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Business Tampere & Tampereen kaupunki   Kasvua kestävästä  
liiketoiminnasta 
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Esittäydy chatissa: 
Kerro nimesi, organisaatiosi ja 

mitä odotat päivän koulutukselta.
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Etäkoulutuksen etiketti
1. Puheenvuorojen aikana osallistujat ovat hiljennettyinä 

[näin mahdollinen taustahäly ei estä muiden keskittymistä]. 

2. Teknisiä kysymyksiä varten käytössäsi on chat. 

3. Voit lähettää kysymyksiä koulutuksen sisällöistä  
chattiin. Kysymykset käydään läpi koulutuksen lopuksi. 
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Materiaalien jakaminen
1. Koulutusta ei tarvitse itse tallentaa, sillä tilaisuus 

tallennetaan ja tallenne jaetaan Circhubsin sivuilla 
koulutuksen jälkeen. 

2. Esityskalvot jaetaan osallistujille koulutuksen 
jälkeen. 
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http://circhubs.fi
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Tervetuloa ja esittelyt 
Kohti kestävää liiketoimintaa 
Neljä muutosta liiketoimintaympäristössä 
Mitä on kestävä liiketoiminta: kestävyyden trendit Suomessa 
Kestävää liiketoimintaa asiakaslähtöisyydestä 

 
TAUKO 15 min 
 
Kestävän liiketoiminnan suunnittelu 
Työpajaosuus 
Rahoitusvaihtoehdot 

Tukea ja tietoa 
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Kohti kestävää liiketoimintaa 
 
 Koulutusosuus 

Sonja Nielsen, Hellon Oy 
Markus Nurminen, Hellon Oy
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Neljä muutosta 
liiketoimintaympäristössä 
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Neljä muutosta 
Sonja Nielsen, Hellon Oy

1. asiakkaiden muutos 2. resurssien saatavuus 
 
Muutos 
Ilmastonmuutoksen ja muiden 
ympäristökriisien seuraukset, kuten 
sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen, 
vaikuttavat raaka-aineiden 
saatavuuteen ja hintoihin sekä 
logistiikan ja alihankinnan 
kustannuksiin tehden 
toimitusketjuista epävarmemmat. 

Seuraus 
Kiertotalouden ratkaisut, kuten 
suljetut materiaalikierrot, takaavat 
resurssien saatavuuden.

3. muuttuva lainsäädäntö 
 
Muutos 
Kansallinen ja kansainvälinen 
lainsäädäntö ja tukipolitiikka kiristyy, 
mikä vaikuttaa merkittävästi 
yritysten kilpailuasetelmaan ja 
toimintaympäristöön.  

Seuraus 
Lainsäädännön muutosten aikainen 
huomioiminen tarjoaa 
edelläkävijäyrityksille merkittävää 
kilpailuetua.

4. liiketoimintaympäristön 
muutos 
Muutos 
Ympäristökriisien fyysiset ja poliittiset 
seuraukset suuntaavat sijoittajien 
investoinnit vähähiilisempiin kohteisiin, 
joissa riskit ovat alhaisemmat. 
Vaikuttavuussijoittamisesta odotetaan 
sijoittamisen seuraavaa kasvutrendiä. 

Seuraus 
Rahavirrat ohjautuvat kestävään 
liiketoimintaan, jossa riskit ovat 
alhaisemmat. Yritysten toimintaa ja 
kilpailukykyä vertaillaan enenevissä 
määrin kestävän kehityksen mittareilla.

Lähteenä sovellettu:  

• Ilmastonmuutoksen vaikutukset suomalaiseen elinkeinoelämään.  
Deloitten selvitys Elinkeinoelämän keskusliitolle. Tammikuu 2020.  

• Tämän koulutuksen lähteet & Hellon Oy.

Muutos 
Yhä useampi asiakas - niin yritys, 
julkisorganisaatio ja kuin yksilökin - on 
sitoutunut kestävän kehituyksen 
tavoitteisiin ja päästövähennyksiin, mikä 
ohjaa osto- ja investointipäätöksiä. 

Seuraus 
Kestävä liiketoiminta kannattaa, sillä 
asiakkaat (B-2-B ja B-2-C) vaativat 
kestävämmin tuotettuja tuotteita ja 
palveluita oman kestävän kehityksen 
strategiansa toteuttamiseksi sekä 
maineensa ja arvojensa vaalimiseksi.
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“Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen aiheuttamiin 
liiketoimintaympäristön muutoksiin varautuminen auttavat 

yrityksiä ennakoimaan tuotanto- ja kustannusrakenteen 
muutoksia, asiakkaiden odotusten ja kysynnän vaihtelua, 

arvioimaan investointien kannattavuutta sekä erottautumaan 
kilpailijoista etupainotteisesti ja tarttumaan uusiin 

liiketoimintamahdollisuuksiin.” 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset suomalaiseen elinkeinoelämään.  
Deloitten selvitys Elinkeinoelämän keskusliitolle. Tammikuu 2020. 



Mitä on kestävä liiketoiminta? 
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Monta tapaa määritellä  
“kestävä liiketoiminta” 
Sonja Nielsen, Hellon Oy

Yhteiskuntavastuu on kestävän kehityksen 
periaatteiden ja päämäärien huomioimista ja 
toteuttamista yritystoiminnassa.  
 
Yhteiskuntavastuun noudattamisesta on 
muodostunut merkittävä yrityksen  
maineeseen ja kilpailukykyyn vaikuttava tekijä.  



Copyright Hellon. All rights reserved. 

Perinteinen näkökulma: 
Kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta 
Sonja Nielsen, Hellon Oy

• Sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat oikeudenmukaiset 
ja ihmisoikeuksia kunnioittavat toimintatavat, 
työelämän käytännöt ja työntekijöiden työolosuhteet, 
sekä tuoteturvallisuutta ja markkinointia.  

• Taloudellinen vastuu pitää sisällään toiminnan 
liiketaloudellisesta kestävyydestä huolehtimisen, 
korruption vastaisen toiminnan ja veronmaksun.  

• Ympäristövastuuseen kuuluu yrityksen toiminnasta 
aiheutuvien ympäristövaikutusten huomioiminen, 
mittaaminen ja raportointi.

EKOLOGINEN

SOSIAALINENTALOUDELLINEN

KESTÄVÄ  
KEHITYS
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Uusi näkökulma: Hyvinvoiva ympäristö ja 
yhteiskunta elinehto kannattavalle liiketoiminnalle 
Sonja Nielsen, Hellon Oy

• Hyvinvoiva ympäristö luo puitteet kaikelle 
yhteiskunnalliselle toiminnalle. Se vaikuttaa 
suoraan kaikkeen taloudelliseen toimintaan 
esimerkiksi raaka-aineiden saatavuuden ja 
tuotanto-olosuhteiden muutosten kautta.  

• Yhteiskunnallinen hyvinvointi luo puitteet 
menestyvälle yritystoiminnalle. Yritystoiminta 
on mahdotonta ilman potentiaalisia asiakkaita 
ja työntekijöitä ja poliittista sääntelyä.  

EKOLOGINEN

SOSIAALINENTALOUDELLINEN

KESTÄVÄ  
KEHITYS

LIIKETOIMINTA

YHTEISKUNTA

YMPÄRISTÖ
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Käytännön tasolla: Jaetun arvon tuottaminen 
Sonja Nielsen, Hellon Oy

Liiketoiminta- 
mahdollisuudet

Sosiaaliset  
tarpeet

Organisation  
resurssit ja 

kyvykkyydet

Jaettu arvo tarkoittaa… 
…innovaatioita, jotka tuottavat organisaatioille 
kilpailuetua, samalla ratkaisemalla sosiaalisia ja 
taloudellisia yhteiskunnallisia haasteita 

Jaettu arvo ei tarkoita 
• Aiemmin luodun arvon jakamista 

(hyväntekeväisyys) 

• Markkinointia 

• Vastuullisuusraportointia

Lähteenä sovellettu: sharedvalue.org 

http://sharedvalue.org/


Copyright Hellon. All rights reserved. 

