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4.

”Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka 
päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, 
ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.” 
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Kestävä kehitys valmistavassa teollisuudessa

Kestävän tuotannon muutosajurit

Haasteita ja mahdollisuuksia pk-yrityksille
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Mukautuva ja kilpailukykyinen kestävä tuotanto

Tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen

1

2

3



Hasse Nylund 15.5.2018 16.42.30 4

Kestävä kehitys valmistavassa teollisuudessa

Kestävän tuotannon muutosajurit

Haasteita ja mahdollisuuksia pk-yrityksille

• Alustuksena STEEP-muutosajurit

• KEKE-projektin asioiden läpikäyntiä

– Projektissa tehtyjen haastattelujen antia

– Projektissa tehdyn kyselyn antia

1
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Ympäristöministeriön määritelmä 

kestävälle kehitykselle

Lähde: Ympäristöministeriö, http://www.ym.fi/fi-fi/Ymparisto/Kestava_kehitys/Mita_on_kestava_kehitys

• Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja

paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua

yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on

turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen

mahdollisuudet

• Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous

otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja

toiminnassa

http://www.ym.fi/fi-fi/Ymparisto/Kestava_kehitys/Mita_on_kestava_kehitys
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Yleistä KEKE-projektista
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KEstävän KEhityksen kilpailukykyinen 

ekotuotanto KEKE

KEKE-projektin tavoitteena oli vahvistaa Tampereen

teknillisen yliopiston (TTY) Tuotantotekniikan laitoksen

(TTE) osaamista kestävän kehityksen kilpailukykyisten

tuotteiden ja tuotannon alueella



Hasse Nylund 15.5.2018 16.42.31 8

Kestävyys (Sustainable)
• Energia- ja ekotehokkaat 

järjestelmät ja prosessit
• Kierrätys ja kiertotalous

Mukautuvuus (Agile)
• Joustavuus ja ketteryys
• Modulaarisuus ja konfigurointi

Kustannustehokkuus (Lean)
• Hukan eliminointi ja arvontuotto
• Tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus
• Turvallisuus

ICT:n tuomat mahdollisuudet

KEstävän KEhityksen kilpailukykyinen 

ekotuotanto KEKE
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KEKE TP 2: Kansallisen nykytilan ja 

suomalaisyritysten tarpeiden päivitys

Työpaketin tavoitteena oli selvittää suomalaisten

teollisuusyritysten, erityisesti konfiguroituvaan

kappaletavaratuotantoon keskittyneiden kone- ja

metalliteollisuusyritysten nykytila ja tulevaisuuden

tarpeet kestävään kehitykseen ja kestävän

kehityksen tuotantoon liittyen
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KEKE TP 2: Kansallisen nykytilan ja 

suomalaisyritysten tarpeiden päivitys

• Nykytilan ja tulevaisuuden tarpeiden kartoitus 

toteutettiin haastattelujen ja lomakekyselyn avulla 

– Haastattelut mahdollistivat asian tarkemman 

läpikäymisen ja lisätiedon keräämisen

– Kysymyslomake mahdollisti laajan aihepiirin 

käsittelyn kohtuullisella työmäärällä
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STEEP-muutosajurit
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Muutosajureiden läpikäynnin jälkeen…

• Miettikää kestävän kehityksen 

haasteita ja mahdollisuuksia 

omista näkökulmistanne jo 

muutosajureiden läpikäynnin 

aikana!

• Läpikäynnin jälkeen sijoitellaan 

näkemyksiänne kuvan 

mukaiseen nelikenttään 
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STEEP

STEEP-muutosajurit

Ekologinen

Teknologinen Sosiaalinen

EkonominenPoliittinen
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Sosiaalinen näkökulma

Sosiaalinen

Turvallisuus 

ja hyvinvointi

Työllisyys

Yhtei-

sölli-

syys

Ihmisarvosta 

kiinnipitäminen
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Teknologinen näkökulma

Teknologinen

Innovaatiot

Uudet teknologiat

Tehokkuus ja 

tarkoituksenmukaisuus
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Ekonominen (taloudellinen) näkökulma

