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•
Panostam

alla om
an toim

innan kasvuun se m
yös lisää

työpaikkoja om
assa tehtaassa sekä toim

itusketjussa
•

Kestävän kehityksen kiinnostuksen lisääntyessä se
m

ahdollistaa uusia liiketoim
intam

ahdollisuuksia
•

Energiatehokkuus vaatim
ukset lainsäädännönkautta,

m
ahdollistavat liiketoim

innan kasvua
•

Poliittiset päätökset saattavat lisätä tai vähentää
liiketoim

intaa
•

Euroopan kilpailukyky, tiukka lainsäädäntö heikentää
kilpailukykyä

•
M

allinnuksen ja sim
uloinnin hyödyntäm

inen
•

Autom
aation ym

päristöystävällisyys
•

Laitesuunnittelu, tuotteista pyritään suunnittelem
aan

m
odulaarisem

pia
•

Toim
ittajat haetaan halvim

m
an kustannustason kautta

vaikka etäisyys olisikin suuri
•

O
m

aa tuotantoo tehostam
alla saavutetaan

resurssisäästöjä
•

Parem
m

at Työntekijät, yritys kiinnostaa hyviä
työntekijöitä

•
Pidem

m
ät työurat parem

pien työolosuhteiden ansioista
•

Sairaspoissaolojen vähenem
inen

•
Ajattelum

allin m
uuttam

inen
•

Toim
ittajaverkon hallinta ja toim

ittajien sitom
inen

kestävään kehitykseen
•

Tuotteiden takaisinotto ja kunnostus
•

Kehittyvien m
aiden lainsäädäntö, rajoitukset vasta

tulossa näihin m
aihin. U

usi liiketoim
inta-alue

•
Hiilidioksidi päästöt fokuksessa, ei keskitytä m

uihin
päästöihin

•
Politiikka lainsäädäntöä ohjaavana elim

enä koetaan
vääräksi

•
Asiakkaat laim

inlyövät kestävää kehitystä kunnes on
pakko toim

ia
•

Kierrätyksen tehostam
inen

•
Hankinta, ei aina tietoa alkuperästä

•
Ym

päristöluvat antavat todistuksen norm
ien

täyttäm
isestä

•
Panostukset ja julkiset tuet eivät ole riittäviä

•
Toim

innan etiikka päätöksissä ja sen esilletuonti
•

Suom
alaisuus

•
Tulevaisuudessa tuotekehitys on elinkaaren parem

paa
suunnittelua

•
After Sales toim

intojen m
erkitys korostuu

•
Työturvallisuus

•
Ei varm

aa tietoa m
ihin suuntaan kehitys asiakkaan

puolella on m
enossa

•
Kansainväliset kriteerit kestävän kehityksen
toteutukseen

•
Työhyvinvointi

•
Prosessien kehittäm

inen, projekteja voidaan sitoa
toisiinsa isom

m
iksi hankkeiksi

•
Erottum

inen kilpailijoista
•

Henkilöstön osaam
iseen panostam

alla om
a toim

inta
tehostuu

•
Globaalissa valm

istuksessa on hankala toteuttaa sam
oja

asioita eri paikoissa
•

Johdon tuki kestävän kehityksen asioihin
•

Väärät päätökset
•

Globaali kilpailu lisää kustannuspaineita
•

Asioiden yksinkertaistam
inen tuotantoprosesseissa

•
Asioiden/tekijöiden m

ittaam
inen

•
Pitkäjänteisyys, tuom

alla pitkäjänteisyyttä toim
intaan

investoinnit olisi helpom
pi toteuttaa

•
Elinkaarisuunnittelu on tärkeää pitkäikäisissä tuotteissa,
ajan oloon vaikutusket kasvavat

