuksellisen hyvin 

ympäristöjohtaminen kontekstiin ja Muukkonen kehitti myös ympäristöjohtamista tukevan työkalun. 

Työn laatu on korkea niin tieteellisen viitekehyksen, empiirisen aineiston analyysin kuin tekstin 

ymmärrettävyydenkin osalta. 

Muukkosen opinnäytetyö oli jätetty Teknillisen korkeakoulun Tietotekniikan laitokselle ja sen 

valvojana toimi professori Antti Ylä-Jääski. Opinnäytetyö on luettavissa täällä. 
Ammattikorkeakoulusarjassa ei tällä kertaa myönnetä opinnäytepalkintoa kilpailuun jätettyjen 

ehdotusten pienen lukumäärän takia. 

 

Lisätietoja YJY:n opinnäytetyökilpailusta 2010: 

KTT Mika Kuisma 

etunimi.sukunimi(at)aalto.fi 

puh. 09 4313 8895 

  

 

 Ymparistöpalkinto 2008 

Vuonna 2008 ympäristöpalkinnon osalta jäsenistöltä kerättiin ehdokkaita niin organisaatioiden kuin 

henkilöidenkin muodossa, jotka ovat edistäneet suomalaista ympäristöjohtamista esimerkillisellä 

tavalla. Ehdokkaita ilmoitettiin määräaikaan mennessä kolmetoista kappaletta, joista hallitus valitsi 

yhden palkittavan. Lisäksi luovutettiin kunniamaininta. Perusteina molemmissa tunnustuksissa oli jo 

osoitettu näyttö ympäristöjohtamisen kentällä. 

Ympäristöjohtamisen pitkäjänteisestä edistämisestä palkittiin: Professori, KTT Raimo Lovio, Helsingin 

kauppakorkeakoulu 

Raimo Lovio on ollut käynnistämässä ympäristöjohtamisen opetusta ja tutkimusta Helsingin 

kauppakorkeakoulussa jo ennen ympäristötietoisuuden leviämistä laajemmalle yleisölle. Lovion 

kauaskantoinen elämäntyö on nähtävissä niissä useissa ympäristöjohtamisen alueen 

maisterintutkielmissa ja väitöskirjoissa, joita hän on ohjannut tai joissa hän on toiminut 

http://www.cse.tkk.fi/Tietoliikenne/Diplomityot/pdfs/diplomityo-Teemu_Muukkonen.pdf


vastaväittäjänä. Tänä päivänä Raimo Lovion oppilaita työskentelee jo laajalti ympäristö- ja 

yhteiskuntavastuun tehtävissä eri organisaatioissa. 

Raimo Lovio on ollut mukana myös perustamassa Ympäristöjohtamisen yhdistystä. Hän on 

vaikuttanut merkittävästi ympäristöjohtamisen kehittymiseen ja leviämiseen maassamme - sekä 

yrityssektorilla että julkisella puolella, sekä opiskelijoiden että työssäkäyvien keskuudessa. 

Esimerkillisestä ympäristöjohtamisesta luovutetaan kunniamaininta 

Kiilto Oy:lle 

Kiilto Oy on esimerkillisellä tavalla kehittänyt tuotantonsa ja tuotteidensa ympäristöturvallisuutta. 

Myös yrityksen tutkimuksen ja tuotekehityksen osalta ympäristönäkökohdat on otettu hyvin 

huomioon. 

Kiilto on kokoisekseen konserniksi lähes poikkeuksellisen systemaattisesti kehittänyt 

elinkaarilähtöisesti laatu- ja ympäristöjohtamista, tuotteiden haitallisten vaikutusten eliminointia ja 

tähän liittyvää tutkimusta. Vastuullisuusasioiden jatkuvasta parantamisesta raportoidaan ja viestintä 

ympäristö- ja vastuullisuusasioita koskien on ollut selkeää ja läpinäkyvää. 

Kiilto Oy on lähtenyt liikkeelle perheyrityspohjalta ja kilpailee keskellä monikansallisia suuryrityksiä. 

Vastuullisuus voidaankin nähdä kilpailuetua tuottavana strategisena tekijänä, johon yhtiön johto 

näyttää myös hyvin sitoutuneen. 

  

 

 Yhteiskuntavastuuraportointi kilpailu 2008: Outokumpu vuoden yhteiskuntavastuun raportoija 

Yhteiskuntavastuuraportointi 2008 -kilpailun voitti Outokumpu Oyj. Vuoden parasta raportoijaa 

kiitettiin mm. yhtiön vahvasta sitoutumisesta yritysvastuuseen ja toiminnan tavoitteellisuudesta. 

Kesko Oyj ja Senaatti-kiinteistöt jakoivat raportointikilpailussa jaetun toisen sijan. Lisäksi Vantaan 

Energia Oy, VR-Yhtymä Oy ja Muumimaailma Oy saivat kunniamaininnat. 

Jo vuosien ajan kilpailun järjestämiseen osallistunut KHT-yhdistys vastasi vuoden 2008 

raportointikilpailun järjestelyistä. Vaikka yhteiskuntavastuusta kattavasti raportoivien yritysten 

määrä ei ole noussut merkittävästi, näkee kilpailun palkintolautakunnan puheenjohtaja, 

KHT-yhdistyksen entinen puheenjohtaja, KHT Hannu T. Koskinen selviä merkkejä vastuuraportoinnin 

vakiintumisesta Suomessa. 