Kestävän toiminnan vaikutus  
pk-yritysten kilpailukykyyn 
Sonja Nielsen, Hellon Oy

Liiketoiminta- 
mahdollisuudet

Sosiaaliset  
tarpeet

Organisation  
resurssit ja 

kyvykkyydet

• uusia liiketoimintaideoita ja laajemmat 
markkinat 

• paremmat tuotteet ja tuotantoprosessit, 
jotka johtavat kohentuneeseen 
asiakastyytyväisyyteen ja -uskollisuuteen 

• resurssien riittävyys ja saatavuus 

Lähde: TEM – Vastuullinen yrittäjyys PK-yrityksissä

https://tem.fi/documents/1410877/2934378/Vastuullinen+yritt%C3%A4jyys+pk-yrityksiss%C3%A4,+k%C3%A4yt%C3%A4nn%C3%B6n+esimerkkej%C3%A4
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Kestävän toiminnan vaikutus 
pk-yritysten kilpailukykyyn 
Sonja Nielsen, Hellon Oy

Lähde: TEM – Vastuullinen yrittäjyys PK-yrityksissä

Liiketoiminta- 
mahdollisuudet

Sosiaaliset  
tarpeet

Organisation  
resurssit ja 

kyvykkyydet

• uusia liiketoimintaideoita ja laajemmat 
markkinat 

• paremmat tuotteet ja tuotantoprosessit, 
jotka johtavat kohentuneeseen 
asiakastyytyväisyyteen ja -uskollisuuteen 

• resurssien riittävyys ja saatavuus 

• motivoituneemmat ja sitoutuneemmat 
työntekijät 

• kustannussäästöt ja kannattavuus, kun 
inhimillisiä ja tuotannollisia resursseja 
käytetään tehokkaammin  

• parempi asema työmarkkinoilla kilpailussa 
hyvistä työntekijöistä 

https://tem.fi/documents/1410877/2934378/Vastuullinen+yritt%C3%A4jyys+pk-yrityksiss%C3%A4,+k%C3%A4yt%C3%A4nn%C3%B6n+esimerkkej%C3%A4
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Kestävän toiminnan vaikutus 
pk-yritysten kilpailukykyyn 
Sonja Nielsen, Hellon Oy

• uusia liiketoimintaideoita ja laajemmat 
markkinat 

• paremmat tuotteet ja tuotantoprosessit, 
jotka johtavat kohentuneeseen 
asiakastyytyväisyyteen ja -uskollisuuteen 

• resurssien riittävyys ja saatavuus 

• motivoituneemmat ja sitoutuneemmat 
työntekijät 

• kustannussäästöt ja kannattavuus, kun 
inhimillisiä ja tuotannollisia resursseja 
käytetään tehokkaammin  

• parempi asema työmarkkinoilla kilpailussa 
hyvistä työntekijöistä 

• paremmat verkostoitumismahdollisuudet 

• positiivinen julkisuus ja näkyvyys  

• parempi mahdollisuus saada esimerkiksi 
rahoitusta

Liiketoiminta- 
mahdollisuudet

Sosiaaliset  
tarpeet

Organisation  
resurssit ja 

kyvykkyydet

Lähde: TEM – Vastuullinen yrittäjyys PK-yrityksissä

https://tem.fi/documents/1410877/2934378/Vastuullinen+yritt%C3%A4jyys+pk-yrityksiss%C3%A4,+k%C3%A4yt%C3%A4nn%C3%B6n+esimerkkej%C3%A4
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Edelläkävijyys kestävän kehityksen suhteen 
Sonja Nielsen, Hellon Oy
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Kestävän ja vastuullisen  
liiketoiminnan ajurit pk-yrityksissä 
Sonja Nielsen, Hellon Oy

% yrityksistä, joille asioilla on merkittävää vaikutusta 
Lähde: EK:n PK-Pulssi 2018
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Mitä mahdollisuuksia näet 
kestävään liiketoimintaan 
siirtymisessä oman  
organisaatiosi näkökulmasta?

Vastaa kännykällä: menti.com | 82 65 84 8

Copyright Hellon. All rights reserved. 

http://menti.com
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Vastaukset: Mitä mahdollisuuksia näet kestävään liiketoimintaan siirtymisessä oman  
organisaatiosi näkökulmasta? 
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• Kaikki voittavat lopulta, vaikka aluksi voi maksaa enemmän. Pitkällä 
aikajänteellä muutos kannattaa. 

• Mahdollisuus auttaa omia asiakkaita luomaan arvoa ja sopeutumaan 
muutokseen proaktiivisesti 

• Liikevaohtoa. Työpaikkoja. 
• Voidaan tarjota työnhakijoille ja yrityksille palveluita, jotka edistävät 

vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. Hankinnat tärkeässä roolissa. 
• Arvojeni mukainen työ motivoi ja sitouttaa 
• Digitalisaatio - tunnistaa, mitä toimialojen tai yritysten välisiä arvoketjuja ja 

tiedonvaihtotarpeita on olemassa, jotka suoraan tai välillisesti liittyvät 
CO2-päästövähennysten suunnitteluun ja ohjaamiseen. 

• Yrityksen yksi arvoista ja toiminnan kulmakivistä on kestävään 
liiketoimintaan sitoutuminen. Siispä mahdollisuudet ovat hyvät. 

• Kilpailuetua, liiketoiminnan kehittämistä ja uusia innovaatioita 
• Liikevaihtoa. Työoaikkoja. 
• kilpailuetu 
• uudet asiakkaat 
• ajan hermolla pysyminen 
• Valtava potentiaali uuden liiketoiminnan syntymiselle 
• Näen että kestävä liiketoiminta on edellytys tulevaisuudelle ja kestävä 

liiketoiminta on erittäin tervetullutta ja toimii liiketoimintaamme ohjaavana 
tekijänä 

• Liiketoiminnan pohja on kestävässä kasvussa, joten se näyttää luontevalta. 
• Edelläkävijyys kiertotaloudessa tuo kilpailuetua 
• Vaikka julkisella organisaatiolla ei olekaan omaa liiketoimintaa, pitää myös 

julkisella toimijalla olla ymmärrys, miten esim. yritysrahoituksella voidaan 
mahdollistaa ja vivuttaa yritysten siirtymää kestävään liiketoimintaan. 

• Parempi asema julkisissa hankinnoissa. 

• Takaa yrityksen jatkuvuutta tulevaisuudessa. 
• Vastuullisen ajattelumallin sulauttaminen osaksi liiketoimintaprosesseja 
• Haemme sijoittuvia yrityksiä mm. kiertotalouden, biotalouden ja 

elintarvikesektoreilta. 
• Pyrkimys materiaali-ja energiatehokkuuteen 
• Liiketoiminnan kehittäminen, imagon parantaminen (sekä asiakkaissa että 

muissa sidosryhmissä). Toinen tärkeä pointti on yrityksen arvomaailman 
korostaminen näkyvämmin. 

• Toimittajien vastuullisuuden arviointi ja auditoinnit 
• Ympäristösertifioitujen tuotteiden kehittäminen 
• Liiketoimintamme tässä kohtaa on mielestäni monilta osa-alueilta jo niin 

kestävää kuin vaateala vain pystyy olemaan. Koen, että kestävyys on siirtymässä 
kokoajan kuluttajien silmissä enemmänkin oletukseksi kuin lisäarvoksi. 

• EU seuraa Tampereen hyviä kestäviä ratkaisuja ja tuo mahdollisuuksia 
suomalaisille yrityksille. 

