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YK:N KESTÄVÄN  kehityksen 17 tavoitetta 
siivittävät yrityksiä kohti vastuullisia glo-
baaleja innovaatioita ja menestyvää liike-
toimintaa. Vaikka vastuullisuus painottuu 
ekologisen kestävyyden vahvistamiseen, 
myös muut ulottuvuudet näkyvät. Hyviä 
esimerkkejä ovat suomalaisyritysten kou-
lutusinnovaatioiden viennin kasvu tai työn-
tekijöiden oikeuksien ja 
turvallisuuden suojele-
minen globaaleissa han-
kintaketjuissa.
 
Y R I T Y S VA S T U U L L E 
on kuitenkin tilausta 
– ja tilaa – myös lähel-
lä. Kide-säätiön yritys-
kumppaneiden tuella 
olemme päässeet raken-
tamaan uudenlaisia pal-
veluratkaisuja ihmisille, 
jotka eivät syystä tai toi-
sesta ole saaneet riittä-
vää tukea olemassa ole-
vista palveluista. Yritys-
ten rohkeus lähteä mukaan kehitystyöhön 
on avannut ovia yhteiskunnalliseen osalli-
suuteen myös niille, joiden elämässä toi-
vo paremmasta huomisesta on hiipumas-
sa. Erityisen kannustavaa on ollut huoma-
ta, että yrityksiä kiinnostaa ihmisten poten-
tiaali ja se, mitä annettavaa heillä on. Diag-
nooseilla tai aiemmilla epäonnistumisilla ei 
ole ollut painoarvoa.
 
YRITYKSET VOIVAT  parhaimmillaan olla 
vauhdittamassa yhteiskunnallisia uudis-
tuksia julkisen ja kolmannen sektorin tuke-
na. Systeemisen muutoksen aikaansaami-

seksi esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisys-
sä voidaan nykyistä laajemmin hyödyntää 
yhteiskehittämistä – julkisen sektorin vas-
tuuta kuitenkaan väistämättä. 
 
VASTUULLISUUS ON  toki myös pieniä te-
koja. Yritys voi tarjota esimerkiksi oppimis-
vaikeuksien kanssa kamppailevalle tai vam-

maiselle nuorelle harjoitte-
lu- tai kesätyöpaikan. Kun 
nuori pääsee osalliseksi yri-
tyksen arkeen ja saa onnistu-
misen kokemuksia, saattaa 
hän parhaimmillaan rohkais-
tua muuttamaan oman elä-
mänsä suuntaa. Kide-sääti-
ön hankkeissa on ollut hie-
noa nähdä, kuinka arjen teot 
konkretisoivat yritysvastuu-
ta myös työntekijöille. Toi-
mimalla nuorten tukena työ-
paikalla lisääntyy ymmärrys 
siitä, kuinka erilaisista lähtö-
kohdista me tähän elämään 
ponnistamme. Mahdolli-

suuksien tarjoaminen on myös diversitee-
tin vahvistamista konkreettisimmillaan.
 
YRITYKSEN OMAT  arvot ja liiketoimin-
ta ohjaavat toki myös sen vastuullisuuste-
koja. Siksi yritysvastuulle on jäätävä tilaa 
muovautua yrityksen omienkin toiveiden 
mukaisesti, yhteistyökumppaneita kun- 
nioittaen. Yritykset voisivat kuitenkin teh-
dä kestävän liiketoiminnan tueksi nykyis-
tä enemmän sellaisia vastuullisuustekoja   
ja jopa innovaatioita, jotka vahvistavat oi-
keudenmukaista, suvaitsevaa ja osallista-
vaa yhteiskuntaa. 

Vastuullisuus avaa ovia

Tarja Arkio 
Hankejohtaja 
Kide-säätiö

Puheenvuoro 

”Meille otetaan 
töihin vain hyviä  
tyyppejä.”
Senior Legal Counsel 
Minna Laurila

Tilitalo Aaltonen sai 
Osaava PK-hankkeesta 
työkaluja parempaan 
henkilöstöjohtamiseen. 
Samalla kirkastuivat yri-
tyksen strategia ja tulevai- 
suuden kasvutavoitteet. 

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva mikko kuparinen 

kuva sirke salomaa

J yväskyläläinen Tilitalo Aal-
tonen Oy osallistui valta-
kunnalliseen ESR-rahoittei-
seen OsaavaPK-hankkee-

seen, jossa keskityttiin valmenta-
maan pk-yritysten johtoa erityisesti 
uudistumiskyvykkyyden eri teemo-
jen ympärillä. Hanketta koordinoi 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja 
osatoteuttajina olivat LUT-yliopisto 
sekä Työterveyslaitos.

Tilitalo Aaltosen henkilöstön esi-
miehen Anna-Kaisa Mäkelän mu-

kaan yritys lähti hakemaan hank-
keesta tukea moniin muutoksiinsa. 
Lyhyessä ajassa Tilitalossa oli tapah-
tunut useita henkilöstövaihdoksia. 
Lisäksi yrityksessä uudistettiin joh-
tamisstrategiaa ja oltiin ottamassa 
käyttöön uusia IT-järjestelmiä.