Ekonominen

Kustannustehokkuus

Elinkeinoelämän ja 

luonnon sopusointu

Korruption 

estäminen
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Ekologinen (ympäristö) näkökulma

Ekologinen

Jätteet 

ja 

päästöt

Uusiutuvat materiaalit 

ja energia

Ihmisen toiminta luonnon 

kantokyvyn rajoissa
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Poliittinen näkökulma

Poliittinen

Lait ja säädökset

Yleinen suunta
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Pohdinta:

Kestävän kehityksen haasteita ja 

mahdollisuuksia
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Pohdinnan taustaa

• Haastatteluja pidettiin seuraavissa yrityksissä

• Ariterm

• Delfoi

• Fastems

• Prima Power

• Formia

• Hydroline

• Kiilto

• Metso 

Automation

• Metso Minerals

• Patria

• TP-Tools

• Vilakone

• SMC

• Valon kone

• Ruukki

• Agco Power

• Cargotec

• Robit

• Tredea

http://www.ariterm.fi/
http://www.delfoi.com/
http://www.fastems.com/
http://www.primapower.com/fi/
http://formiasmartflow.com/fi
http://www.hydroline.fi/
http://www.kiilto.com/
http://www.metso.com/fi/toimialat/oljy-ja-kaasu/
http://www.metso.com/fi/toimialat/kivenmurskaus/
http://patria.fi/fi
http://www.tptools.fi/
http://www.wille.fi/
http://www.miningandconstruction.sandvik.com/fi
http://www.valonkone.com/
http://www.ruukki.fi/
http://www.agcopower.com/suomi/
http://www.cargotec.com/fi-fi/Sivut/default.aspx
http://www.robit.fi/
http://www.tredea.fi/
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Pohdinnan taustaa

• Haastatteluissa kerättiin kestävän kehityksen tuotantoon 

liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita 

• sekä sijoitettiin nämä nelikenttään, jossa tarkasteltiin 

asian tärkeyttä

– asteikolla tärkeä – erittäin tärkeä

– sekä ajankohtaisuutta asteikolla 0-4v – 5-10v
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Pohdinta

• Miettikää kestävän kehityksen 

haasteita ja mahdollisuuksia 

omista näkökulmistanne 

• Kirjoittakaa näkemyksiänne 

post-it lapuille

• Sijoittakaa laput nelikenttään 

näkemyksenne mukaiseen 

kohtaan
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Sosiaalinen Teknologinen Ekonominen Ekologinen Poliittinen

Turvallisuus ja 

hyvinvointi

Tutkimus ja 

kehitys

Kustannus-

tehokkuus

Vaaralliset 

aineet

Lait ja 

säädökset

Ihmisoikeudet Digitalisaatio
Innovaatioiden

edistäminen

Jätteet ja 

päästöt

Korvaukset ja

tuet

Tuote-

turvallisuus
Kiertotalous Verovelvollisuus

Ympäristö-

tietoisuus

Poliittinen 

vakaus

Työllisyys Robotisaatio Työpaikat Biodiversiteetti Talouspolitiikka

Sitoutuminen Automaatio
Korruption 

estäminen

Materiaali ja 

energia-

tehokkuus

Verotus

Yhteisöllisyys Innovaatiot
Paikallinen 

talous

Uusiutuvat

materiaalit ja 

energia

Vaikutus-

mahdollisuudet

Toimittajien 

kohtelu

Uudet 

teknologiat
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Tutustuminen haastatteluissa 

täytettyihin post-it lappuihin
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Tutustuminen haastatteluissa 