• Riskinhallinnan kehittäminen 
• Imagon ja maineen muodostuminen sekä kilpailuedun tavoitteleminen 
• Me toimimme kestävässä liiketoiminnassa, uusiutuvan energian alalla. Kestävä 

liiketoiminta on toimintamme edellytys. Kestävä liiketoiminta antaa uusia 
mahdollisuuksia. 

• Oman organisaation näkökulmasta rakentamisen toimialan murros tulee 
kiertotalouden myötä olemaan valtava. Rakentaminen synnyttää valtavasti 
päästöjä. Muutostarve on suuri ja edelläkävijöitä tarvitaan. Meille tämä on 
kilpailuetu. 

• Asiakkaat ymmärtävät kestävästä liiketoiminnasta jatkuvasti enemmän ja se on 
myös alkavan asiakassuhteen yksi kriteereistä. 

• Tampere-talon osalta tämä on jo vahvasti läsnä arjessa ja keskeinen osa 
arvomaailmaamme.Etsimme koko ajan uusia näkökulmia aiheen parissa. T.Marko 



Kestävyyden trendit Suomessa
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YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 
Sonja Nielsen, Hellon Oy

• YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 
kuvaavat kestävän kehityksen tavoitteiden 
moninaisuutta.  

• Yritykset voivat valita tavoitteista omalle 
toiminnalleen keskeisimmät.  

• Monet yritykset ovat pohjanneet 
vastuullisuusstrategiansa näihin 
tavoitteisiin.  
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YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 
huomioiminen liiketoiminnassa 
Sonja Nielsen, Hellon Oy

FIBSin tuoreen Yritysvastuu 2019 -tutkimuksen mukaan 99% yrityksistä 
uskoo vastuullisuuden olevan oman liiketoiminnan kannalta olennainen 
tekijä. Puolet yrityksistä kertoi huomioivansa YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteet liiketoiminnassaan. 

FIBS Yritysvastuu 2019 -tutkimukseen vastasi 188 toimitusjohtajaa ja yritysvastuusta vastaavaa johtajaa / 
päällikköä Suomen 1000 suurimmasta yrityksestä. 
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Ilmastonmuutos on yritysten 
vastuullisuustoiminnan tärkein painopiste 
Sonja Nielsen, Hellon Oy

“Kun mietitte yrityksenne vastuullisuustoiminnan painopisteitä seuraavan 12kk aikana, 
miten tärkeinä pidätte seuraavia teemoja? Vastaa asteikolla 1-5.” 
Lähde: Yritysvastuu 2019 -tutkimus, FIBS



Copyright Hellon. All rights reserved. 

Ilmastonmuutoksen uhat ja 
mahdollisuudet liiketoiminnalle 
Sonja Nielsen, Hellon Oy

“Nykyisellä ilmastopolitiikalla ja 
-toimenpiteillä maailma etenee 
kohti yli 3 asteen lämpenemistä.  
Se tarkoittaa suomalaisyrityksille 
yhtäaikaisia investointitarpeita sekä 
ilmastonmuutoksen hillintään että 
siihen sopeutumiseen.” 

Elinkeinoelämän keskusliitto, 2020

Ilmatieteen laitos, ympäristöministeriö ja Ilmasto-opas, 2018. IPCC:n raportin pohjalta 
tehdyt infografiikat, http://ilmasto-opas.fi/
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Suomen hiilineutraaliustavoite 2035  
vaatii mittavia päästövähennyksiä kaikilla aloilla 
Sonja Nielsen, Hellon Oy

Kohti ilmastokestävää maailmaa ja Suomea – päästöjen vähentämisen perspektiivit ja toimijat 
Suomen ilmastopaneeli, Policy Brief, 2019
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Ilmastonmuutoksen  
mahdollisuudet liiketoiminnalle 
Sonja Nielsen, Hellon Oy

"Suomi on tällä hetkellä yksi maailman 
parhaista puhtaan teknologian 
innovaatiomaista.  Kunnianhimoinen 
ilmastopolitiikka Euroopassa ja maailmalla luo 
ennennäkemättömät vientimarkkinat ja 
kasvumahdollisuuden suomalaisille yrityksille.”   
 
Elinkeinoelämän keskusliitto, 2020
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“Sitran teettämän markkina-analyysin mukaan hiilineutraalius 
luo 6 000 miljardin euron suuruiset markkinat älykkäille 

puhtaille ratkaisuille vuoteen 2050 mennessä.” 

Infographics: Key megatrends driving low-carbon business and Future global markets. 25.11.2015. 

https://www.sitra.fi/artikkelit/infograafi-vahahiilisen-bisneksen-megatrendit-ja-tulevaisuuden/
https://www.slideshare.net/SitraEkologia/infographics-key-megatrends-driving-lowcarbon-business-and-future-global-markets
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Vähähiilisen liiketoiminnan megatrendit 
Sonja Nielsen, Hellon Oy

“Vähähiilisen bisneksen kannalta keskeisiä 
megatrendejä ovat ilmastonmuutos, 
tulevaisuuden energia, älykkäät vihreät 
ratkaisut, tulevaisuuden liikkuminen, 
kaupungistuminen ja infrastruktuuri. 
Yhteiseksi nimittäjäksi näille kaikille 
nousevat älykkäät kaupungit. 
 
Infographics: Key megatrends driving low-carbon business and Future global markets. 
25.11.2015. Tuula Sjöstedt. https://www.sitra.fi/artikkelit/infograafi-vahahiilisen-
bisneksen-megatrendit-ja-tulevaisuuden/ 

https://www.slideshare.net/SitraEkologia/infographics-key-megatrends-driving-lowcarbon-business-and-future-global-markets
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“Resurssien kierron tehostaminen tarjoaa Suomelle  
1,5 – 2,5 miljardin euron vuotuisen kasvupotentiaalin  

vuoteen 2030 mennessä.” 

Sitra – Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, 2015
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Kasvua kiertotaloudesta 
Sonja Nielsen, Hellon Oy

Suomelle laaditaan strateginen 
kiertotalouden edistämisohjelma 
vuoteen 2035. Tavoitteena on 
muutos, jolla kiertotaloudesta 
luodaan talouden uusi perusta. 
Ohjelmalla hallitus haluaa vahvistaa 
Suomen roolia kiertotalouden 
edelläkävijänä. 
 
Elinkeinoelämän keskusliitto, 2020 Haettu: https://blogs.helsinki.fi/kiertotaloudenkeksinnot/kiertotalous/
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Kiertotalouden liiketoimintamallit tehokkuuden 
parantamiseksi ja uuden arvon luomiseksi 
Sonja Nielsen, Hellon Oy
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Kiertotalouden liiketoimintamallit 
Sonja Nielsen, Hellon Oy

Palvelujen  
tarjoaminen  

tuotteiden sijaan

Uusiutuvien  
materiaalien ja energian 
käyttö suunnittelussa ja 

valmistuksessa

Tavaroiden ja resurssien 
käyttöasteen 

kasvattaminen 
digitaalisilla alustoilla.

Tuotteiden  
elinkaaren  

pidentäminen 

Materiaali- ja energia-
tehokkaat ratkaisut,  

raaka-aineiden takaisin 
keräys ja uudelleen-

hyödyntäminen 
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Kiertotalouden liiketoimintamallit  
Sonja Nielsen, Hellon Oy

Lähde: https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/#mista-on-kyse

Palvelujen  
tarjoaminen  

tuotteiden sijaan

Uusiutuvien  
materiaalien ja energian 
käyttö suunnittelussa ja 

valmistuksessa

Tavaroiden ja resurssien 
käyttöasteen 

kasvattaminen 
digitaalisilla alustoilla.

Tuotteiden  
elinkaaren  

pidentäminen 

Materiaali- ja energia-
tehokkaat ratkaisut,  

raaka-aineiden takaisin 
keräys ja uudelleen-

hyödyntäminen 

https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/#mista-on-kyse


Copyright Hellon. All rights reserved. 