– Raportoinnin vakiintuminen näkyy raporttien varmennusten suosion kasvuna. Noin kolmannes 

suomalaisista vastuuraporteista on ulkopuolisen tahon varmentamia, Koskinen totesi Helsingin 

Säätytalolla 30.9.2008 järjestetyssä palkintojenjakotilaisuudessa. 

Sosiaalinen vastuu ja ilmastonmuutos kilpailun teemoina 

Yhteiskuntavastuuraportointi 2008 -kilpailun erityisteemana oli sosiaalinen vastuu ja 

ilmastonmuutos. Kilpailuun ilmoittautui 24 yhteisöä ja alustavassa arvioinnissa käytiin yleisellä 

tasolla läpi myös Helsingin pörssin päälistalla olevien 130 yrityksen yhteiskuntavastuuraportointia. 



Kilpailun järjestäjinä toimivat edellisvuosien tapaan Finnish Business & Society, KHT-yhdistys, 

Taloudellinen Tiedotustoimisto TAT, Ympäristöjohtamisen yhdistys ry, työ- ja elinkeinoministeriö 

sekä ympäristöministeriö. Itse arviointityö oli vuonna 2008 organisoitu uudelleen siten, että 

alustavasta arvioinnista ja katsauksen käytännön työstä huolehtivat Deloitte & Touche Oy, Ernst & 

Young Oy, KPMG Oy ja PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhdistyksen koordinoimana. 

Riippumaton palkintolautakunta käsitteli arviointityön tulokset ja valitsi palkittavat yritykset. 

Yhteiskuntavastuuraportointi 2008 -kilpailun organisointiin ja kilpailun palkintolautakunnan 

työskentelyyn osallistuivat Ympäristöjohtamisen yhdistyksen edustajina Johanna Krabbe ja Mika 

Kuisma. Palkitsemisperusteista ja kilpailun toteutuksesta voit lukea tarkemmin oheisesta kilpailun 

yhteenvetoraportista. 

  

 

  

 

Opinnäytepalkinnot 2008 

Ympäristöjohtamisen yhdistys ry:n (YJY) palkinto hyville ympäristöjohtamisen opinnäytteille 2008 

Kilpailuun ilmoitettiin heinäkuun 2008 loppuun asetettuun määräaikaan mennessä 14 lopputyötä. 

Näistä yliopistojen pro gradu -töille (maisterin tutkielmille) ja diplomitöille tarkoitettuun sarjaan 

ilmoitettiin yhdeksän ja ammattikorkeakoulujen päättötöille tarkoitettuun sarjaan viisi opinnäytettä. 

Mukaan ilmoitettujen töiden laatutaso oli parin vuoden takaisen kilpailun töiden tavoin korkea. 

Kilpailu parhaan opinnäytteen palkinnosta oli tiukka molemmissa sarjoissa ja kilpailun tuomarit 

kokivat tehtävänsä etenkin yliopistojen opinnäytteiden kohdalla hyvin haasteellisena, mutta samalla 

kiinnostavana ja opettavaisena. Kaikissa töissä oli hyviä aineksia palkittavaksi asti ja arvosanojen 

puolesta ne edustivat opinahjojen parasta tasoa. 

Lopullisen palkittavien valinnan ratkaisivat töiden uutuusarvo ja ajankohtaisuus organisaatioiden 

käytännön ympäristöjohtamisen näkökulmasta. Kilpailussa päätettiin jakaa varsinaisten 500 euron 

suuruisten opinnäytepalkintojen ohella yksi kunniamaininta yliopistojen sarjassa, jossa töiden taso 

oli siis erittäin hyvä niin tutkimuksellisesti kuin töiden aiheiden ympäristöjohtamiselle tarjoamien 

ajankohtaisten näkökulmien ansiosta. 

Ammattikorkeakoulujen päättötöiden sarjassa palkitaan Meiju 

Ruotsalainen työstään "Materiaalitehokkuus Suomen päivittäistavarakaupassa – neljän pienen 

myymälän tapaustutkimus."  Työ on tehty Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun Liiketalouden 

koulutusohjelmassa vuonna 2007. 

Kilpailun tuomaristo toteaa Meiju Ruotsalaisen työstä seuraavaa:  Työssä on käsitelty ajankohtaista 

ja relevanttia aihepiiriä. Materiaalitehokkuuden lisääminen muun muassa jätteen syntyä 

ehkäisemällä tai suorastaan jätettä välttämällä on ympäristöjohtamisen tämän hetken merkittäviä 

teemoja organisaation taustatoimialasta riippumatta. Palkittava työ luo katsauksen 

materiaalitehokkuuden erityispiirteisiin ja haasteisiin pienissä myymälöissä, mikä on jo sinänsä hyvä, 



koska tutkimuksissa usein "unohtuvat" pienet ja keskisuuret yritykset erityispiirteineen. Tutkimus 

tuo ansiokkaita ja oivaltavia kehittämisehdotuksia kaupan alan ja erityisesti kaupan pienten 

yksiköiden materiaalitehokkuuden parantamiseen. 

