
 Osaamisesta uutta kasvua ja kilpailukykyä

KESTÄVÄN KEHITYKSEN
HYÖDYNTÄMINEN LIIKETOIMINNASSA



1 Kestävä kehitys - kannattavaa liiketoimintaa

Mitä ilmastonmuutos, luonnonvarojen hupene-
minen, väestönkasvu ja ylikulutus merkitsevät 
pk-yrityksille? Ovatko ne haasteita, joista ei tar-
vitse välittää, vai uhka liiketoiminnalle?

Teollisuuden ja koko yhteiskunnan tulevaisuu-
teen vaikuttaa se, miten yritykset asennoituvat 
kestävään kehitykseen.  Oikein ja vastuullisesti 
ymmärrettynä kestävä kehitys on pk-yrityksille 
vahvuus, joka tuo selkeää kilpailuetua. Kestä-
vään kehitykseen kannattaa lähteä jo pelkästään 
liiketoiminnan edistämisen kannalta. 

Kestävä kehitys on mukana yhteiskunnan eri tasoilla elinkeinoelä-
mästä kuluttajien käyttäytymismalleihin. Kestävä kehitys on koko-
naisvaltaista vastuuta ympäristöstä, ihmisistä ja taloudesta. Sen 
tavoitteet ulottuvat nykyajasta kauas tulevaisuuteen ja tuleviin suku-
polviin. Kestävään kehitykseen ei kannata tuskastua eikä siitä pidä 
olla välittämättä. Toimiin on tartuttava, myös bisnesmielessä.

Pk-yritykset ovat koko Suomen talouden kannalta merkittäviä toimi-
joita, mutta niiden resurssit ovat rajalliset. Miten rajalliset resurssit 
riittävät, kun tavoitellaan taloudellisesti kestävää ja kilpailukykyistä 
liiketoimintaa? Koulutuksella halutaan auttaa yrityksiä hyödyntä-
mään resurssit parhaalla mahdollisella tavalla.

Koulutus toteutetaan osana ESR-hanketta Kestävä kehitys mikro- 
ja pk-sektorilla – osaamisen kehittämisen pilotointi. Koulutus on  
maksuton ja tarkoitettu ensisijaisesti Satakunnan mikro- ja pk-yrityksille.

to 26.4.2018 klo 12-16

• Yrityksen kestävä kehittäminen 
- liiketoiminnan uudistamisen 
perusvalmiudet

• Miksi pitää uudistua?

• Mikä uudistamisessa on haasteellista?
• Millä tavoin uudistamista tapahtuu?
• Yrityksen uudistamiskyvyn 

kriittiset menestystekijät

Yrityksen uudistamiskyky
KOULUTTAJA: MATTI MAJURI

Mitä uudistaminen vaatii?

ti 10.4.2018 klo 12-16
Porin yliopistokeskus

Porin yliopistokeskus

• Sisälle kestävään kehitykseen – 
mitä kestävä kehitys tarkoittaa 
yrityksen näkökulmasta?

• Kestävän kehityksen tavoitteet 
ja niiden merkitys pk-sektorin 
toimintaan – mitä velvoitteita kestävä 
kehitys tuo yritystoimintaan?

• Vastuullisella toiminnalla tulosta – miten 
vastuullisuus parantaa liiketoimintaa?

• Yrityscase

Kestävän kehityksen merkitys, haasteet ja mahdollisuudet teollisuudelle
KOULUTTAJA: PETRA LATTUNEN

Tavoitteita ja merkityksiä

Uusi innovatiivinen 
KOULUTUS
Vahvista yrityksesi kestävän 
kehityksen, riskienhallinnan sekä 
kiertotalouden osaamista ja 
hyödynnä sitä liiketoiminnassa

Ilmoittautuminen  
esitteen takakannessa



2 Kestävä kehitys - liiketoiminnan riskit haltuun 

Riskienhallinnan merkitys on viime aikoina kas-
vanut huomattavasti. Kuluttajat, sijoittajat ja 
ostajat vaativat yrityksiltä vastuullisuutta. Riski-
enhallinnan lähtökohtana on usein ulkoa tullut 
kritiikki tai sen uhka. Riskienhallintaan on syytä 
suhtautua ennakoivasti, sillä strategisilla valin-
noilla on vaikutusta. 