täytettyihin post-it lappuihin

• Taustalla 20+ yrityksissä pidettyä työpajaa

– Teemana: Kestävän kehityksen mahdollisuudet 

ja haasteet

• Osallistujien näkökulmat kerättiin post-it-lapuille

• Näkökulmia kerättiin yhteensä 399 kappaletta

– Päällekkäisyyksien vähentämisen tuloksena 

saatiin 91 näkökulmaa



Hasse Nylund 15.5.2018 16.42.32 26

Haastattelujen vastaukset:
•Panostamalla oman toiminnan kasvuun se myös lisää 

työpaikkoja omassa tehtaassa sekä toimitusketjussa

•Kestävän kehityksen kiinnostuksen lisääntyessä se 

mahdollistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia

•Energiatehokkuus vaatimukset lainsäädännönkautta, 

mahdollistavat liiketoiminnan kasvua

•Poliittiset päätökset saattavat lisätä tai vähentää 

liiketoimintaa

•Euroopan kilpailukyky, tiukka lainsäädäntö heikentää 

kilpailukykyä

•Mallinnuksen ja simuloinnin hyödyntäminen

•Automaation ympäristöystävällisyys

•Laitesuunnittelu, tuotteista pyritään suunnittelemaan 

modulaarisempia

•Toimittajat haetaan halvimman kustannustason kautta 

vaikka etäisyys olisikin suuri

•Omaa tuotantoo tehostamalla saavutetaan 

resurssisäästöjä

•Paremmat Työntekijät, yritys kiinnostaa hyviä työntekijöitä

•Pidemmät työurat parempien työolosuhteiden ansioista

•Sairaspoissaolojen väheneminen

•Ajattelumallin muuttaminen

•Toimittajaverkon hallinta ja toimittajien sitominen 

kestävään kehitykseen

•Tuotteiden takaisinotto ja kunnostus

•Kehittyvien maiden lainsäädäntö, rajoitukset vasta tulossa 

näihin maihin. Uusi liiketoiminta-alue

•Hiilidioksidi päästöt fokuksessa, ei keskitytä muihin 

päästöihin

•Politiikka lainsäädäntöä ohjaavana elimenä koetaan 

vääräksi

•Asiakkaat laiminlyövät kestävää kehitystä kunnes on 

pakko toimia

•Kierrätyksen tehostaminen

•Hankinta, ei aina tietoa alkuperästä

•Ympäristöluvat antavat todistuksen normien täyttämisestä

•Panostukset ja julkiset tuet eivät ole riittäviä

•Toiminnan etiikka päätöksissä ja sen esilletuonti

•Suomalaisuus

•Tulevaisuudessa tuotekehitys on elinkaaren parempaa 

suunnittelua

•After Sales toimintojen merkitys korostuu

•Työturvallisuus

•Ei varmaa tietoa mihin suuntaan kehitys asiakkaan 

puolella on menossa

•Kansainväliset kriteerit kestävän kehityksen toteutukseen

•Työhyvinvointi

•Prosessien kehittäminen, projekteja voidaan sitoa 

toisiinsa isommiksi hankkeiksi

•Erottuminen kilpailijoista

•Henkilöstön osaamiseen panostamalla oma toiminta 

tehostuu

•Globaalissa valmistuksessa on hankala toteuttaa samoja 

asioita eri paikoissa

•Johdon tuki kestävän kehityksen asioihin

•Väärät päätökset

•Globaali kilpailu lisää kustannuspaineita

•Asioiden yksinkertaistaminen tuotantoprosesseissa

•Asioiden/tekijöiden mittaaminen

•Pitkäjänteisyys, tuomalla pitkäjänteisyyttä toimintaan 

investoinnit olisi helpompi toteuttaa

•Elinkaarisuunnittelu on tärkeää pitkäikäisissä tuotteissa, 

ajan oloon vaikutusket kasvavat

•Pitkät kuljetusmatkat ja pienet erät

•Terveellinen Työympäristö

•Ergonomia, parantaa työntekijöiden jaksamista

•Materiaalin uudelleenkäyttö ja säästöt materiaalin 

kulutuksessa

•Uudelleen suunnittelu, tuotteelle voidaan suunnitella uusi 

elinkaari hyvin varhaisessa vaiheessa

•Läpäisyaika kasvaa kun uusia menetelmiä otetaan 

käyttöön