Case: Lem-Kem järkeistää kiinteistöjen 
sähkönkulutusta tarjoamalla valaistusta palveluna

Ongelma 
Valaistus kuluttaa huomattavan määrän kiinteistöjen sähköstä, ja 
sähköntuotanto aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä. Yrityksissä on harvoin 
osaamista tehokkaimpien valaistusratkaisujen valitsemiseen. 

Ratkaisu: Valaistus palveluna 
Palveluun kuuluu asiakkaan kaikkien lamppujen kulutuksen ja kunnon 
tarkastaminen sekä uusien valonlähteiden valitseminen riippuen asiakkaan 
tarpeesta. 

Ansaintamalli ja hyödyt Lem-Kemille 
Energiansäästöstä syntyvä rahallinen säästö maksaa investoinnin takaisin 
asiakkaan puolesta. Lem-Kem voi tarjota asiakkailleen sekä ratkaisun 
asennuksen, rahoituksen että takuun. 

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle 
Kiinteistön sähkölasku ja hiilijalanjälki pienenevät ja valaistuksen laatu 
paranee. 

*** 

Kiertotalousratkaisun lanseeraus: Energiatiimi perustettiin vuonna 2014. 
Nykyisin kiertotalousratkaisu kattaa 30-40% yrityksen liikevaihdosta.

Lähde: https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/#mista-on-kyse

https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/#mista-on-kyse
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Case: Jarmatin biohajoava voiteluaine  
metsätalouden jätteistä

Ongelma 
Öljypohjaiset voiteluaineet saastuttavat ilmastoa, maaperää ja pohjavesiä, 
mistä johtuen monet yritykset eivät enää saa käyttää niitä.  

Ratkaisu: Ympäristöystävällinen voiteluaine 
Biodieselin tuotannossa syntyy sivuvirtana glyserolia, josta Jarmat valmistaa 
100 prosenttisesti biohajoavia voiteluaineita teollisuuden ja maatalouden 
käyttöön. 

Ansaintamalli ja hyödyt Lem-Kemille 
Kyky räätälöidä tuotteitaan asiakkaiden eri tarpeiden mukaisesti, kasvavat 
kansainväliset markkinat etenkin Ruotsissa ja Saksassa. 

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle 
Biohajoavuuden lisäksi yrityksen voiteluaine on kaksi kertaa liukkaampaa kuin 
öljypohjaiset tuotteet, jolloin esimerkiksi teollisuuden kuljettimia voidaan 
pyörittää huomattavasti pienemmällä sähkönkäytöllä. 

*** 

Kiertotalousratkaisun lanseeraus: Ensimmäinen tuote markkinoille 2010. 
Kiertotalousratkaisun osuus liiketoiminnasta: 47 %

Lähde: https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/#mista-on-kyse

https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/#mista-on-kyse
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Kiertotalous vaatii  
ekosysteemiratkaisuja 
Sonja Nielsen, Hellon Oy

Energia- ja 
vesihuolto

Puistot ja 
viheralueet

Yleis- ja 
asema-

kaavoitus

Tontit

Kaupunki- 
suunnittelu

Rakennus- 
valvonta

Liikenne-  
ja katu- 

suunnittelu
Pysäköinti

Kuntalaiset

Ratkaisutoimittajat

Rakennusliikkeet

Viranomais- 
instansssit

Luottamus- 
henkilöt

Kaupunki- 
aktiivit

Ekosysteemisssä eri toimijat muodostavat 
keskenään vuorovaikutussuhteita ja sitä 
kautta suuressa mittakaavassa yhtenäisen 
kokonaisuuden. 
 
Ekosysteemit ovat tavanomaisia verkostoja 
tiiviimpiä ja itseohjautuvampia. Avoimuus, 
vuorovaikutus ja keskinäisriippuvuus ovat 
ekosysteemeissä tavanomaisia verkostoja 
keskeisemmassä roolissa.  
 
Tämä ekosysteemikartta kuvaa keskeisimmät 
sidosryhmät, joiden yhteistyön tuloksena 
syntyy uusia tomintatapoja ja ratkaisuja kohti 
energiaviisasta rakentamista Tampereella.  



Kestävää liiketoimintaa 
asiakaslähtöisyydestä

Markus Nurminen, Hellon Oy

Copyright Hellon. All rights reserved. 
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“Ilmastonmuutoksen eteneminen johtaa toimintaympäristön 
nopeisiinkin muutoksiin, mikä vaatii yrityksiltä ja toimialoilta 

proaktiivisia sopeutumistoimia. Yritysten on jatkuvasti 
panostettava toiminnan ja osaamisen kehittämiseen 

pysyäkseen kilpailukykyisinä.” 
 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset suomalaiseen elinkeinoelämään.  
Deloitten selvitys Elinkeinoelämän keskusliitolle. Tammikuu 2020. 
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Innovaatioiden luokittelu  
Sonja Nielsen, Hellon Oy

Sisäinen prosessi          Ulkoinen tuote/palvelu
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Mukaillen: Pk -yrityksen kasvun opas, tiivistelmä

https://www.wirma.fi/sites/default/files/Raportit_ja_dokumentit/pk_yrityksen_kasvun_opas_tiivistelma_nettiin.pdf
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Kestävän ja vastuullisen  
liiketoiminnan ajurit pk-yrityksissä 
Sonja Nielsen, Hellon Oy

% yrityksistä, joille asioilla on merkittävää vaikutusta 
Lähde: EK:n PK-Pulssi 2018



Copyright Hellon. All rights reserved. 

Organisaation tarkoituksena on 
valmistaa tuotteita, joilla asiakkaan 

tarpeet täyttyvät.

Organisaation tarkoituksena on 
tuottaa palveluita, jotka vastaavat 
asiakkaan muuttuviin tarpeisiin.

Organisaation tarkoituksena on 
ymmärtää, mikä tuottaa arvoa 
asiakkaalle, ja helpottaa tätä 

prosessia.

TUOTE- 
KESKEISYYS

PALVELU- 
KESKEISYYS

ASIAKAS- 
KESKEISYYS

44
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Asiakaskeskeisyys auttaa 
myös selviytymään nopeasti 
muuttuvassa VUCA-
toimintaympäristössä.

Volatile 
Muutokset markkinoilla 

tapahtuvat nopeammin ja 
odottamattomasti.

Uncertain 
Tulevaisuutta on 

vaikeampi luotettavasti 
ennustaa.

Complex 
Asiat ja niiden väliset 

yhteydet ovat aiempaa 
monimutkaisempia.

Ambiguous 
Markkinoita on 

vaikeampi tulkita ja 
ymmärtää.

Copyright Hellon. All rights reserved. 
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Asiakaskeskeisyys tarkoittaa halukkuutta ja 
rohkeutta nähdä ja ymmärtää omaa palvelua 

asiakkaan näkökulmasta.

Copyright Hellon. All rights reserved. 
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YRITYKSET ASIAKKAAT

Yritysten näkemys asiakaskeskeisyydestään ei aina 
välity asiakkaille
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Tutki ja tunnista 
muuttuneet 

asiakastarpeet sekä 
käyttäytymismallit 

suunnittelun perustaksi. 
Älä suunnittele itsellesi.

Käytä luovuuttasi ja 
yhdistä ideoita muilta 

toimialoilta omaan 
liiketoimintaasi. Osallista 

sidosryhmäsi mukaan 
ideointiin.

Kokeile ja testaa 
keskeneräisiä ideoita 

ketterästi. Kehitä ideaa 
oppimasi pohjalta 

paremmaksi.

KokeilutOivalluksetEmpatia

Asiakaskeskeisyyden periaatteilla 
kohti kestävää liiketoimintaa

Copyright Hellon. All rights reserved. 
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Kun tarkastelette oman 
yrityksenne toimintaa, mitkä 
asiakaskeskeiset toimenpiteet 
voisivat parantaa 
liiketoimintanne kestävyyttä?