Kestävän kehityksen mukainen toiminta on yri-
tysten kannalta tehokas keino hallita riskejä, 
lisätä työhyvinvointia ja työturvallisuutta, alentaa 
kustannuksia ja kasvattaa tuottoja. Oikeat valin-
nat tuovat yrityksille kilpailuetua ja näkyvyyttä 
kansallisesti ja kansainvälisesti. Riskienhallinta 
on strateginen väline yrityksen kilpailukyvyn 
parantamiseen.

ti 15.5.2018 klo 12-16

• Kestävän tuotannon muutosajurit
• Haasteita ja mahdollisuuksia 

pk-yrityksille

• Pienimuotoista työpajatoimintaa 
ja kokemuksien jakamista

Kestävä kehitys valmistavassa teollisuudessa 1/3
KOULUTTAJA: HASSE NYLUND

Kestävästi tehokkuutta
Porin yliopistokeskus

ti 29.5.2018 klo 12-16

• Tavoitteet ja mittarit
• Raportointi ja toimenpiteet

• Pienimuotoista työpajatoimintaa 
ja kokemuksien jakamista

Kestävä kehitys valmistavassa teollisuudessa 2/3
KOULUTTAJA: HASSE NYLUND

Kilpailuetua tavoitteellisuudella
Porin yliopistokeskus

ke 6.6.2018 klo 12-16

• Mukautuva ja kilpailukykyinen 
kestävä tuotanto

• Tuottavuuden ja kilpailukyvyn 
parantaminen

• Pienimuotoista työpajatoimintaa 
ja kokemuksien jakamista

Kestävä kehitys valmistavassa teollisuudessa 3/3
KOULUTTAJA: HASSE NYLUND

Kilpailukykyyn nostetta
Porin yliopistokeskus

ti 4.9.2018 klo 12-16

• Kestävän kehityksen päivittäinen 
toiminta yrityksissä – 
ympäristöriskien minimointi

• Yritysvastuu ja yritysvastuuraportit –  
liiketaloudelliset hyödyt irti 
vastuullisuustoiminnasta

• Isojen yritysten velvoitteet 
alihankkijoiden näkökulmasta – 
mitä vaaditaan, milloin ja miksi?

• Riskienhallintalomakkeistot

Kestävä kehitys ja yritysvastuu
KOULUTTAJA: PETRA LATTUNEN

Vastuullisuus kannattaa
Porin yliopistokeskus



3 Kiertotalous – vastaus kestävään talouskasvuun

Kiertotaloudella tarkoitetaan toimintamallia, 
jossa raaka-aineita ja materiaaleja käytetään 
mahdollisimman tuottavasti ja kestävästi. Vaikka 
kiertotalous tunnetaan ensi sijaisesti kierrättä-
misestä ja jätteiden kierrosta, se on paljon muu-
takin. Se on vahvasti myös palvelujen ja uusien 
teknologioiden kehittämistä, yhteistyöverkosto-
jen muodostumista ja digitaalisten ratkaisujen 
hyödyntämistä.

Miksi yritysten kannattaisi kiinnostua kiertota-
loudesta? Kiertotalous on kestävää liiketoimin-
taa parhaimmillaan. Se nähdään Suomessa ja 
maailmalla ennennäkemättömänä avauksena 
uudenlaiseen kasvuun. Suomi tähtää kiertota-
louden kärkimaaksi vuoteen 2025 mennessä.

ti 6.11.2018 klo 12-16

• Kiertotalous ja sen merkitys Suomen 
kannalta – näkymiä pk-sektorille

• Kiertotalous kansainvälisessä 
vertailussa – kestävää kilpailukykyä

• Tunnista kiertotalouden mahdollisuuksia 
yrityksillesi – uutta liiketoimintaa 
ja kehityspotentiaalia

Johdatus kiertotalouteen
KOULUTTAJA: NILLO HALONEN

Mitä kiertotalous merkitsee pk-yrityksille?

to 29.11.2018 klo 12-16

• Kiertotalouden liiketoimintamallien 
esittely ja käytännön esimerkkejä

• Kiertotalouden haasteet ja 
mahdollisuudet pk-yrityksille

• Menetelmiä kiertotalouden mukaisen 
liiketoiminnan kehittämiseen

Kiertotalouden liiketoimintamallit
KOULUTTAJA: VALTTERI RANTA

Kiertotalous on kannattavaa tulevaisuutta

Porin yliopistokeskus

Porin yliopistokeskus

ke 17.10.2018 klo 12-16

• Ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen/
kulttuurinen kestävyys riskienhallinnassa