•Jätteet&Päästöt, pienhiukkasten ja pölyn vähentäminen 

hankalaa

•Tuotesuunnittelu vie enemmän resursseja 

ympäristöystävällisillä tuotteilla

•Kestävä kehitys kiinnostaa asiakkaita mutta siitä ei olla 

valmiita maksamaan

•Investoinnit ovat isoja kertaluontoisia

•Kustannusten vähentäminen, tehostamalla nykyisiä 

prosesseja voidaan vähentää valmistuksen kustannuksia

•Ohjelmat kehittyvät liian nopeasti eivätkä vanhat koneet 

tue uusia ohjelmia

•Muutosvastarinta

•Tuotekehityksen mahdollisuudet vaikuttaa tuotteen 

ympäristövaikutukseen

•Edelläkävijä

•Lainsäädännön kiristyminen, haaste pysyä 

kilpailukykyisenä

•Kestävä kehitys markkinointietuna

•Uudet työurat, irtisanomisten sijaan voidaan ohjata 

uudelle työuralle

•Globaali vaikutusmahdollisuus

•Kestävän kehityksen toteuttaminen lisää ihmisten 

työmäärää

•Mentori-järjestelmän puute, olemassaoleva tieto-taito tulisi 

pystyä säilyttämään

•ICT:n hyödyntäminen tuotesuunnittelussa ja tuotannossa

•Eco –tuote

•Johtamisjärjestelmien kehittäminen tukemaan 

mittaamista, seuraamista ja asioiden toteuttamista

•Pakkausmateriaalin käyttö

•Liiketoiminnan jatkuvuus

•Ilmastonmuutoksen vähätteleminen

•Veturiyritysten vähäisyys Suomessa, tarvitaan yrityksiä 

jotka toimivat esimerkkeinä

•Ekotehdas

•Tuotantojärjestelmän ja menetelmien kehittäminen 

tehokkaammiksi

•Jätteen määrän pienentyminen

•Henkilöstön asenteet tukemaan kekeä

•Energian talteenotto

•Erilaisten polttoaineiden hyödyntäminen

•Asiakkaiden tietoisuus kasvussa kestävän kehityksen 

asioissa

•Hankinnat Kiinasta, toiminnan selvittäminen vaikeaa, 

työolot, alkuperä yms.

•Kehityksessä pysymisessä tarvitaan osaamista

•Työvoiman ikääntyminen

•Energian käytön tehostaminen

•Vihreiden materiaalien ominaisuudet, eivät vastaa 

laadullisesti nykyisten materiaalien ominaisuuksia

•Tuotteen kierrätys ja talteenotto, ihmiset eivät palauta 

tuotteita kierrätykseen

•EKO2-hankkeeseen tuotantonäkökulma

•Elinkaarisuunnitteluun ei olla panostettu ja eletään ns. 

"kertakäyttökulttuuria"

•Kertakäyttöisyys ja päivitettävyys

•Ekoteollisuusalue, yhteiset asiat yritysten kesken 

toteutettu keskitetysti

•Tuotannon siirtyminen pois Suomesta

•Kytkennät lainsäädäntöön ja viranomaistahoihin, 

mahdollisuus vaikuttaa

•Julkisten hankkeiden hitaus
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TTY:n tutkijoiden pohdinnan tulokset
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TTY:n tutkijoiden pohdinnan tulokset

• Näkemykset jaettiin seuraaviin kategorioihin

• Tuote ja tuotekehitys

• Toimitusketju

• Tuotanto

• Henkilöstö

• Liiketoiminta

• Yhteiskunta

• Näiden sisällä näkemykset jaettiin vielä kategorioihin

• Haasteet

• Keinot & Motivaatio

• Tavoitteet
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Tuote ja tuotekehitys

•Digitaaliset suunnittelutyökalut, kestävän kehityksen 
näkökulmien helpompi suunnittelu ja realisointi

•Tuotteen suunnitteluvaihe koetaan tärkeimmäksi 
varsinkin pitkän elinkaaren tuotteiden osalta

Keinot

Motivaatio

•Lyhyellä aikavälillä modulaarisuus

•Pidemmällä aikavälillä ekotuotteet
Tavoitteet

Haasteet
•Elinkaarisuunnittelun puute

•Tuotekehityksen fokus on kustannustehokkuudessa
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Toimitusketju