Vastaa kännykällä: menti.com | 82 65 84 8

Copyright Hellon. All rights reserved. 

http://menti.com


Copyright Hellon. All rights reserved. 

Vastaukset: Kun tarkastelette oman yrityksenne toimintaa, mitkä asiakaskeskeiset 
toimenpiteet voisivat parantaa liiketoimintanne kestävyyttä? 
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• Erityisesti ratkaisut, jotka liittyvät kestävän kehityksen sosiaaliseen 
vastuuseen. Osallistamisen sijaan tulisi pyrkiä aitoon vuorovaikutukseen 
asiakkaiden ja sidosryhmien vällä. 

• Luodaan henkilöstölle ymmärrys johdosta käsin miksi aihe on tärkeä 
• Asiakkaan näkökulmasta omaa toimintaa katsomalla on mahdollista pysyä 

kiinni markkinassa/kysynnässä ja jatkuvassa uudistumisessa. Toisaalta voi 
siis auttaa pysymään "hengissä", mutta myös monipuolistaa ja tarjota uusia 
kasvun eväitä. 

• Kerrotaan asiakaskeskeisestä kulttuurista ja liiketoiminnan kestävyyden 
parantamisesta myös asiakkaalle konkreettisesti. 

• Asettuminen enemmän asiakkaan asemaan auttaisi kohdentamaan 
palveluita paremmin. Kestävämmän vaihtoehdon tai toimintatavan 
myyminen on vaikeaa, jos asiakkaan ja yrityksen ymmärrys kestävyydestä 
poikkeaa toisistaan. Esim kiertotalous vs kierrätys 

• Asiakkaan asiakkaan odotukset 
• Investoinnit toimitilojen energiansäästö ratkaisuihin auttavat asiakasta 

taloudellisesti 
• Asiakastarpeiden syvempi ymmärtäminen tilanteessa jossa vasta kehitetään 

palvelua. 
• Energiankulutuksen pienentäminen asiakkaan prosesseissa tuotteidemme 

ja ratkaisujemme avulla.  Eli tuotteiden ja palveluiden kehitys. 

• Asiakkaiden ja sidosryhmien osallistaminen palveluiden kehittämiseen vielä 
enemmän. 

• Hankintoihin kestävyyden vaatimuksia ja osaamista kestävyyteen liittyen. 
• Asiakkaan toimintatapojen ja prosessien parempi tunteminen ja niiden 

kehittäminen yhteistyössä asiakkaan kanssa. 
• Parempi ymmärrys asiakkaiden liiketoiminnan lainalaisuuksista. 
• Mock-upit ja muut testaukset kehityksessä olevista tuotteista/palveluista 
• Suunniteltaisiin palvelut käyttäjille käyttäjälähtöisesti, jotta niille saataisiin 

pitkä elinkaari, ja elinkaaren aikana niitä kehitettäisiin tarvittaessa. Kestävä 
kehitys otettaisiin huomioon kaikessa tekemisessä. 

• Kannustetaan  tiimiä yhteisiin tavoitteisiin  asiakaskeskeisyyden  
kehittämiseksi 

• Jatkuva keskustelu asiakkaan kanssa on tärkeää. 
•  Ei pelkästään puhuminen, vaan erityisesti aktiivinen kuuntelu. Toki 

asiakasta voi ja tulee ohjata kohti kestäviä ratkaisuja. 
• Määritellään suorituskyky- ja avainmittarit asiakaskeskeisyydelle 
• Seurataan tuloksia ja mittareita systemaattisesti, ja raportoidaan niistä 

henkilöstölle 
• Pakkasumateriaalit kaupalla ja verkkokaupassa, tarjotaan asiakkaalle 

opastusta ja tarvikkeita vaatteidenhuoltoon, kiertokulun lisääminen 
(second hand yms.), kehotetaan tulemaan liikkeeseen sovittamaan/
ostamaan verkkokaupan sijaan jos mahdollista. 



Tauko
15 min 



 
Kestävän liiketoiminnan 

suunnittelu 
Työkaluja, tukea ja tietoa 

Sonja Nielsen, Hellon Oy 
Markus Nurminen, Hellon Oy
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Kestävän liiketoimintamallin suunnittelu 
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TYÖKALU 1: The Sustainable Business Model Canvas



Copyright Hellon. All rights reserved. 

Which activities do the 
customers engage with 
when they are operating 
in circular ways?

What difficulties are they 
encountering when operating in 
circular ways?

What benefits do our 
customers gain when 
operating in circular ways?

Mikä on se 
vastuullinen arvo 
jota tarjoamme?

How do we help our 
customers change their 
behaviour towards more 
circular ways of operating?

How do we reduce 
the difficulties 
customers might 
face when 
operating in circular 
ways?

How do our products and 
services support 
circularity?

TYÖKALU 2: Kiertotalouden arvolupaus 

12 3
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Kasvua kestävästä liiketoiminnasta: 
Keskeiset kysymykset 
Markus Nurminen, Hellon Oy

1. Mistä kasvua voidaan saada? 
• Ydintoiminnan kehittäminen vai uuden alueen omaksuminen? 
• Inkrementaali tai radikaali muutos?  

2. Mihin kestävän kehityksen osa-alueeseen innovaatio liittyy?  
• Ekologinen kestävyys, esim. hiilineutraalius, kiertotalous 
• Sosiaalinen kestävyys, esim. työolot, tasa-arvo 

3. Mitä innovaation toteuttamisen aloittaminen vaatii?  
• Innovaatioita vai järkeistämistä?  
• Ulkopuolista apua tai verkostoja? 
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Missä näet oman 
organisaatiosi 
potentiaalisimmat 
kasvun mahdollisuudet 
liittyen kestävyyteen? 
Minkä tason 
innovaatioista on kyse?

Vastaa kännykällä: menti.com | 82 65 84 8 

Sisäinen prosessi          Ulkoinen tuote/palvelu
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Mukaillen: Pk -yrityksen kasvun opas, tiivistelmä

http://menti.com
https://www.wirma.fi/sites/default/files/Raportit_ja_dokumentit/pk_yrityksen_kasvun_opas_tiivistelma_nettiin.pdf
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Vastaukset: Missä näet oman organisaatiosi potentiaalisimmat kasvun 
mahdollisuudet liittyen kestävyyteen? Minkä tason innovaatioista on kyse? 

Copyright Hellon. All rights reserved. 

• Sisäisten prosessien parantaminen ja tuotteiden ja palveluiden 
parantaminen. 

• Potentiaalisin kasvun mahdollisuus omassa organisaatiossamme on uudelle 
toimialalle siirtyminen ja uusien tuotteiden luominen. 

• Tuotteiden ja palveluiden parantaminen sekä uusien tuotteiden luominen, 
ei kuitenkaan uudelle toimialalle siirtyminen. Muutoksen kohteena on 
enemmänkin ulkoinen palvelu kuin sisäinen prosessi. 

• Materiaalien kehittäminen eli uusien tuotteiden luominen . Samalla 
siirtyminen uusille sovellusalueille 

• Uusien tuotteiden luominen uudelle toimialalle. 
• Yhteistyömahdollisuuksien etsiminen ja innovointi niiden avulla 
• 1. uudet kierrätystuotteet = uusi toimiala  ! pitkän aikavälin näkymä on 

tämä 
• 2. tuotteiden ja palveluiden asteittainen parantaminen ! uusia 

kiertotalouteen liittyviä palveluita perinteisen tuote+palvelumyynnin 
rinnalle/sijaan 

• Oikea yläkulma 
• Sisäiset prosessit: Henkilöstöhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen 

panostamalla - lisätä myös kestävyysosaamista, jotta leviää muualle 
• Koko yrityksemme toiminta perustuu käytännössä kestävään kehitykseen ja 

yrityksen tavoitteena on luoda ihmisille valideja vaihtoehtoja valita 
paremmin jatkossa. Yrityksemme vaikuttavuusaspekti on varsin mittava 
rakentamisessa 

• Nopeasti ajateltuna ihmisten kulutuskäyttäytymisen muuttumisena ! 
kuluttaja hakee kestäviä valintoja ja me tarjoamme niitä. Varmasti myös 
meillä olisi mahdollista kehittää konseptimme tueksi uusia innovaatioita. 