• Pk-yritykset – velvollisuudet 
vastuullisen liiketoiminnan kannalta

Riskienhallinta ja kestävä kehitys
KOULUTTAJA: ULLA SAARI

Velvollisuudet eduksi
Porin yliopistokeskus

to 27.9.2018 klo 12-16

• Digitaalisen työkalun esittely 
ja käytön opastus

• Koulutuksen aikana on mahdollisuus 
tehdä riskikartoitus omaan yritykseen 
(oma tietokone mukaan)

Digitaalinen riskienhallinnan työkalu
KOULUTTAJAT: TUULA RAUKOLA JA JARMO VIITALA

Riskit haltuun helposti ja nopeasti
Porin yliopistokeskus



ti 11.12.2018 klo 12-16

• Energia- ja ekotehokkuus • Kustannustehokkuus

Kiertotalouden tekniset kierrot valmistavan teollisuuden näkökulmasta 1/2
KOULUTTAJA: HASSE NYLUND

Monia mahdollisuuksia
Porin yliopistokeskus

to 10.1.2019 klo 12-16

• Yhteistoiminta ja jaetut resurssit • Uusiokäytön mahdollisuuksia 
ja haasteita

Kiertotalouden tekniset kierrot valmistavan teollisuuden näkökulmasta 2/2
KOULUTTAJA: HASSE NYLUND

Suunnitelmista käytäntöön
Porin yliopistokeskus

ke 30.1.2019 klo 12-16

• Integroitu tuotekehitys ja tuotanto 
kiertotalouden mukaisessa toiminnassa

• Modulointi ja sen merkitys

• Tuotteen suunnittelu kiertotalouden 
eri strategioihin sopivaksi

Kiertotalous ja tuotekehitys
KOULUTTAJA: TIMO LEHTONEN

Joustavasti tulosta
Porin yliopistokeskus

to 14.2.2019 klo 12-16

• Mitä kyvykkyyksillä tarkoitetaan? 
• Kyvykkyydet kiertotaloudessa
• Yrityksen kiertotalouskyvykkyyksien 

arviointityökalun esittely

• Ohjeet kyvykkyysdatan keräämiseen 
(tehdään etätyönä ennen 
seuraavaa koulutuskertaa)

Kiertotalouden kyvykkyysvaatimukset 1/2
KOULUTTAJA: MATTI MAJURI

Tunnista yrityksesi kyvykkyys!
Porin yliopistokeskus

ti 5.3.2019 klo 12-16

• Etätöistä saatujen tulosten tarkastelu • Työpaja: tulosten jalkauttaminen 
kehittämissuunnitelmiksi

Kiertotalouden kyvykkyysvaatimukset 2/2
KOULUTTAJA: MATTI MAJURI

Kyvykkyydellä menestymisen polulle
Porin yliopistokeskus

ti 26.3.2019 klo 12-16

• Kiertotalousesimerkkinä 
Cradle to cradle -konsepti 

• Yhteenveto kiertotaloudesta
• Yrityscaset

Kiertotalouden ratkaisuja
KOULUTTAJA: SIRPA SANDELIN

Näkökulmia kiertotalouteen
Porin yliopistokeskus



Kehitä osaamis- ja arvopääomaa innovatiivisella koulutuksella
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Koulutus toteutetaan osana  
ESR-hanketta Kestävä kehitys  
mikro- ja pk-sektorilla –  
osaamisen kehittämisen pilotointi 
ja on de minimis -tuen alaista toimintaa.

Koulutuksen kohderyhminä ovat ensisijaisesti mikro- ja  
pk-yritykset Satakunnassa. Voit ilmoittautua yhteen tai useampaan 
koulutuspäivään. Koko koulutukseen voi ilmoittautua myös kerralla.

Lisätietoja:

Koulutukseen ilmoittautuminen

tut.fi/kekeos

Ilmoittaudu tästä  
painamalla linkkiä:  

tut.fi/kekeos

KOULUTUS ON MAKSUTON

https://www.webropolsurveys.com/S/0E1C13184C206685.par
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