Yliopistojen sarjassa palkitaan Tiina Toikka työstään "Yksisuuntaista tiedottamista vai aitoa 

vuoropuhelua? Sidosryhmäviestinnän toteuttaminen ulkomaisen investointiprojektin 

yhteydessä." Tämä pro gradu -tutkielma on valmistunut Turun kauppakorkeakoulun Johtamisen 

laitoksella vuoden 2008 keväällä. 

Tuomaristo toteaa Tiina Toikan tutkielmasta seuraavaa:  Työ lähestyy ympäristöjohtamisen kenttää 

sidosryhmäviestinnän näkökulmasta. Sen tutkimuskohteena on taannoin hyvin paljon kansainvälistä 

julkisuutta saanut ja kahden valtion suhteitakin kovasti koetellut suomalaisyrityksen jätti-investointi. 

Sidosryhmäteorian ja -johtamisen periaatteiden pohjalta tehdyn analyysikehikon avulla syntyneet 

tulokset asettavat monet kohdeyrityksen viestintätoimet kriittiseen valoon ja antavat ajattelemisen 

aihetta myös muissa organisaatioissa käytännön ympäristöjohtamista ja viestintää tekeville. 

Sidosryhmävuorovaikutuksen kehittäminen ja hyödyntäminen on kaiken kaikkiaan hyvin 

ajankohtainen teema yritysten ympäristö- ja vastuullisuusjohtamisessa. Palkittava työ voi auttaa 

muita ulkomaille investointeja suunnittelevia ja toteuttavia organisaatioita luomaan paremmin 

toimivia ympäristöviestinnän ratkaisuja, jotka ottavat systemaattisemmin ja paremmin huomioon 

merkittävät ja joskus yllätyksellisetkin yrityksen sidosryhmät. 

Lisäksi yliopistojen sarjassa annetaan kunniamaininta, jonka saa Heli 

Nissilä työstään "Ilmastostrategiat yhteiskunta-, toimiala- ja yrityskontekstissa: Monitapaustutkimus 

suomalaisten energia- ja metsäyhtiöiden strategiakehityksestä vuosien 2002 ja 2006 välillä." Tämä 

maisterin tutkielma on valmistunut Helsingin kauppakorkeakoulun Johtamisen laitoksella 

kevättalvella 2008. 

Tuomaristo toteaa Heli Nissilän työstä seuraavaa:  Työssä on tarkasteltu selkeästi ja omaperäisesti 

erittäin tärkeää ja ajankohtaista aihetta. Luovasti ja huolellisesti toteutettu työ on lajissaan 

ensimmäinen suomalaisyritysten tutkimus. Nelitasoinen ilmastostrategian viitekehys tuottaa 

mielenkiintoisen analyysin suomalaisten energiaintensiivisten yritysten suhteesta 

ilmastonmuutokseen useilla tasoilla ja selittää yritysten ilmastonmuutosratkaisuja kiinnostavalla 

tavalla. Kypsästi argumentoitu analyysi laajentaa ilmastokysymysten käsittelyn operatiivisesta 

ympäristöjohtamisesta päästöjen vähentämistä laajemmalle strategiselle tasolle. Työssä käytettyä 

kehystä voidaan hyödyntää muihinkin tapauksiin. 

Lisätietoja YJY:n opinnäytetyökilpailusta 2008 antaa tarvittaessa  KTT Mika Kuisma 

 etunimi.sukunimi(at)hse.fi, puh. 09 4313 8895. 

  

 

 Ympäristö- ja opinnäytepalkinnot 2006 

Palkinto yrityksille ja organisaatioille: 



Ympäristöjohtamisen yhdistyksen (YJY) myöntämän ympäristöpalkinnon tarkoituksena on innostaa ja 

kannustaa erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja organisaatioita ympäristöasioiden 

kehittämiseen. Palkinto myönnetään joka toinen vuosi ja tänä vuonna painotettiin arvioinnissa 

erityisesti innovatiivisuutta, edistyksellistä ja ennakoivaa toimintaa ympäristön hyväksi, jatkuvaa 

parantamista toiminnassa sekä ympäristöasioista viestintää. 

YJY Ympäristöpalkinto 2006 myönnettiin tänään Ota-Eco -konferenssin yhteydessä 

Järvenpääläiselle Eko-Expert Oy:lle . 
mm. seuraavien perustelujen takia: 

– innovatiivinen rakennusten eristemateriaalien kierrätys- ja uusiokäyttö 

– vastikään patentoitu ja VTT:n testaama menetelmä 

– yrityksen tuote säästää materiaaleja ja vähentää rakennustyömaiden jätekuormitusta 

Lisäksi myönnettiin kaksi kunniamainintaa: Ab Utbildning Sydvästin koulutusyhtymälle sekä JAPA 

ry:lle (Jyväskylän alueen paikallisagenda-yhdistykselle) 

Ab Utbildning Sydvästin kunniamaininnan perustelut ovat seuraavat: 

– ISO 14001 (DNV) -sertifikaatti on myönnetty yhteisön kaikille opetusyksiköille 

– ympäristöopetus on integroitu kaikkien opetussuuntien opinto-ohjelmiin. 