• Panostamalla aineettomaan arvonluontiin ja siihen liittyvän osaamisen 
vahvistamiseen 

• Tuotteet suunnitellaan kestäviksi, huollettaviksi ja kierrätettäviksi. 
• Teemme koko ajan  työtä erityyppisten hankkeiden kestävyyden 

lisäämiseksi ja esim. hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Työtä tehdään liittyen 
mm. yksittäisiin rakennuksiiin, aluehankkeisiin, infrahankkeisiin, 
liikenteeseen, jne. 

• Koronakriisi on sekoittanut tilauskantoja ja toimitusketjuja, mutta nyt 
monet toimittajat arvioivat uudelleen tuotantoketjujaan ja niihin liittyviin 
maantieteellisiin riskeihin, joten luotettavilla suomalaisilla toimijoilla on nyt 
pelipaikka. 

• Kehitämme kestävää ja älykästä elinympäristöä yhteistyössä asiakkaidemme 
ja kumppaneidemme kanssa : Tarjoamme  asiakkaillemme ilmasto-  ja  
resurssiviisaita  ratkaisuja 

• Kehitämme  jatkuvasti  vastuullisuutta  edistäviä  ja  ympäristöä  säästäviä  
palveluitamme ja pyrimme minimoimaan palveluidemme haitalliset 
ympäristövaikutukset . 

• Vastuullinen toiminta on yksi strategiamme kulmakivistä ja keskeinen osa 
päätöksentekoa . Vaatuullisuus ja kestävä kehitys eivät ole vain hienoja 
sanoja vaan osa valintojamme ja suunnitteluratkaisujamme. 
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Mihin kestävän kehityksen osa-alueeseen 
innovaatio liittyy? 

Hyvä työkalu kestävän kehityksen 
tavoitteiden mittaamisen ja 
johtamisen tueksi:   
https://sdgcompass.org 
 
“The SDG Compass provides 
guidance for companies on how they 
can align their strategies as well as 
measure and manage their 
contribution to the realization of the 
SDGs.”

https://sdgcompass.org
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Mitä innovaatio vaatii ollakseen 
toteutettavissa? Miten lähdet edistämään 
innovaatiota? 
a. Uusia kumppanuuksia? 
b. Tuotekehitystä? 
c. Uutta osaamista? 
d. Muuta? 

Vastaa kännykällä: menti.com | 82 65 84 8

Copyright Hellon. All rights reserved. 

http://menti.com
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Vastaukset: Mitä innovaatio vaatii 
ollakseen toteutettavissa? Miten 
lähdet edistämään innovaatiota? 

Copyright Hellon. All rights reserved. 

• Systemaattista ja tavoitteellista johtamista 
• Rahaa kenties 
• ymmärrystä uudesta mahdollisesta toimialasta 
• Omistajien, hallituksen, operatiivisen c-levelin ja tekijöiden 

sitoutumista sekä ymmärrysta. C-level tulee ja menee. 
Rahaa kans. 

• Innovaatioita tulevia rahoitusmalleja ja 
pilotointimahdollisuuksia 

• Resursseja: rahaa, yrittäjyyttä 
• ymmärrystä kysynnästä ja tarpeesta, mihin innovaatiolla 

vastataan, vahvaa uskoa siihen, että innovaatio vie kehitystä 
eteenpäin ja on parempi kuin aiemmat markkinoilla olevat. 

• Sitoutumista, ennakkoluulottomuutta, johdon tukea, 
avointa mieltä ja "ideoiden pallottelua". 

• Kiinnostusta, asiakkaita/ostajia/käyttäjiä 

Vastaukset: Mitä muuta 
innovaatio vaatii ollakseen 
toteutettavissa? 
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Hyödyllisiä resursseja: ilmastobisnes.fi 
Sonja Nielsen, Hellon Oy

www.ilmastobisnes.fi tarjoaa työkaluja ja vinkkejä, jotka 
kannustavat uusia pk-yrityksiä ottamaan ensiaskeleita 
ilmastobisneksen suuntaan.

http://ilmastobisnes.fi
http://ilmastobisnes.fi
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Hyödyllisiä resursseja: Kiertotalouden käsikirja 
Sonja Nielsen, Hellon Oy

Sitran, Teknologiateollisuuden ja 
Accenturen koostamassa 
kiertotalouden käsikirjassa tarjotaan 
työkaluja ja esimerkkejä kiertotalouden 
mukaisten liiketoimintamallien 
kehittämisen eri vaiheisiin.

http://www.kasvuakiertotaloudesta.fi/
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Hyödyllisiä resursseja: 
Hiilineutraaliuden työkalupakki 
Sonja Nielsen, Hellon Oy

Sitra on tuottanut yritysten käyttöön 
työkalupakin, joka kattaa hiilineutraaliuden 
kannalta keskeiset yritystoiminnan osa-alueet: 
strategia, yritysjohtaminen, uudet liiketoiminnat 
sekä päästötehokkuus. 
 
Työkalupakki avaa yritykselle uudella tavalla 
kokonaisvaltaisia näkökulmia hiilineutraaliuden 
hyötyihin.

https://media.sitra.fi/2016/05/19132907/2018-01-12-sitra-hiilineutraalissa-bisneksessa-on-tulevaisuus.pdf
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Missä näet suurimmat haasteet kestävän 
kasvun mahdollistamiseksi? 
  
Miten haasteisiin voisi vastata?  
Minkälaista tukea tässä tarvitsisitte? 

Vastaa kännykällä: menti.com | 82 65 84 8 
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Vastaukset: Missä näet suurimmat haasteet 
kestävän kasvun mahdollistamiseksi? 
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• Sidosryhmien kiinnostuksen puute. 
• Tiedonkulun haasteet; esimerkiksi kiertotalouden ratkaisujen toteuttamiseksi 

tarvitaan usein avoimempaa tiedonjakoa 
• Yritysten aito sitoutuminen on tarpeen. Me olemme ottaneet kestävän 

liiketoiminnan osaksi vastuullisuusohjelmaamme. Luonnollisesti rahoitus on aina 
tervetullutta ja motivoi. 

• Rahan puute. 
• Kiertotalouden ekosysteemeihin osallistuminen yksi keino päästä kiinni 

yhteistyöhön ja saada tukea ratkaisujen suunnitteluun 
• Tarjonta/hinta, mahdollistaminen - sidosryhmät 
• Usein puuhastellaan aika pienten yksityiskohtien parissa. Pitäisi pystyä 

hahmottamaan kokonaisuuksia, mikä tietysti vaatii enemmän paneutumista ja 
rahaa.  Johdon sitoutuminen ja sitouttaminen kestävän kehityksen edistämiseen 
olisi ratkaisu. 

• Startup yrityksenä on ollut haastavaa päästä mukaan rahoitusohjelmiin. 
Innovaatioiden merkittävyys tunnistetaan, mutta laajuutensa vuoksi ne eivät sovi 
nykyisiin rahoitusehtoihin. Uusia rahoitusmalleja tarvittaisiin. 

• Työntekijä - yrittäjä aseman kahtiajako. Yrittäjä tippuu yhteiskunnan hylkiöksi 
ja suojattomaksi oman tien boheemiksi kulkijaksi. 

• Vallassa olevilla voi olla vääriä käsityksiä. Tuuppausta tai yleistä painetta ehkä 
tarpeen saada, jotta suunta muuttuu. 