•
Pitkät kuljetusm

atkat ja pienet erät
•

Terveellinen Työym
päristö

•
Ergonom

ia, parantaa työntekijöiden jaksam
ista

•
M

ateriaalin uudelleenkäyttö ja säästöt m
ateriaalin

kulutuksessa
•

U
udelleen suunnittelu, tuotteelle voidaan suunnitella

uusi elinkaari hyvin varhaisessa vaiheessa
•

Läpäisyaika kasvaa kun uusia m
enetelm

iä otetaan
käyttöön

•
Jätteet&

Päästöt, pienhiukkasten ja pölyn vähentäm
inen

hankalaa
•

Tuotesuunnittelu vie enem
m

än resursseja
ym

päristöystävällisillä tuotteilla
•

Kestävä kehitys kiinnostaa asiakkaita m
utta siitä ei olla

valm
iita m

aksam
aan

•
Investoinnit ovat isoja kertaluontoisia

•
Kustannusten vähentäm

inen, tehostam
alla nykyisiä

prosesseja voidaan vähentää valm
istuksen kustannuksia

•
O

hjelm
at kehittyvät liian nopeasti eivätkä vanhat koneet

tue uusia ohjelm
ia

•
M

uutosvastarinta
•

Tuotekehityksen m
ahdollisuudet vaikuttaa tuotteen

ym
päristövaikutukseen

•
Edelläkävijä

•
Lainsäädännön kiristym

inen, haaste pysyä
kilpailukykyisenä

•
Kestävä kehitys m

arkkinointietuna
•

U
udet työurat, irtisanom

isten sijaan voidaan ohjata

uudelle työuralle
•

Globaali vaikutusm
ahdollisuus

•
Kestävän kehityksen toteuttam

inen lisää ihm
isten

työm
äärää

•
M

entori-järjestelm
än puute, olem

assaoleva tieto-taito
tulisi pystyä säilyttäm

ään
•

ICT:n hyödyntäm
inen tuotesuunnittelussa ja

tuotannossa
•

Eco –tuote
•

Johtam
isjärjestelm

ien kehittäm
inen tukem

aan
m

ittaam
ista, seuraam

ista ja asioiden toteuttam
ista

•
Pakkausm

ateriaalin käyttö
•

Liiketoim
innan jatkuvuus

•
Ilm

astonm
uutoksen vähättelem

inen
•

Veturiyritysten vähäisyys Suom
essa, tarvitaan yrityksiä

jotka toim
ivat esim

erkkeinä
•

Ekotehdas
•

Tuotantojärjestelm
än ja m

enetelm
ien kehittäm

inen
tehokkaam

m
iksi

•
Jätteen m

äärän pienentym
inen

•
Henkilöstön asenteet tukem

aan kekeä
•

Energian talteenotto
•

Erilaisten polttoaineiden hyödyntäm
inen

•
Asiakkaiden tietoisuus kasvussa kestävän kehityksen
asioissa

•
Hankinnat Kiinasta, toim

innan selvittäm
inen vaikeaa,

työolot, alkuperä ym
s.

•
Kehityksessä pysym

isessä tarvitaan osaam
ista

•
Työvoim

an ikääntym
inen

•
Energian käytön tehostam

inen
•

Vihreiden m
ateriaalien om

inaisuudet, eivät vastaa
laadullisesti nykyisten m

ateriaalien om
inaisuuksia

•
Tuotteen kierrätys ja talteenotto, ihm

iset eivät palauta
tuotteita kierrätykseen

•
EKO

2-hankkeeseen tuotantonäkökulm
a

•
Elinkaarisuunnitteluun ei olla panostettu ja eletään ns.
"kertakäyttökulttuuria"

•
Kertakäyttöisyys ja päivitettävyys

•
Ekoteollisuusalue, yhteiset asiat yritysten kesken
toteutettu keskitetysti

•
Tuotannon siirtym

inen pois Suom
esta

•
Kytkennät lainsäädäntöön ja viranom

aistahoihin,
m

ahdollisuus vaikuttaa
•

Julkisten hankkeiden hitaus



 

 

Asteikolla 1-5, arvioi seuraavien väitteiden toteutumista 

yrityksessäsi 

Arvio 

Kestävä kehitys tarjoaa yrityksellemme mahdollisuuden 

lisäliiketoimintaan 

 

After sales toiminnot muodostavat merkittävän osan 

liiketoiminnastamme 

 

Valmistustoimintomme ottavat huomioon kestävän kehityksen 

periaatteet 

 

Hyödynnämme hankinnoissamme ja toimituksissamme 

kierrätettäviä pakkauksia 

 

Kestävä kehitys näkyy viestinnässämme ja markkinoinnissamme  

Suunnittelemme tuotteemme kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti 

 

Seuraamme aktiivisesti asiakkaiden kestävän kehityksen arvojen ja 

tarpeiden kehittymistä 

 

Hyödynnämme tehokkaasti myyntitilanteessa tuotteidemme 

kestävän kehityksen ominaisuuksia 

 

Kestävä kehitys vaikuttaa hankintapäätöksiimme  

Kestävä kehitys vaikuttaa logistisiin ratkaisuihimme  
 

 

Arvioi asteikolla 1-5, kuinka paljon alla olevat asiat estävät 

yrityksesi muutosta kohti kestävää kehitystä? 