– koulujen kiinteistöjen hallinnassa kehitetään ja noudatetaan tietoista ja suunnitelmallista 

ympäristöjohtamisjärjestelmää 

– avoin sisäinen ja ulkoinen ympäristötiedotus (kolmikielinen vuosittainen ympäristöraportti) 

 JAPA ry:n kunniamaininnan perustelut: 

– ympäristötietoisuuden lisääminen ja sen sisällyttäminen alueen kotitalouksien käytännön 

arkipäivään 

– tietoiskujen ja kampanjoiden toteuttaminen 

– kestävän kehityksen jäljillä" -käsikirja paikallisille asukkaille 

Palkinto hyville ympäristöjohtamisen opinnäytteille: 

Kilpailuun ilmoitettiin syyskuun 2006 loppuun asetettuun määräaikaan mennessä 17 lopputyötä. 

Näistä yliopistojen pro gradu -töille ja diplomitöille tarkoitettuun sarjaan ilmoitettiin kahdeksan ja 

ammattikorkeakoulujen päättötöille tarkoitettuun sarjaan yhdeksän opinnäytettä. 

Kaiken kaikkiaan oli ilo todeta, että mukaan ilmoitettujen töiden laatutaso oli kohonnut pari vuotta 

aiemmin järjestettyyn vastaavaan kilpailuun verrattuna. Kilpailu parhaan opinnäytteen palkinnosta 

oli tiukka ja kilpailun tuomarit olivat näin haasteellisen, mutta myös kiinnostavan ja opettavaisen 

tehtävän edessä. 

Kilpailussa päätettiin jakaa varsinaisten 500 euron suuruisten opinnäytepalkintojen ohella kaksi 

kunniamainintaa yliopistojen sarjassa, jossa loppusuoralle edenneiden töiden taso oli siis erittäin 

hyvä niin tutkimuksellisesti kuin töiden aiheiden ympäristöjohtamiselle tarjoamien näkökulmien 

ansiosta. 

Ammattikorkeakoulujen päättötöiden sarjassa palkitaan Susanna 

Wiss työstään "Ympäristövastuullisuutta mittaavan barometrin laatiminen osaksi kestävän 



kilpailukyvyn barometriä."  Työ on tehty EVTEK-ammattikorkeakoulun Kemiantekniikan 

koulutusohjelmassa keväällä 2006. 

Kilpailun tuomaristo toteaa Susanna Wissin insinöörityöstä seuraavaa: 

Työssä on käsitelty ympäristöjohtamisen nykyisin käytössä olevia työkaluja ja luotu niistä yleinen, 

toimialasta ja maantieteellisistä tekijöistä riippumaton ja erityisesti pk-yrityksille soveltuva 

kriteeristö osoittamaan organisaation ympäristöasioiden huomioon ottamisen taso. Erityisesti pienet 

ja keskisuuret yritykset ovat tarvinneet helpommin sovellettavia työkaluja ympäristöjohtamisen 

tueksi ja Susanna Wissin työ tarjoaa kehittämismahdollisuuksia juuri tällä suunnalla. 

Yliopistojen sarjassa palkitaan Anna Vainikainen työstään "We are not green, but I know we are 

getting greener': Constructions of Environmental Management: A Frame Analysis on Corporate 

Environmental and Sustainability Reports." Tämä pro gradu -tutkielma on valmistunut Helsingin 

yliopiston Biotieteellisessä tiedekunnassa vuoden 2006 alussa. 

Tuomaristo toteaa Anna Vainikaisen tutkielmasta seuraavaa: 

Tämä kansainvälisen yritysjoukon yhteiskuntavastuun raportointia empiirisenä aineistonaan 

hyödyntävä työ osoittaa tekijänsä kypsää kirjallisuuden hallintaa ja akateemista ajattelukykyä. Se on 

esitystavaltaan tyylikäs ja sujuva kokonaisuus alusta loppuun. Sen lisäksi, että työ edustaa täsmällistä 

tarkastelutapaa oman tieteenalansa viitekehyksessä, tutkielmasta tuloksena saadut viisi 

ympäristöjohtamisen kehystä tarjoavat uuden tavan tarkastella yritysten ympäristöjohtamisestaan 

esittämiä väittämiä. 

Lisäksi yliopistojen sarjassa annetaan siis kaksi kunniamainintaa. Näistä toisen saa Anna 

Kumpulainen työstään "Environmental Business Accounting in Four Finnish Case Companies: 

Follow-up Study Between 1996 and 2005."  Tämä diplomityö on tehty Teknillisen korkeakoulun 

Tuotantotalouden osastolla vuonna 2005. 

Tuomaristo toteaa Anna Kumpulaisen diplomityöstä seuraavaa: 

Työssä on tarkasteltu ympäristölaskennan ja -johtamisen kehittymistä neljässä suomalaisessa 

case-yrityksessä seurantatutkimuksena vuosien 1996 ja 2005 välillä. Näin pitkän seurantavälin 

tutkimus on jo sinällään uutta ympäristölaskennan alueella. Huolellisesti raportoitu työ sisältää 

kattavan kirjallisuuskatsauksen ympäristölaskennan tutkimukseen ja aiheesta julkaistuihin ohjeisiin 

yrityksille. Työn tuloksista on hyötyä kehitettäessä toimenpiteitä yrityksissä ja myös suunniteltaessa 

ympäristölaskennan tutkimusta. 