•PK-yritysten välinen yhteistyö työn muualle siirtymisen 
ehkäisemiseksi

•Halu maksaa kestävän kehityksen palveluista 
kolmannen osapuolen palveluntarjoajalle

Keinot

Motivaatio

•Short distance modal transports

•Suppliers located close to each other

•Longer term plan is to form an eco-friendly industrial 
area

Tavoitteet

Haasteet
•Ulkomaalaiset toimittajat, eettiset kysymykset

•Kestävän kehityksen toimenpiteet koetaan kalliina

•Yleisesti hyväksyttyjen mittarien puuttuminen
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Tuotanto

•Säästöt pitkällä aikavälillä materiaali- ja 
energiakustannuksissa

•Digitaaliset suunnittelutyökalut, kestävän kehityksen 
näkökulmien helpompi suunnittelu ja realisointi

Keinot

Motivaatio

•Lyhyellä aikavälillä toiminnan kehittäminen

•Pitkällä aikavälillä ekotehtaat
Tavoitteet

Haasteet
•Kestävän kehityksen toimenpiteet vaativat kalliita 
investointeja

•Mittareiden puuttuminen toimenpiteiden arvioimiseksi
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Henkilöstö

•Muutos liikkeelle yrityksen johdosta

•Kestävän kehityksen tarpeet on huomioitu 
rekrytoinnissa

Keinot

Motivaatio

•Osaajien pitäminen yrityksessä

•Tuottavuuden ja turvallisuuden parantaminen 
panostamalla henkilöstöasioihin

Tavoitteet

Haasteet
•Sitoutuminen kestävän kehityksen toimintaan ja 
muutosvastarinta

•Tietotaidon säilyminen
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Liiketoiminta

•Kestävä kehitys luonnollinen osa yrityksen strategiaa

•Yhtenäinen mittaristo kestävän kehityksen 
toimenpiteiden arviointiin

Keinot

Motivaatio

•Erottuminen kilpailijoista kestävän kehityksen 
toimenpiteillä

•Positiivinen kuva yhteisön silmissä
Tavoitteet

Haasteet
•Omistajat ja asiakkaat eivät vaadi tai arvosta kestävän 
kehityksen toimenpiteitä

•Pioneerina toimimisen riskit
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Yhteiskunta

•Tuki valtiotasolta kestävän kehityksen toimenpiteiden 
edistämiseksi

•Kestävän kehityksen sertifikaatti

Keinot

Motivaatio

•Työpaikkojen lisääminen paikallisesti koko 
toimitusverkossa

•Globaali konsensus kestävän kehityksen säännöistä  
Tavoitteet

Haasteet
•Politiikka nähdään liiketoiminnan esteenä

•Erot kehittyneiden ja kehittyvien maiden välillä 
esimerkiksi palkkakustannuksissa
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KEKE-projektin kyselyt
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KEKE-projektin kyselyt 

• Kyselyyn vastasi noin 80 henkilöä

• Yritykset olivat pienistä, alle 10 henkilön yrityksistä aina 

globaaleihin tuhansia henkilöitä työllistäviin yrityksiin

• Suurimmalla osalla oli vähintään insinöörin tai vastaavan 

koulutus

• Vastaajat olivat sekä naisia että miehiä

– Miehet ikähaarukassa 25 – 64 vuotta

– Naisten ikää ei tohdittu kysyä
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KEKE-projektin kyselyt 

• Asteikolla 1-5, arvioi seuraavien väitteiden toteutumista 

yrityksessäsi

• Asteikolla 1-5, miten hyvät ovat yrityksesi valmiudet 

seuraaviin toimenpiteisiin?

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

estävät yrityksesi muutosta kohti kestävää kehitystä?