• Lainsäädäntö ei tue kestävää kehitystä, asiakasyritykset eivät siirry kestävään 
kehitykseen ellei se ole liiketaloudellisesti kannattavaa tai regulaatio edellytä 
toimimista kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. 

• Rahoitus. Luotettavat liiketoimintalaskelmat sijoittajalle. 
• Haasteena usein ekosysteemin kompleksisuus ja toimijoiden keskinäisen 

luottamuksen luominen. 
• Miten idea / uusi toimintamalli muutetaan liiketoiminnaksi. Eli idean tai 

ideoiden välinen vertailu ja hahmottelu liiketoimintamallista.  
• Haasteisiin voisi vastata esim. business model canvas -tyyppisillä työkaluilla 

ideaa validoimalla. 
• Tukea siihen, että kehitetään ketterästi ideoita eteenpäin. 
• Ei-kestävä kehitys, etenkin energian ja liikennepolttoaineiden suhteen, saa 

julkisia tukia. Uusiutuvia vaihtoehtoja ei edistetä esim. verotuksen keinoin 
esim. biokaasu vs. maakaasu sekä biodiesel vs fossiilinen diesel.
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Vastaukset: Miten haasteisiin voisi vastata?  
Minkälaista tukea tässä tarvitsisitte? 
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• Tärkeintä oli saada konkreettisia työkaluja, joilla viedä idoita eteenpäin. 
• Miten green deaal ja eu elpymisrahat vaikurtaa 
• Koulutus herätti ajatuksia oman toiminnan kehittämiseen, 

rahoitusvaihtoehtojen läpikäynti ja erityisesti mistä niihin saa apuja oli 
erittäin hyvä. Kiitos! 

• Rahoitusvaihtoehdot ja työkalut toiminnan kehittämiseen oli hyvät.  
• Tapahtuma hyvin järjestetty, kiva oli nähdä puhujien videokuvaa. Hyvät 

materiaalit. 
• Hyvä kooste rahoitusmahdollisuuksista.  
• Konkreettisia esimerkkejä ja tiedon soveltamista olisi voinut olla jossain 

välissä, jotta tietomassa olisi jäänyt paremmin mieleen. Hyvä kuitenkin, 
että materiaali on saatavilla jälkikäteen! Kiitokset! 

• Uudenlaista jäsentelyä sinänsä tutusta teemasta ja aineistoihin laajan 
koonnin aihepiiristä. Jatkossa voisi vielä myös kysyä yritysten odotuksista 
julkisille toimijoille näissä teemoissa, se ko. tahon edustajana olisi 
kiinnostavaa tietää. 

• Kiitos, oikein hyvä kokonaisuus! Sain paljon ajatuksia ja  näkökulmia 
kestävän kehityksen toteuttamiseen ja toimintatapojen jalkauttamiseen 
omassa organisaatiossa. T. Johanna Kärki, Koja Oy 



 
Rahoitusmekanismit
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Rahoituspalveluja Business Finlandilla 
Sonja Nielsen, Hellon Oy

• Business Finland tarjoaa kansainvälistymis- ja 
innovaatiorahoituspalveluita esimerkiksi erilaisiin tutkimus-, kehitys- 
ja pilottiprojekteihin. 

• Innovaatioseteli innovaatiotoimintaa tukevien 
asiantuntijapalveluiden hankintaan. 

• Tempo rahoituksella yritys voi muun muassa testata uuden tuote- 
tai palvelukonseptin kysyntää ennen kansainvälistymistä, suorittaa 
markkinatutkimuksia, pilotoida tuotetta/palvelua asiakkaiden 
kanssa ja suorittaa tuotteen palvelun koemarkkinointia. 

• Into rahoituksella yritys voi parantaa toimintaansa ulkopuolelta 
ostettavien asiantuntijoiden avulla sekä hyödyntää aineetonta 
osaamista. 

• Business Finland kanavoi rahoitusta myös erillisiin 
rahoitusohjelmiin, joissa rahoitus on suunnattu määritellyn alan 
kehittämiseen tai tukemiseen.

https://www.businessfinland.fi/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/innovaatioseteli/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tempo-rahoitus/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/into/
https://businesstampere.com/fi/business-finlandin-ja-eun-ajankohtaiset-rahoitusohjelmat-katsottavissa-nyt-videoina/
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Business Finlandin tukea kestävän 
liiketoiminnan edistämiseen 
Sonja Nielsen, Hellon Oy

• Business Finland tarjoaa myös tukia kestävän kehityksen 
edistämiseen liiketoiminnassa. 

• Energiatuen keskeisenä tavoitteena on edistää uusien ja 
innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energiajärjestelmän 
muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä. Energiatukea 
voivat saada kaiken kokoiset yritykset, mukaan lukien 
ammatin- ja liikkeenharjoittajat sekä toiminimet. Lue lisää 
täältä. 

• Business Finlandilta löytyy myös muita kestävään kehitykseen 
painottavia rahoituspalveluja, kuten hävikin vähentämiseen 
tähtäävä materiaalikatselmus. 

https://www.businessfinland.fi/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki/
https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/sopimus/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/materiaalikatselmus/


Copyright Hellon. All rights reserved. 

ELY-keskusten rahoitukset 
Sonja Nielsen, Hellon Oy

• Ely-keskukset tukevat pk-yritysten kasvua ja kehittymistä 
neuvonnan, rahoituksen ja koulutuksen keinoin. Rahoitukset on 
jaettu alueellisiin toimipisteisiin, jotka itse painottavat 
rahoituksensa vastaamaan alueiden kehitysstrategiaa.  

• Pirkanmaan ELY-keskus tarjoaa neuvontaa rahoitustarpeiden 
kartoitukseen sekä yleiseen yritystoimintaan erityisesti 
kansainvälistymistä tukeviin rahoitusvaihtoehtoihin. 

• Yritystuet, kuten kehittämisavustus, jaetaan kirjallisen 
hankesuunnitelman ja Ely-keskuksen yritysneuvojan kanssa 
käydyn keskustelun pohjalta pk-yritysten 
kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin. 

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/aiheet
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pirkanmaa
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritysrahoitus
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus
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Finnveran rahoitusmahdollisuudet 
Sonja Nielsen, Hellon Oy

• Finnvera tukee yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoilla, 
takauksilla, pääomasijoituksilla sekä vientiä tukevilla 
talouspalveluilla. Finnvera auttaa yrityksiä kartoittamaan, 
suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia 
rahoitusvaihtoehtoja.  

• Cleantech-alalla TEM on asettanut vuoden 2013 alusta 
lukien Finnveran tavoitteeksi kohdentaa rahoitusta 
hankkeisiin, jotka edistävät: 

• puhtaan sekä uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä, 
• energiatehokkuutta sekä Suomen 

energiaomavaraisuutta, tai 
• ympäristönsuojelua laajasti. 

https://www.finnvera.fi/
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Euroopan unionin tuet 
Sonja Nielsen, Hellon Oy

• Euroopan unioni myöntää rahoitusta joko suoraan tai välillisesti 
• EU:n suoria yritystukia on mahdollista hakea kulloinkin käynnissä 

olevasta puiteohjelmasta, eli tällä hetkellä Horisontti 2020:sta. 
• Euroopan komission H2020-ohjelman Green Deal -ohjelman 

tavoitteena on edistää tutkimusta ja innovaatioita 
oikeudenmukaisen ja kestävän yhteiskunnallisen muutoksen 
saavuttamiseksi. Green Deal haun hakuaika 22.9.2020 - 
26.1.2021. Lue lisää Business Finlandin tiivistelmästä. 

• Eurooppalaiset ohjelmat ja verkostot tarjoavat rahoitusta 
yrityksille ja tutkimusorganisaatioille. Business Finland tarjoaa näistä 
tietoa. 