Yliopistosarjan toisen kunniamaininnan saa Tea Lempiälä työstään "Compromises in Green: The Life 

Cycle Perspective in Product Innovation Activities of Large Finnish Engineering Companies." Tämä pro 

gradu -työ on valmistunut Helsingin kauppakorkeakoulun Markkinoinnin ja johtamisen laitoksella 

vuonna 2005. 

Tuomaristo toteaa Tea Lempiälän tutkielmasta seuraavaa: 

Työssä on yhdistetty ansiokkaasti kahta eri tutkimussuuntausta, innovaatiotutkimusta ja tuotteen 

elinkaarinäkökulmaa sen tutkimiseen, miten elinkaarinäkökulma on onnistuttu integroimaan 

suomalaisten konepajayritysten tuotekehitystyöhön ja hankintatoimintaan. Jäntevästi raportoidussa 

tutkielmassa on käsitelty kypsällä tavalla niin tutkimuksen metodiikkaa kuin sen tuloksia. Tulokset 



ovat mielenkiintoisia ja hyödyllisiä niin käytännön liikkeenjohdon kuin mahdollisen jatkotutkimuksen 

näkökulmista. 

  

 

 Ympäristöraportointikilpailu 2006: Vantaan Energia voitti Ympäristö & Yhteiskunta 2006 

-raportointikilpailun 

Lehdistötiedote 

julkaisuvapaa 8.11.2006 klo 16.00 

▪ Palvelusektorin raportointi keskittyy sosiaaliseen vastuuseen 

▪ Raportointi oli yleisesti korkeatasoista 

Vantaan Energia Oy palkittiin Suomen parhaana ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportoijana. 

Ympäristö & Yhteiskunta 2006 -kilpailun tulokset julkistettiin keskiviikkona 8.11.2006 

OtaEco'06-kongressissa TKK Dipolissa. Palkinnot jakoivat ympäristöministeri Jan-Erik Enestam ja 

palkintolautakunnan puheenjohtaja Hannu T. Koskinen KHT-yhdistyksestä. Kilpailu järjestettiin 11. 

kerran. 

Palkintolautakunnan puheenjohtaja Hannu T. Koskinen totesi vastuuraportoinnin kehittyneen 

korkeatasoiseksi ja vakiintuneen normaaliksi käytännöksi eri kokoisissa yrityksissä. Hän piti hyvänä 

myös sitä, että raportointi on laajentunut uusille toimialoille ja uusiin yrityksiin. "Pitkään 

raportointiaan kehittäneet yritykset yltävät raportoinnissaan kansainväliselle, 

tilinpäätösraportointiin verrattavalle tasolle. Ilahduttavaa on, että yhä useammat yritykset 

panostavat vastuullisen yritystoiminnan raportointiin", kuvaili palkintolautakunnan pj. Hannu T. 

Koskinen kilpailun tuloksia. 

Palkitut täyttivät hyvin GRI-ohjeiston kriteerit 

"Kilpailun voittaneen Vantaan Energian vastuuraportissa yhdistyy erityisen hyvin kansainvälisen 

GRI-ohjeiston soveltaminen sekä paikallisen toimijuuden esiintuominen", Hannu T. Koskinen 

perusteli. Voittanut raportti oli neljäs Vantaan Energia julkaisema vastuuraportti, ja se on yhdistetty 

yrityksen vuosikertomuksen kanssa. 

Kokonaiskilpailun toisen palkinnon sai Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöt oli myös oman 

kiinteistötoimialansa paras raportoija. Kolmannen palkinnon sai Ekokem Oy Ab. Ekokemin raportti oli 

pk-yritysten paras raportti. Neljäs sija myönnettiin Teollisuuden Voima Oy:lle. Outokumpu Oyj 

sijoittui kokonaiskilpailussa viidenneksi ja oli samalla metallisektorin paras raportoija. Palvelusektorin 

kunniamaininta erityisen hyvästä sosiaalisen vastuun raportoinnista myönnettiin Veikkaus Oy:lle. 

Yhteiskuntavastuun tunnuslukujen sähköinen kysely oli uutta 

Kilpailussa arvioitiin yritysten kirjallinen ja internet-verkossa julkaistu ympäristö- ja 

yhteiskuntavastuuraportointi. Aineistoon kuului ensimmäistä kertaa myös sähköinen tunnuslukujen 

kysely, jonka tulokset antavat tietoa yritysten mittariston laajuudesta. Arviointikriteerit perustuvat 



Global Reporting Initiative (GRI) -raportointiohjeistoon. Arvioinnissa painotettiin suorituskyvyn 

raportointia eli tunnuslukuja ja vertailutietoja. 

Kilpailuun osallistui 22 yritystä 

Osallistujia oli yhteensä 22 ja mukana oli myös uusia raportoijayrityksiä. Yrityksille ja julkisille 

organisaatioille suunnatun kilpailun tavoitteena on kehittää raportoinnin laatua ja käytäntöjä sekä 

lisätä yritysten ja organisaatioiden kiinnostusta ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisen toimintansa 

raportoimiseen. Tavoitteena on myös lisätä raportoinnin tunnettuutta ja edistää sidosryhmien 

valmiutta hyödyntää raporttien tietoja. Yritykset saavat vertailusta kirjallisen palautteen 

raportointinsa kehittämiseksi. Tänä vuonna ei kilpailuun ilmoittautunut yhtään EMAS-arvioitavaa 

raporttia. Kilpailussa myönnettiin kokonaissarjassa viisi palkintoa sekä yksi kunniamaininta. 