Arvio 

Standardoitujen mittareiden ja vertailuarvojen puute  

Toimenpide-ehdotusten (mitä ja milloin?) puuttuminen  

Osakkeenomistajien ja rahoittajien vaatimusten puute  

Tietoisuuden ja ymmärryksen puute kestävän kehityksen asioissa  

Kuluttajien ja asiakkaiden kysynnän ja vaatimusten puute  

Alihankkijoiden ja toimittajien vaatimusten puute  

Yhteiskunnan vaatimusten puute  

Esimiesten ja työntekijöiden vaatimusten puute  

Muutosten ja riskien välttäminen  

Johdon tuen puute  

Epävarma tai epäselvä liiketoimintamalli (business case)  
 

 

  



Asteikolla 1-5, miten hyvät ovat yrityksesi valmiudet seuraaviin 

toimenpiteisiin? 

Arvio 

Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden varmistaminen  

Energiatehokkuuden varmistaminen  

Sitoutuminen yritystä ympäröivään yhteisöön  

Hukkaan menevien materiaalien vähentäminen  

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen  

Eettisen vastuullisuuden varmistaminen kaikilla tasoilla  

Työntekijöiden mukaanottaminen päätöksiin, jotka koskevat heitä  

Työntekijän tukeminen työelämän ja vapaa-ajan toimien 

tasapainottamisessa 

 

Kestävään kehitykseen sitoutumisen korostaminen omassa 

brändissämme 

 

Työntekijöiden vapaaehtoisuuden kannustaminen  

Toimittajien kanssa työskentely kestävän kehityksen toimintatapojen 

tukemiseksi 

 

Kestävän kehityksen mittareiden asettaminen organisaation 

tavoitteiden saavuttamisen määrittämiseksi  

 

Kestävään kehitykseen liittyvän koulutuksen ja kehityksen 

tarjoaminen työntekijöille 

 

Kestävään kehitykseen liittyvien kriteerien käyttö työhönotossa ja 

valinnoissa 

 

Kestävän kehityksen  yhteistyöryhmien tukeminen kautta 

organisaation 

 

Kestävään kehitykseen liittyvien asioiden kytkeminen 

palkitsemisjärjestelmään 

 

Kestävään kehitykseen liittyvien kriteereiden käyttö ylennyksissä ja 

uralla etenemisessä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asteikolla 1-5, missä laajuudessa seuraavat tekijät ohjaavat 

liiketoimintapäätöksiä yrityksessäsi? 

Arvio 

Sijoittajien ja rahoittajien odotuksiin vastaaminen  

Lainsäädännön ja normien tehokas huomioonottaminen missä sitten 

toimimmekaan 

 

Työntekijöidemme terveyden ja turvallisuuden varmistaminen missä 

sitten toimimmekaan 

 

Työvoiman tuottavuuden parantaminen  

Maineemme / brändimme parantaminen sidosryhmiemme ja yleisön 

silmissä 

 

Työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteisöjen turvallisuuden 

parantaminen alueilla, joissa toimimme 

 

Innovoinnin tehostaminen kilpailuedun saavuttamiseksi  

Saastuttamisen ja myrkyllisten kemikaalien vaikutusten 

vähentäminen 

 

Toiminnan tehokkuuden parantaminen energian käytön ja tuhlauksen 

vähentämisen kautta 

 

Työntekijän moraalin ja sitoutumisen kehittäminen  

Riittävän materiaalien saannin varmistaminen pitkällä aikavälillä 

työntekijöillemme, toimittajillemme, asiakkaillemme ja yhteisöille, 

joissa toimimme 

 

Tarvittavien energialähteiden varmistaminen (sähkö ja polttoaine)  

Monipuolisten huippulahjakkuuksien houkutteleminen ja yrityksessä 

pitäminen 

 

Terveydenhuollon järjestelmien haasteisiin puuttuminen ja 

terveydenhuoltokustannusten alentaminen 

 

Suhteiden parantaminen yhteisön sidosryhmiin mukaan lukien ei-

valtiolliset organisaatiot 

 

Ilmastonmuutoksen riskien hallinta ja/tai seurausten vähentäminen  

Maailman hyväksi koituvien tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen  

Nykyisen asiakastyytyväisyyden ja uskollisuuden tehostaminen 

kestävän kehityksen aloitteilla 

 

Ratkaisujen löytäminen ikääntyvän työvoiman haasteisiin  

Uusien asiakkaiden houkutteleminen ja uusien markkinoiden 

kehittäminen kestävän kehityksen aloitteilla 

 

Riittävän vedensaannin varmistaminen työntekijöillemme, 

toimittajillemme, asiakkaillemme ja yhteisöille, joissa toimimme 

 

Vapaaehtoinen yhteistyö muiden yritysten kanssa kestävän 

kehityksen standardien muodostamiseksi 

 

Toimittajien rohkaiseminen kestävän kehityksen 

johtamiskäytäntöihin 

 

Työvoiman oikean kohtelun varmistaminen toimittajilla  

Ratkaisujen löytäminen maahanmuuton haasteisiin  