• EU jakaa yritystukia myös välillisesti. Tuet kanavoidaan julkisten 
laitosten, kuten Ely-keskuksien, tai aluekehitysrahastojen 
välityksellä.  

• Aluekehitysrahastojen hakuohjelmat 
julkaistaan rakennerahastot-nettisivulla. 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-2020/lyhyesti/
https://www.businessfinland.fi/4a5762/globalassets/finnish-customers/horizon-2020/esitysaineistot/green-deal-webinaari_08092020-euti_final.pdf
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/ohjelmat/eurooppalaiset-ohjelmat/
https://www.rakennerahastot.fi
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Rahoitusta kestävän kehityksen edistämiseen 
Sonja Nielsen, Hellon Oy

• Nopef toimii Pohjoismaiden neuvoston alaisuudessa 
toimiva ja rahoittaa pohjoismaisten yritysten hankkeita ja 
investointeja, jotka tähtäävät tehokkaampaan 
energiankäyttöön, resurssitehokkuuteen, kestävän 
energian kehittämiseen sekä ympäristö- ja 
ilmastoinnovaatioihin.  
• Rahoitusta on mahdollista saada 

myös kansainvälistymishankkeisiin, joilla on epäsuoria 
vaikutuskia edellä mainittuihin.  

• Ympäristöministeriö myöntää valtionavustuksia tutkimus- ja 
kehittämishankkeisiin ja koordinoi tiettyjä EU:n myöntämiä 
tukia (mm. Life-rahoitus ja EU:n rakennerahastojen tuki 
ympäristöhankkeille). Ajankohtaiset avustukset löydät täältä.

https://nopef.com/fi/etusivu/
https://ym.fi/etusivu
https://ym.fi/avustukset-ja-tuet
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Tukea ja lisätietoa 
Sonja Nielsen, Hellon Oy

• Team Finlandin sivuille on kerätty kattava lista 
organisaatioista, jotka tarjoavat rahoituspalveluita 
kansainvälistymistä ja kasvua hakeville yrityksille. 

• Tukiviidakko auttaa selkeyttämään Suomen tukiviidakkoa 
ja hyödyntämään julkista rahoitusta yrityksen 
kehittämiseksi. 

• Business Finlandin sivustot tarjoavat hyvän yleiskuvan 
rahoituspalveluista. 

• Ilmastobisnes tarjoaa työkaluja ja vinkkejä, jotka 
kannustavat uusia pk-yrityksiä ottamaan ensiaskeleita 
ilmastobisneksen suuntaan. 

https://www.team-finland.fi/palvelut/rahoituspalvelut/
https://tukiviidakko.com/?gclid=CjwKCAjw2dD7BRASEiwAWCtCbww0sLKwgyDoykYvs6lVV1nvN1wgEibk2Qo-k_XS0dMAOko0jAC99RoCEJ0QAvD_BwE
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/
http://www.ilmastobisnes.fi
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FIBS ry – Yritysvastuuverkosto

FIBS – Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto, kestävän 
liiketoiminnan vauhdittaja ja asiantuntijuuden kehittäjä. Mikäli 
kestävän kehityksen kumppanuudet kiinnostavat, osallistu 
tulevaan koulutukseen: 

Yritysvastuu nyt! Maailmaa muuttavat kumppanuudet 
Päivä: 10.11.2020 
Aika: 13.00-16.30 
Paikka: Online 
Striimaus: Tilaisuus on katsottavissa myös tallenteena 

Tässä FIBS Forum tilaisuudessa saat 
• hyvän kokonaiskuvan asioista, jotka tulee ottaa huomioon 

onnistuakseen kestävään kehitykseen tähtäävissä kumppanuuksissa 
• mahdollisuuden tutustua yrityksiin ja muihin toimijoihin, jotka voivat 

auttaa sinua kumppanuushankkeissa eteenpäin 
• listan työkaluista, joiden avulla voit kehittää win-win 

-kumppanuusmalleja 
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Business Tampereen rahoituspalvelut

• Rahoitusneuvonnan helpdesk ja rahoitusklinikat  

• Tapahtumat yrityksille (myös rahoitukseen liittyviä) 

• 6Aika ILPO-hankkeen kautta on mahdollista saada myös de 
minimis –tuen alaista yrityskohtaista sparrausta (jos kiinnostut, 
ota yhteys Hellonin edustajiin tai Pirkko Eteläahoon)  

• 6Aika ILPO-hankkeessa avataan myös säännöllisesti vähähiilisten 
yritysalueiden tai arvo – ja palveluketjujen kehittämiseen liittyen 
avoimia tai teemallisia kokeilupalveluhankintoja (à 10 000 euroa) 
– jos yritykselläsi on idea, voit lähettää siitä kuvauksen Pirkko 
Eteläaholle. Seuraavat haut avataan alkuvuodesta Q1-Q2 2021. 

• Esimerkkejä aikaisemmista kokeilupalveluhankintakilpailuista: 

• Taraste kevät 2020 

• Tampereen Infra syksy 2020 

https://businesstampere.com/fi/yritykset/yrityksen-rahoitus/rahoitusneuvonnan-helpdesk-ja-rahoitusklinikat/
https://businesstampere.com/fi/tapahtumat/
https://circhubs.fi/toimiiko-yrityksesi-infrarakentamisen-ja-tai-materiaalien-uusiokayton-parissa-tarjoa-omaa-ratkaisuasi-tarasteen-alueen-kokeilupalveluhankintoihin-parhaat-ideat-saavat-10-000-euroa-tukea-pilotoin/
https://circhubs.fi/kaksi-kokeilupalveluhankintaa-auki-tampereen-infra-oyn-kanssa/
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Tampereen seudun ilmastokumppanuus

• Tampereen seudun ilmastokumppanuus lanseerattiin 
9.9.2020, tavoitteena saada seudun yritykset ja yhteisöt 
mukaan tavoittelemaan hiilineutraalia Tampereen seutua 2030 

• Mukana toiminnassa jo liki 40 ilmastokumppania 

• Ilmastokumppaneille on luvassa verkostoitumistapahtumia, 
näkyvyyttä, vertaistukea ja työkaluja oman ilmastotyön 
eteenpäin viemiseen 

• Tutustua aiheeseen tarkemmin ja ilmoittaudu mukaan täältä 
www.ilmastokumppanuus.fi  

• Ilmastokumppanien ilmastoteoista voit lukea lisää täältä 
www.ilmastokumppanuus.fi/ilmastoteot  

 

http://www.ilmastokumppanuus.fi/
http://www.ilmastokumppanuus.fi/ilmastoteot
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STARDUST – Euroopan laajuista  
kestävää kehittämistä
• Hankkeen tavoitteena on muuttaa perinteisiä  

teollisuuskaupunkeja älykkäiksi, energiatehokkaiksi 
ja asukaslähtöisiksi kaupungeiksi edistämällä 
uusien teknologisten ja kestävien ratkaisujen sekä niihin 
liittyvien innovatiivisten liiketoimintamallien syntymistä.  

• Kesto: 60 kk (lokakuu 2017 – syyskuu 2022)  

• EU-rahoitusta: 18 miljoonaa €  

• Tule kehittämään hiilijalanjälkilaskuria kaupungin kanssa:  
• https://projektit.smarttampere.fi/   

• Lisää hankkeesta  
• https://stardustproject.eu/  
• https://www.tampere.fi/smart-tampere/kestava-

tampere-2030-ohjelma/stardust.html  

https://projektit.smarttampere.fi/
https://stardustproject.eu/
https://www.tampere.fi/smart-tampere/kestava-tampere-2030-ohjelma/stardust.html
https://www.tampere.fi/smart-tampere/kestava-tampere-2030-ohjelma/stardust.html
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Yhteenveto &  
kysymykset
Mitä jäi mieleen koulutuksesta?  
Mitä kysymyksiä heräsi? 



Kiitos! 