Kilpailuun osallistuivat tänä vuonna: ABB Oy, Alko Oy, Boliden Kokkola Oy, Componenta Oyj, Ekokem 

Oy Ab, Finnvera Oyj, HYY Yhtymä, Lemminkäinen Oyj, Metso Oyj, Oras Oy, Osuuspankkikeskus, 

Outokumpu Oyj, Rautaruukki Oyj, Sato Oyj, Saint-Gobain Isover Oy, Senaatti-kiinteistöt, Sponda Oyj, 

Tapiolaryhmä, Teollisuuden Voima Oy, Vantaan Energia Oy, Veikkaus Oy ja VR-Yhtymä Oy. 

Kilpailun järjestävät kauppa- ja teollisuusministeriö, ympäristöministeriö, KHTyhdistys ry, 

LTT-Tutkimus Oy / Helsingin kauppakorkeakoulu, Taloudellinen Tiedotustoimisto ja 

Ympäristöjohtamisen yhdistys ry. Raporttien arvioinnista ja kilpailun käytännön toteutuksesta vastaa 

LTT-Tutkimus Oy. 

Lisätietoja: 

Palkintolautakunnan puheenjohtaja KHT Hannu T. Koskinen, KHT-yhdistys, puh. 020 755 5311, 0400 

426712, hkoskinen(at)deloitte.com, 

analyytikko, tutkija Anna Heinonen, 050 312 0906, anna.heinonen(at)hse.fi ja 

yhteyspäällikkö Hanna Kalliomäki, puh. 050 358 6844, hanna.kalliomaki(at)hse.fi. 

Verkossa www.ltt-tutkimus.fi/yy2006 

  

 

 Ympäristö- ja opinnäytepalkinnot 2004 

Lehdistötiedote 

Julkaisuvapaa 20.10.2004 klo. 16.30 

Ympäristöjohtamisen yhdistys ry:n ympäristöpalkinnot vuonna 2004 

Ympäristöjohtamisen yhdistys ry:n (YJY) vuoden 2004 yrityssarjan ympäristöpalkinto myönnetään 

Jätekukko Oy:lle ja kunniakirja Onni Forsell Oy:lle. Opinnäytekilpailun amk-sarjan palkinto 

luovutetaan insinööri Sanna Kivikannistolle ja tiedekorkeakoulusarjan palkinto KTM Kaisa 

http://www.ltt-tutkimus.fi/yy2006


Nummelalle. Lisäksi opinnäytesarjassa myönnetään kunniakirjat KTM Pia Markkaselle ja HTM Mari 

Tarvaiselle. 

Ympäristöpalkintojen jakotilaisuus on 20.10.2004 OtaEco 04-kongressissa klo 16.00 alkaen. Palkinnot 

jakaa YJY:n hallituksen puheenjohtaja Liisa Rohweder sekä hallituksen jäsen Petter Hemgård. 

YJY myönsi ympäristöpalkintoja ensimmäisen kerran vuonna 1998. Tämänvuotinen palkintojen 

jakotilaisuus on järjestyksessä neljäs. Kilpailuun osallistui yhteensä 12 yritystä ja 10 opinnäytettä. 

Palkintojen myöntämisestä päätti YJY:n hallitus. 

Ympäristöjohtamisen yhdistys ry on vuonna 1996 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää 

ja kehittää ympäristöjohtamista, lisätä alalla toimivien ammattitaitoa sekä toimia jäsenten 

keskinäisen verkostoitumisen foorumina. Yhdistyksellä on noin 400 henkilöjäsentä. Lisäksi 

yhdistyksellä on 9 kannatusjäsentä. Kannatusjäseniksi pääsevät yritykset ja yhteisöt. 

Palkitsemisen perusteet 

Yrityssarja 

Yrityssarjassa YJY:n ympäristöpalkinto myönnetään vuonna 2004 Kuopiossa toimivalle Jätekukko 

Oy:lle seuraavin perustein: Jätekukko Oy on perustamisestaan asti toiminut logistisesti tehokkaan, 

ympäristöystävällisen ja työntekijöille turvallisemman jätehuollon kehittämisen puolesta. 

Palkintoraati korosti erityisesti yhtiön aktiivista ja palvelevaa sidosryhmäyhteistyötä niin 

osakkuuskuntien, yritysten, oppilaitosten kuin yksittäisten kuluttajien kanssa. Jätekukko Oy järjestää 

vuosittain lukuisia koulutustilaisuuksia, yritystietoiskuja ja asukasiltoja, joiden tavoitteena on antaa 

tietoa jätehuollon muutoksista ja opastaa jätteiden käsittelyssä, lajittelussa ja jätteiden synnyn 

ehkäisyssä. Erillisistä projekteista palkintoraati arvosti vuoden 2003 aikana aloitetun biojätteen 

erilliskeräyksen toteutustapaa, jossa erilliskeräys tehtiin jätteentuottajille mahdollisimman helpoksi 

ja vaivattomaksi erinomaisella tiedotus- ja opasmateriaalilla sekä toimittamalla kaikille osallistujille 

ilmaiset kierrätysvälineet. 