• Asteikolla 1-5, missä laajuudessa seuraavat tekijät 

ohjaavat liiketoimintapäätöksiä yrityksessäsi?
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Asteikolla 1-5, arvioi seuraavien 

väitteiden toteutumista yrityksessäsi

Kestävä kehitys tarjoaa yrityksellemme mahdollisuuden lisäliiketoimintaan 1 3,90

After sales toiminnot muodostavat merkittävän osan liiketoiminnastamme 2 3,71

Valmistustoimintomme ottavat huomioon kestävän kehityksen periaatteet 3 3,31

Hyödynnämme hankinnoissamme ja toimituksissamme kierrätettäviä 

pakkauksia
4 3,30

Kestävä kehitys näkyy viestinnässämme ja markkinoinnissamme 5 3,29

Suunnittelemme tuotteemme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 6 3,27

Seuraamme aktiivisesti asiakkaiden kestävän kehityksen arvojen ja 

tarpeiden kehittymistä
7 3,10

Hyödynnämme tehokkaasti myyntitilanteessa tuotteidemme kestävän 

kehityksen ominaisuuksia
8 3,01

Kestävä kehitys vaikuttaa hankintapäätöksiimme 9 2,74

Kestävä kehitys vaikuttaa logistisiin ratkaisuihimme 10 2,71
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Arvioi asteikolla 1-5, kuinka paljon alla olevat 

asiat estävät yrityksesi muutosta kohti 

kestävää kehitystä?

Standardoitujen mittareiden ja vertailuarvojen puute 1 3,56

Toimenpide-ehdotusten (mitä ja milloin?) puuttuminen 2 3,49

Osakkeenomistajien ja rahoittajien vaatimusten puute 3 3,46

Tietoisuuden ja ymmärryksen puute kestävän kehityksen asioissa 4 3,41

Kuluttajien ja asiakkaiden kysynnän ja vaatimusten puute 5 3,38

Alihankkijoiden ja toimittajien vaatimusten puute 6 3,21

Yhteiskunnan vaatimusten puute 7 3,21

Esimiesten ja työntekijöiden vaatimusten puute 8 3,18

Muutosten ja riskien välttäminen 9 3,00

Johdon tuen puute 10 2,89

Epävarma tai epäselvä liiketoimintamalli (business case) 11 2,84
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Asteikolla 1-5, miten hyvät ovat yrityksesi 

valmiudet seuraaviin toimenpiteisiin?

Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden varmistaminen 1 4,19

Energiatehokkuuden varmistaminen 2 3,70

Sitoutuminen yritystä ympäröivään yhteisöön 3 3,69

Hukkaan menevien materiaalien vähentäminen 4 3,66

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 5 3,61

Eettisen vastuullisuuden varmistaminen kaikilla tasoilla 6 3,56

Työntekijöiden mukaanottaminen päätöksiin, jotka koskevat heitä 7 3,51

Työntekijän tukeminen työelämän ja vapaa-ajan toimien tasapainottamisessa 8 3,47

Kestävään kehitykseen sitoutumisen korostaminen omassa brändissämme 9 3,44

Työntekijöiden vapaaehtoisuuden kannustaminen 10 3,29

Toimittajien kanssa työskentely kestävän kehityksen toimintatapojen tukemiseksi 11 2,93

Kestävän kehityksen mittareiden asettaminen organisaation tavoitteiden saavuttamisen 

määrittämiseksi 
12 2,91

Kestävään kehitykseen liittyvän koulutuksen ja kehityksen tarjoaminen työntekijöille 13 2,80

Kestävään kehitykseen liittyvien kriteerien käyttö työhönotossa ja valinnoissa 14 2,71

Kestävän kehityksen  yhteistyöryhmien tukeminen kautta organisaation 15 2,54

Kestävään kehitykseen liittyvien asioiden kytkeminen palkitsemisjärjestelmään 16 2,40

Kestävään kehitykseen liittyvien kriteereiden käyttö ylennyksissä ja uralla etenemisessä 17 2,36
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Asteikolla 1-5, missä laajuudessa seuraavat tekijät 

ohjaavat liiketoimintapäätöksiä yrityksessäsi?

