
  

 

 

 

Kunnan ja elinkeinoelämän välinen ilmastoyhteistyö 

 Pakolliset kysymykset merkitty tähdellä (*) 

 

 

 

Vantaan, Keravan ja Järvenpään kaupungeissa kehitetään ilmastoyhteistyön 

mallia kaupungin ja yritysten välille. Kyselyssä kartoitetaan alueen yritysten 

toiveita ja odotuksia kaupungin suuntaan. Kaiken kokoiset toimijat voivat 

osallistua kyselyyn, eikä vastaaminen edellytä ilmasto-osaamista. 

Kyselyn lopussa voit jättää yhteystietosi ja ilmoittaa halukkuutesi 

yhteistyöhön kaupungin kanssa. Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia ja 

kysely on avoinna 21.11.2021 asti. 

Yritysten lisäksi myös muut organisaatiot voivat vastata kyselyyn. Mikäli edustat muuta organisaatiota, 

vastaa kysymyksiin oman organisaatiosi näkökulmasta. 

Kysely toteutetaan osana Vantaan, Keravan ja Järvenpään kaupunkien yhteishanketta "Elinkeinoelämän 

ja kunnan välinen ilmastoyhteistyö". Vastauksia käytetään ko. kaupungeissa ilmastoyhteistyön 

suunnitteluun. 



 

TAUSTAKYSYMYKSET 

 

1. Edustan ... * 

Yritystä 

Oppilaitosta 

Tutkimuslaitosta 

Muuta organisaatiota tai yhteisöä 

 

 

 

2. Toimiala, jolla työskentelen * 

Terveydenhuolto ja sosiaaliala 

Kaupan ala 

Teollisuus 

Rakennusala 

Hotelli- ja ravintola-ala 

Tieteellinen ja tekninen ala 

Logistiikka ja varastointi 

Taide- ja vapaa-aika 

Tukipalvelut 

Muu palvelutoiminta 

Informaatio ja viestintä 

Koulutus 

Rahoitus- ja vakuutustoiminta 

Muu, mikä: 

 

 

 

3. Yrityksen sijaintikunta * 

Vantaa 

Kerava 

Järvenpää



 

Muu, mikä: 

 

 

 

4. Yrityksen koko henkilömäärän mukaan * 

Mikroyritys (alle 10 hlö) 

Pieni (10-49 hlö) 

Keskisuuri (50-249 hlö) 

Suuri (yli 250 hlö) 

En osaa sanoa 

 

 

 

5. Yritys, jossa työskentelen, on mukana paikallisessa yhteistyössä * 

Esim. yritystoimijat, kauppakamari, klusterit, yritysyhteistyön verkostot 

Kyllä, miten: 

Ei 

En osaa sanoa 

 

 

 

6. Arvioni yrityksen ilmastotyön tilasta * 

Ilmastonäkökulmaa ei ole juurikaan huomioitu yrityksen toiminnassa 

Yrityksen toimintaa on jonkin verran kehitetty ilmastonäkökulmasta / suunnitelmia on laadittu 

Yritys on ilmastotyön edelläkävijä / ilmastoratkaisut ovat liiketoiminnan päämäärä 

 

 

 

7. Jotta yritysten ilmastotyön edellytykset paranisivat, kunnan pitäisi ... * 

Valitse 3–5 vaihtoehtoa. 

Luoda kestävämpää kaupunkirakennetta (kaavoitus, maankäyttö, liikenne- ja energiaratkaisut) 

Huomioida ilmasto lupa-asioissa (esim. helpotukset uusiutuvan energian asentamiselle) 

Tehdä vastuullisempia hankintoja vastuullisilta yrityksiltä 

Järjestää idea-/innovaatiokilpailuja paikallisten ilmastohaasteiden ratkaisemiseksi 

Tarjota kokeilu- ja pilotointialustoja yrityksille 

Kannustaa yrityksiä palkinnoilla, diplomeilla tai vastuullisuusmerkeillä



 

Allekirjoittaa ilmastositoumuksia yritysten kanssa 

Järjestää koulutusta tai neuvontaa yritysten ilmastotyön tueksi 

Viestiä enemmän kunnan omista ilmastotavoitteista ja -toimenpiteistä 

Tiedottaa kootusti olemassa olevista ilmastotyön palveluista, tapahtumista, verkostoista, 

rahoituskanavista, koulutuksista jne. 

