
Työpaja 15.11.2019, Jyväskylä

Liiketoiminnan ekologisen 
kestävyyden kehittäminen



• Työpaja järjestettiin osana "Kohti planetaarista hyvinvointia –
keskisuomalaisten toimijoiden kestävyystransitio" -hanketta

• Jyväskylän Ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston toteuttamassa 
hankkeessa kartoitetaan keskisuomalaisten yritysten kestävän liiketoiminnan 
edellytyksiä ja esteitä.

• Hankkeessa toteutetaan kyselytutkimus ja kaksi työpajaa vuosina 2019-2020.
• Hankkeen tavoitteena on edistää keskisuomalaisten yritysten elinvoimaa ja 

Keski-Suomen siirtymistä kohti luonnon ja ihmisen yhteistä hyvinvointia.
• Toteutusaika 1.4.2019- 29.2.2020
• Hankkeesta lisää:  http://bit.ly/planetaarinen  

TAUSTA



Työpajan osallistujat

• 11 eri yritysten edustajaa
• Uusia ja pidempään toimineita
• Palvelut, rakennus, viljely, ruokatuotanto, media mm.

• 14 osallistujaa Jyväskylän koulutusorganisaatioista
• 9 JAMK
• 4 JYU
• 1 GRADIA

• 2 osallistujaa muista organisaatioista (JKL kaupunki ja Keski-Suomen liitto)
• 1 yksityishenkilö



Työpajan ohjelma
• Alustukset: 

• Janne Kotiaho, JYU: Maailman tila ja ympäristökriisi
• Annukka Näyhä, JYU: Kestävyys ja yritykset
• Silja Tuunanen & Matleena Käppi, JAMK : Tuloksia 

yritysten ekologista kestävyyttä kartoittaneesta 
kyselystä

• Keskustelu ja yhteenvedot pöytäryhmittäin: 
keskisuomalaisten yritysten liiketoiminnan 
ekologisen kestävyyden vahvuudet ja heikkoudet



Työpajan tuloskooste



Mikä on 
päällimmäisenä 
mielessä
kestävyydestä?



Keskisuomalaisten yritysten ekologisen kestävyyden 
vahvuudet ja heikkoudet

Vahvuudet

• Tietoa ja tahtoa on olemassa
• Tuotantoa ollaan muokattu 

kestävämmäksi
• Yritykset ovat joustavia ja luovia
• Luonto on lähellä ja puhdasta

Heikkoudet
• Tiedon ja tahdon muuttaminen käytännön 

tekemiseksi puuttuu
• Erilaiset näkemykset asioiden 

tärkeysjärjestyksestä toimijoilla
• Toimintaympäristö ei tue tarpeeksi (verotus, 

rahoittajat, poliittinen tahto)
• Yrityksissä ei tiedetä oman kestävyyden tilaa
• Yritysten heikko kannattavuus ei anna 

resursseja
• Yrityksen toiminta-ajatus ei välttämättä tue 

ympäristön kestävää kehitystä



Keski-Suomen vahvuudet -miten 
voisi vielä vahvistaa? Miten voisi 

hyödyntää liiketoiminnassa? 



Työpajalaiset 
nostivat 
tärkeimmäksi 
kehitettäväksi 
vahvuudeksi 
yhteistyön ja 
verkostoitumisen 
mahdollisuudet

Yhteistyön ja verkostoitumisen 
kehittämisessä tärkeimmäksi tunnistettiin:
• Lisää aiheesta kiinnostuneita toimijoita 
• Yrittäjillä ei ole aikaa osallistua
• Yhteistyötä tarvitaan yli toimialarajojen
• Tiedon jakaminen, yhteinen viestintä ja  

markkinointi

Esimerkki: yhteistyöllä ympäristöstrategian 
luominen ja hyödyntäminen 

Vahvuuksien kehittäminen



Keski-Suomen heikkoudet –
mitä tietoa/taitoa tarvitaan, 

jotta voidaan kehittyä?



Työpajalaiset nostivat 
tärkeimmäksi 
kehitettäväksi 
heikkoudeksi 
yritysten 
neuvonnan ja 
tukemisen 
puuttumisen

Yritysten neuvonnan ja tukemisen 
kehittämisessä tärkeimmäksi tunnistettiin:

• Ekologisen kestävyyden tukeminen kaikissa 
yrityksen vaiheissa perustamisesta lähtien

• Itsensä työllistäminenkin voi riittää
• Kestävän kehityksen koulutuslinja
• Asennemuutos, vastuunotto

Esimerkki: ympäristökasvatuksen lisääminen, 
yritysten neuvonta ekologisemman liiketoiminnan 
kehittämiseksi, tukea muutokseen

Heikkouksien kehittäminen



Miten ja milloin 
ekologinen kestävyys menee 

taloudellisten intressien edelle? 



Työpajalaisten mielestä 
ekologinen kestävyys on 
tärkeämpää jos 
Sitä pidetään 
tärkeämpänä

Huom! Osallistujat muistuttivat, 
että ekologisesti kestävä tuotanto 
on myös taloudellisesti järkevää 
pitkällä tähtäimellä.

Ekologisen kestävyyden arvottamisen 
kehittämisessä tärkeimmäksi tunnistettiin:

• Tarvitaan ryhmän päätös priorisoida ekologinen 
kestävyys talouden edelle

• Yhteisön tuki, paine ja esimerkki
• Kysyntä
• Lainsäädännöllinen ohjaus

Esimerkki: Alueen edelläkävijyys tahtotilaksi
Jyväskylä ja koko Keski-Suomi kestävän kehityksen 
pääkaupungiksi!

Ekologinen kestävyys ja taloudellinen intressi



Missä yrityksesi/organisaatiosi 
haluaa olla 50 vuoden päästä 

ekologiseen kestävyyteen liittyen?



Työpajassa visioitiin, 
että kierrätysaste 
olisi 100% ja
taloudellisesti 
mielekästä, 
uusiutuva 
energiantuotanto 
olisi vahvaa ja siitä 
syntyisi säästöjä

Vision toteuttamisessa tärkeimmäksi tunnistettiin:
• Paikallisia eri alojen yrityksiä tekemässä yhteistyötä
• Lainsäädännöllä pitää rajoittaa ympäristölle haitallista 

toimintaa
• Oikeasti kestävät raaka-aineet
• Toiminta ei vaaranna monimuotoisuutta eikä ihmisen ja 

luonnon hyvinvointia 
• Yrittäjät ja työntekijät tekevät itselleen mielekästä työtä
• Maailmaa varten, ei itseä varten - asenne

Esimerkki: energian kulutuksen kompensoimista 
kestävästi -> Päästötön yritys 

Kestävä liiketoiminta 50 vuoden päästä



Loppufiilikset ja palaute

• Osallistujien mielestä parasta työpajassa 
oli keskustelut ja yhteistyö sekä 
monipuolinen sisältö. Työpajaan olisi 
kaivattu lisää konkreettisuutta ja 
käytännön esimerkkejä. Osallistujat 
toivoivat myös lisää osallistujia erityisesti 
rahoittajista ja yritysneuvojista

• Työpajan vaikutuksesta osallistujat 
kertoivat, että haluavat panostaa asiaan 
aiempaa enemmän sekä olla 
kunnianhimoisempia liiketoiminnan 
ekologisen kestävyyden suhteen. Eräs 
osallistuja kertoi yrityksensä laativan 
ympäristöstrategian ja toinen lupasi 
vaihtaa kodin sekä yrityksen sähkön 
kestävämpään vaihtoehtoon 



Seuraavaksi luvassa
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