Sijoittajien ja rahoittajien odotuksiin vastaaminen 1 4,14

Lainsäädännön ja normien tehokas huomioonottaminen missä sitten 

toimimmekaan 2 4,13

Työntekijöidemme terveyden ja turvallisuuden varmistaminen missä sitten 

toimimmekaan 3 4,06

Työvoiman tuottavuuden parantaminen 4 3,94

Maineemme / brändimme parantaminen sidosryhmiemme ja yleisön silmissä 5 3,89

Työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteisöjen turvallisuuden parantaminen alueilla, 

joissa toimimme 6 3,83

Innovoinnin tehostaminen kilpailuedun saavuttamiseksi 7 3,81

Saastuttamisen ja myrkyllisten kemikaalien vaikutusten vähentäminen 8 3,80

Toiminnan tehokkuuden parantaminen energian käytön ja tuhlauksen 

vähentämisen kautta 9 3,73

Työntekijän moraalin ja sitoutumisen kehittäminen 10 3,51

Riittävän materiaalien saannin varmistaminen pitkällä aikavälillä 

työntekijöillemme, toimittajillemme, asiakkaillemme ja yhteisöille, joissa 

toimimme 11 3,50

Tarvittavien energialähteiden varmistaminen (sähkö ja polttoaine) 12 3,49
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Asteikolla 1-5, missä laajuudessa seuraavat tekijät 

ohjaavat liiketoimintapäätöksiä yrityksessäsi?

Monipuolisten huippulahjakkuuksien houkutteleminen ja yrityksessä pitäminen 13 3,44

Terveydenhuollon järjestelmien haasteisiin puuttuminen ja 

terveydenhuoltokustannusten alentaminen 14 3,41

Suhteiden parantaminen yhteisön sidosryhmiin mukaan lukien ei-valtiolliset 

organisaatiot 15 3,40

Ilmastonmuutoksen riskien hallinta ja/tai seurausten vähentäminen 16 3,29

Maailman hyväksi koituvien tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen 17 3,27

Nykyisen asiakastyytyväisyyden ja uskollisuuden tehostaminen kestävän 

kehityksen aloitteilla 18 3,27

Ratkaisujen löytäminen ikääntyvän työvoiman haasteisiin 19 3,24

Uusien asiakkaiden houkutteleminen ja uusien markkinoiden kehittäminen 

kestävän kehityksen aloitteilla 20 3,23

Riittävän vedensaannin varmistaminen työntekijöillemme, toimittajillemme, 

asiakkaillemme ja yhteisöille, joissa toimimme 21 3,23

Vapaaehtoinen yhteistyö muiden yritysten kanssa kestävän kehityksen 

standardien muodostamiseksi 22 2,93

Toimittajien rohkaiseminen kestävän kehityksen johtamiskäytäntöihin 23 2,83

Työvoiman oikean kohtelun varmistaminen toimittajilla 24 2,74

Ratkaisujen löytäminen maahanmuuton haasteisiin 25 2,40
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Tulevaisuuden megatrendit 

Satakuntalaisittain
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Tulevaisuuden megatrendit Satakuntalaisittain

• Digitalisoituminen

• Monikulttuuristuminen

• Kansainvälistyminen

• Ympäristöongelmat

• Verkostoituminen

• Yksilöllisyyden korostaminen 

kulutusvalinnoissa

• Alihankinta

• Moniammatillinen yhteistyö

• Teknologian kehittyminen

• Materiaalien muuttuminen

• Työvälineiden kehittyminen

• Työturvallisuuden uudet 

vaatimukset, mm. fyysinen 

ja psyykkinen kunto

• Fyysinen ja henkinen työstä 

palautuminen

• Taito markkinoida mm. 

kestävää kehitystä osana 

alan tuotteita, palveluita ja 

ammattitaitoa

Lähde: Satamittari, http://www.satamittari.fi/tulevaisuuden-megatrendit

http://www.satamittari.fi/tulevaisuuden-megatrendit
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Opiskelijan sanomaa keväällä 2018

• Äitini (turvallisuusinsinööri) kerran sanoi, että hän pystyy 

tekemään kaikkensa 

– hyvien työohjeiden ja 

– turvallisten toimintatapojen esiintuomisen, tekemisten ja 

tiedottamisen eteen, 

• mutta asia mihin hän ei voi vaikuttaa, on se 

– miten ihmiset ohjeet ja toimintatavat sisäistävät ja 

– miten he niitä noudattavat