Nostaa edelläkävijäyrityksiä esille kunnan kanaviin 

Tukea yritysten verkostoitumista ilmastoasioissa 

Avata vähähiilisen liiketoiminnan mahdollistavaa dataa, esim: 

Jokin muu, mikä: 

 

 

 

8. Tarkenna halutessasi edellisen kysymyksen vastauksia 

Huomaathan, että kunnalla on hyvin rajalliset vaikutusmahdollisuudet EU:n ja valtion lainsäädäntöön, 

verotukseen ja tukiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Jos kunta järjestäisi ilmastoaiheisia tapahtumia yrityksille, toivoisin 

niiden olevan * 

Valitse 1–3 vaihtoehtoa. Kirjoita halutessasi tarkennus vastauksen perään 

Toimiala- tai teemakohtaisia: 

Koulutusta, aiheesta: 

Ilmastotietoa asiantuntijoilta, aiheena: 

Näkyvyyttä vastuullisille yrityksille 

Vierailuja/opintomatkoja, minne: 

Tietoa kunnan ilmastoasioista, kuten: 

Verkostoitumista yritysten kesken 

Ilmastotiedon jakamista yritysten välillä 

Jotain muuta, mitä:



 

10. Yritykseni haluaisi ... * 

Valitse vähintään 1 vaihtoehto. 

Osallistua kunnan ilmastostrategian suunnitteluun 

Osallistua yhteisiin ilmastohankkeisiin kunnan kanssa 

Tarjota ilmastoratkaisuja kunnan kilpailutuksiin ja innovaatio- tai ideakilpailuihin 

Järjestää ilmastotapahtumia/-kampanjoita yhdessä kunnan kanssa 

Liittyä kunnan ylläpitämään ilmastoverkostoon (avoin eri kokoisille, kaikkien eri toimialojen 

yrityksille) 

Allekirjoittaa ilmastositoumuksen kunnan kanssa 

Raportoida ilmastotyöstään kunnalle vuosittain 

Pysyä ajan tasalla ilmastoasioista seuraamalla kunnan ylläpitämiä yrityskanavia 

Konkreettista tukea ja ohjeistusta ilmastotyön aloittamiseen 

Jotain muuta, mitä: 

 

 

 

11. Kerro tarkemmin, minkälainen ilmastoyhteistyö kunnan kanssa 

kiinnostaisi 

 

 

 

 

 

 

12. Minkälainen oppilaitosyhteistyö kiinnostaisi? * 

Valitse 1–3 vaihtoehtoa. 

Alueella toimii useita oppilaitoksia, kuten Laurea, Metropolia ja Keuda. 

Yritykseni ilmastoviestinnän suunnittelu 

Yritykseni ilmastostrategian laatiminen 

Selvitys yritykselleni, aiheena: 

Opiskelijavierailu yritykseeni 

Hiilijalanjälkilaskenta yrityksille 

Hiilikädenjälkilaskenta yrityksille 

Ilmasto-SWOT -analyysi yrityksille



 

Päästöskenaario yrityksille 

Energiakatselmus yrityksille 

Muu ilmastovaikutusten arviointi yrityksille, mikä: 

En ole kiinnostunut oppilaitosyhteistyön mahdollisuuksista 

Kysymys ei kosketa minua, sillä edustan oppilaitosta 

 

 

 

13. Olisin kiinnostunut osallistumaan yrityksille/organisaatioille 

suunnattuun ilmastokoulutukseen, -kurssille tai -valmennukseen * 

Kyllä Ei 

Maksullinen 

Ilmainen 

 

 

 

14. Kanavat, joista seuraan tai voisin seurata paikallisia, yrityksiä 

koskettavia ilmastoasioita * 

Kaupungin verkkosivut 

Kaupungin kuukausittainen uutiskirje yrityksille 

Kaupungin kohdennettu sähköpostiviestintä (esim. pk-yrityksille tai tietylle toimialalle) 

Paikallisen yrittäjäjärjestön uutiskirje 

Paikallislehti, mikä: 

Sosiaalinen media, mikä: 

Muu kanava, mikä: 

 

 

 

15. Terveiseni Vantaan kaupungille 

 

 

 

 

 

 

16. Terveiseni Keravan kaupungille



 

 

 

17. Terveiseni Järvenpään kaupungille 

 

 

 

 

 

 

18. Haluan jättää yhteystietoni mahdollista yhteydenottoa varten * 

Valitessasi 'kyllä', yhteystietolomake aukeaa automaattisesti tämän kyselyn päättämisen 

jälkeen. Yhteystietojasi ei yhdistetä muihin vastauksiin. 

Jättämällä yhteystietosi annat luvan Vantaan, Keravan ja Järvenpään kaupunkien edustajille ottaa 

sinuun yhteyttä tarvittaessa. 

Kyllä 

Ei 