Lisäksi Ympäristöjohtamisen yhdistyksen palkintoraati päätti myöntää kunniakirjan Rajamäessä 

toimivalle Onni Forsell Oy:lle seuraavin perustein: Onni Forsell Oy on perustamisestaan lähtien 

tehnyt pitkäjänteistä työtä ympäristön hyväksi kehittämällä käytettyjen terästynnyreiden ja 

sittemmin myös kemikaalikonttien kunnostusmenetelmiä ja palvelukonseptiin liittyvää 

kierrätyslogistiikkaa. Liiketoimintaa on kehitetty läheisessä yhteistyössä asiakkaiden, viranomaisten 

ja kansainvälisten toimialajärjestöjen kanssa. Palkintoraati arvosti erityisesti yhtiön tietoista 

panostusta pesuvesien kierrätystekniikkaan ja yhtiön aktiivista pyrkimystä parantaa käytettyjen 

tynnyreiden keräilyjärjestelmän kattavuutta. 

Opinnäytesarja 

Ammattikorkeakoululujen opinnäytepalkinto (500 e) päätettiin antaa insinööri Sanna 

Kivikannistolle  Lahden amk:ssa tehdystä opinnäytteestä ”Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) 

toimintajärjestelmän (IMS) työvälineenä – Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat metallialan 

pk-yrityksen operatiivisessa toiminnassa”. 

Palkitsemisen perusteet olivat seuraavat: Sanna Kivikannisto pyrkii työssään osoittamaan, miten 

yrityksen operatiivisen toiminnan ohjauksessa käytettävä toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) voidaan 



integroida yrityksen kokonaisvaltaiseen johtamisjärjestelmään (IMS). Sanna Kivikannisto nostaa 

työssään esiin laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmien integroinnin kannalta keskeisiä 

näkökohtia sekä kokoaa hyödyntämiskelpoisia ja perusteltuja kehittämisehdotuksia. Työn aihepiiri 

on ympäristöjohtamisen näkökulmasta tärkeä ja ajankohtainen. Lisäksi työ on tasapainoinen ja 

selkeä kokonaisuus. 

Tiedekorkeakoulujen opinnäytepalkinto (500 e) myönnettiin KTM Kaisa Nummelalle Jyväskylän 

yliopistoon tehdystä gradusta: ”Onko ympäristöjärjestelmällä vaikutusta yrityskulttuuriin? – tapaus 

Porkka Finland Oy.”  Palkitsemisen perusteet olivat seuraavat: Kaisa Nummela keskittyy työssään 

ympäristöjärjestelmien kannalta tärkeään ja suhteellisen vähän tutkittuun aihepiiriin. Työstä nousee 

selkeitä kehittämisehdotuksia siihen, miten ympäristövastuullista kulttuurinmuutosta voidaan 

yrityksessä edistää. Samalla, kun tutkimus on ympäristöjohtamisen käytännön kehittämisen kannalta 

hyödyntämiskelpoinen ja uusia ajatuksia herättävä, osoittaa se myös tutkijan kypsyyttä ja kykyä 

tieteelliseen työhön. Erityisen ansiokasta on monipuolinen tutkimusmenetelmien käyttö sekä 

tutkijan kriittisyys tutkittavaa aihetta ja omaa työtä kohtaan. 

Kilpailuun lähetetyt tiedekorkeakoulujen opinnäytteet olivat tänä vuonna poikkeuksellisen 

ansiokkaita. Sen vuoksi tiedekorkeakoulusarjassa päätettiin antaa palkinnon lisäksi kaksi 

kunniakirjaa. Molempien opiskelijoiden työt ovat ajatuksia herättäviä ympäristöjohtamisen 

muuttuvassa ja kehittyvässä kentässä ja osoittavat lisäksi tekijöiltään erinomaista kyvykkyyttä 

tieteelliseen työskentelyyn sekä innovatiiviseen tutkimusotteeseen. KTM Pia Markkanen sai 

kunniakirjan Turun kauppakorkeakouluun tekemästään gradusta ”Kestävän kehityksen diskurssi – 

ihanteita, realismia ja näköalattomuutta”. HTM Mari Tarvaiselle myönnettiin puolestaan kunniakirja 

Joensuun yliopistoon tekemästään gradusta ”EMAS ja ympäristölupa – EMAS-järjestelmän 

kytkeytyminen ympäristönsuojelulain mukaiseen lupa- ja ohjausjärjestelmään”. 

Lisätietoja: 

Puheenjohtaja Liisa Rohweder, puh. 040 840 7461, etunimi.sukunimi(at)helia.fi 

  

 

 Ympäristö- ja opinnäytepalkinnot 2000 

Ympäristöjohtamisen yhdistys ry - Förening för miljölederskap rf 

LEHDISTÖTIEDOTE Vapaa julkaistavaksi ke 18.10.2000 klo 10.00 

Ympäristöjohtamisen yhdistyksen Ympäristöpalkinnon 2000 saajat: 

Yrityssarjassa ABB Service ja opinnäytesarjassa Mika Ilomäki Tampereen yliopistosta 

Ympäristöpalkinnon saaja vuonna 2000 on ABB Service Oy. Opinnäytesarjan palkinnon saaja on Mika 

Ilomäki Tampereen yliopiston Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitokselta työllään 

"Materiaalitehostamisen ja jätteen synnyn ehkäisyn mahdollisuudet pk-yrityksissä - yritysten 

näkökulma". Ympäristöjohtamisen yhdistys YJY jakaa ympäristöpalkinnon joka toinen vuosi. Vuonna 

1998 palkinnon sai Ido Kylpyhuoneet Oy. Tänä vuonna jaettiin ensimmäistä kertaa myös YJY:n 

opinnäytepalkinto. 



Lisäksi opinnäytesarjassa jaettiin kaksi kunniakirjaa: Tiina Antilalle työllä "Ympäristölaskentatoimen 

menetelmien luokittelu sekä soveltaminen ympäristöongelmien käsittelyyn kunnissa" Helsingin 

yliopiston maa- ja metsätaloustieteellisestä tiedekunnasta sekä Johanna Korpikoski-Kaarelalle työllä 

"Ympäristöjohtaminen ja työkalut julkishallinnossa Case Turun kaupunki" Turun 

ammattikorkeakoulusta hallinnon ja kaupan koulutusalalta. Ympäristöpalkintosarjassa kilpaili 

kahdeksan yritystä. Opinnäytetöitä kilpailussa oli mukana 11 kpl. Palkinnot luovutetaan tänään 

OtaEco´00 Ihminen, ympäristö ja teknologia -kongressissa Helsingin Messukeskuksen 

kongressisiivessä. 

Opinnäytepalkinnon jakamisen tavoitteena on tuoda esille ympäristöjohtamisen parissa tehtyjä pro 

gradu -, insinööri- ja opinnäytetöitä. Mukaan kilpailuun hyväksyttiin opinnäytteet, jotka valmistuivat 

vuosien 1999-2000 aikana ja joiden aihe liittyy ympäristöjohtamiseen. Lisensiaattitöitä ja 

tohtorinväitöksiä oli ehdolla ainoastaan yksi työ ja sen takia päätettiin jatko-opinnäytteet jättää 

palkitsematta. 

 

 

ABB Service sai YJY:n ympäristöpalkinnon 2000 seuraavin perustein: 

Yritys on kehittänyt ympäristöasioidensa hallintaa pitkäjänteisesti huomioiden palveluyrityksen 

oman toiminnan lisäksi myös asiakasnäkökulman, joka osoittaa innovatiivista lähestymistä 

ympäristöjohtamiseen osana liiketoiminnan kehittämistä. 

Yrityksen ympäristöasiat on integroitu yrityksen liiketoimintamalliin ja johtamiskäytäntöihin. 

Henkilöstön aloitetoiminta on saatu toimivaksi osaksi yrityksen ympäristötehokkuuden kehittämistä. 

Lisäksi kuljetusalihankintojen hallinta edistää toimittajien ympäristöjohtamista. 

Lue ABB:n oma tiedote 

Opinnäytepalkinto 2500 mk päätettiin antaa Mika Ilomäelle seuraavin perusteluin: 

Tutkimuksen aiheeksi on valittu pk-teollisuuden ympäristökysymykset, joka on vähän tutkittu, mutta 

yhteiskunnallisesti tärkeä aihepiiri; käytetty tutkimusmenetelmä on selkeä ja toteutettu hyvin; 

tulokset ja johtopäätökset on raportoitu hyvin ja ne ovat relevantteja ja kiintoisia sekä yhteiskunnan 

että vapaaehtoisten ohjaustoimien kehittämisen kannalta, samoin jatkotutkimuksen näkökulmasta; 

tutkimusta olisi täydentänyt hyvin katsaus alan kansainväliseen tutkimukseen. 

Johanna Korpikoski-Kaarelalle ja Tiina Antilalle päätettiin antaa kunniakirjat tunnustuksena 

innovatiivisista ja korkeatasoisista opinnäytteistä. 

Palkinnot jakoi Ympäristöjohtamisen yhdistyksen hallitus. Hallituksen jäseninä toimivat 

Johtamistaidon opisto JTO:n johtava konsultti Tuula Pohjola (pj), ympäristöministeriön 

ympäristöneuvos Antero Honkasalo, Sampo Teollisuusvakuutuksen osastonjohtaja Anna Maria 

Vähäkuopus, Editan laatupäällikkö Marja-Leena Karhu, VTT Kemiantekniikan erikoistutkija Torsti 

Loikkanen, Suomen Posti Oy:n ympäristöpäällikkö Harri Ajomaa, Novon projektipäällikkö Annikki 

Parviainen ja Keskon ympäristöasiantuntija Sanna Naukkarinen. Kilpailuun eivät saaneet osallistua 

YJY:n hallituksen jäsenten edustamat tahot. 

http://www.yjy.fi/toiminta/abbn-oma-tiedote


YJY:n ympäristöpalkinnot tullaan jakamaan jälleen kahden vuoden päästä. 

Lisätiedot: 

ABB Service Oy 

Kehitysjohtaja Jarmo Heinonen 

050-3326701 

 

Ympäristövastaava Timo Jatila 

050-332 6650 

etunimi.sukunimi(at)fi.abb.com 

Tutkija Mika Ilomäki 

TaY, Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos 

040-734 1973 

etunimi.sukunimi(at)uta.fi 

Tiina Antila 

040-5769380 

tiina.antila(at)vtt.fi 

Suunnittelija Johanna Korpikoski-Kaarela 

Turun kaupunki 

040-5198 368 

johanna.korpikoski-kaarela(at)turku.fi 

 