– Hanke tuli juuri sopivaan ai-
kaan, sillä olimme suurten uudis-
tusten edessä. Oli antoisaa päästä 
jakamaan näkemyksiä eri aloilla toi-
mivien yritysten kanssa. Käsittelim-
me keskusteluissa omaan johtajuu-

teen, henkilöstön osallistamiseen, 
verkostoihin ja yrityksen uudistu-
miskykyyn liittyviä teemoja.

Henkilöstö mukaan  
Hankkeesta saadut opit toivat sys-
temaattisuutta yritystoiminnan ja 
henkilöstön johtamiseen. Työyhtei-
sön avoimuus ja luottamus parani-
vat ja työntekijöiden osallistuminen 
lisääntyi. Positiiviset muutokset nä-
kyivät erittäin hyvin hankkeen alus-
sa ja lopussa teetetyn OsaavaPK-ky-

selyn tuloksissa.
– Saimme toimintaamme tärkeää 

ulkopuolista näkemystä ja ohjausta. 
Se auttoi meitä luomaan kehittämis-
työlle selkeän rakenteen ja aikatau-
lutetut tavoitteet. Henkilöstöpala-
verimme ajankohdat täsmentyivät 
ja aloimme viestiä työntekijöillem-
me entistäkin avoimemmin ja läpi-
näkyvämmin. Otimme käyttöömme 
uusia konkreettisia työkaluja, muun 
muassa Topaasia®-pelin, jossa ko-
ko henkilöstö pääsee ideoimaan ja 
kirkastamaan yrityksen kehittämis-
kohteita, Mäkelä iloitsee.

Hankkeen rohkaisemina Mäke-
lä ja Tilitalon toimitusjohtaja Tuula 
Aaltonen varasivat kalentereistaan 
enemmän aikaa yrityksen kehittä-
miselle. Tulosta alkoi syntyä heti ja 
yrityksen uusi strategia sai muoton-
sa. Kuluvana vuonna tarkoituksena 
on saattaa strategiatyö päätökseen, 
jalostaa yrityksen verkostoja sekä 
panostaa myynnin ja markkinoin-
nin kehittämiseen.

– Meillä on selvät, mitattavat kas-
vutavoitteet. Tavoittelemme asiak-
kaiksi pienten yritysten ohella kes-
kisuuria yrityksiä, joille suuntaam-
me kohdennettua markkinointia, 
Mäkelä toteaa. 

Hämeen ELY-keskuksen hal-
linnoima Tuottava ja tulokselli-
nen työelämä -koordinaatiohanke 
viestii työelämän kehittämishank-
keissa syntyneistä hyvistä käytän-
nöistä, työkaluista ja onnistumisis-
ta. OsaavaPK- ja Työkaari kantaa – 
tuottavaa työhyvinvointia -hank-
keiden onnistumiset ovat näistä 
hyviä esimerkkejä.

Tilitalo Aaltosen toimitusjohtaja Tuula Aaltonen, JAMKin projektipäällikkö Henna-Riikka Markkio sekä Tilitalo Aaltosen henkilöstön esimies  
Anna-Kaisa Mäkelä pelaavat hyötypeli Topaasiaa®. 

Uudistumiskykyä 
henkilöstöjohtamisella  

Tukimetin toimitusjohtaja Jani Hiljanen kertoo työntekijöiden hyvinvoinnin parantuneen hankkeen avulla.

RAUMALAINEN  Tukimet Oy osal-
listui valtakunnalliseen, ESR-rahoit-
teiseen Työkaari kantaa – tuottavaa 
työhyvinvointia -hankkeeseen. Sen 
tavoitteena on parantaa työhyvin-
vointia, pidentää työuria ja edistää 
tuottavuutta teknologiateollisuu-
den yrityksissä. Yrityksille toteutet-
tiin hankkeen alussa työhyvinvoin-
ti- ja tuottavuusanalyysi, jonka poh-
jalta laadittiin kehittämissuunnitel-
mat. Yrityksille järjestettiin valmen-
nusta, vertaissparrausta, teematyö-
pajoja ja verkko-opetusta.

Toimitusjohtaja Jani Hiljasen 
mukaan Tukimetin tavoitteena oli 
kehittää yrityksen ilmapiiriä ja työ-
kulttuuria avoimemmaksi ja osal-

listavammaksi. Hiljasen mieles-
tä hankkeessa parasta oli se, että 
yrityksen oma henkilökunta pääsi 
vaihtamaan ajatuksia toimintata-
voista toisten yritysten edustajien 
kanssa. Hankkeesta saatiin myös 
idea tiimityöhön siirtymisestä ja Po-
motsekki-työkalun käyttöönotosta.

– Kahden tuotantotiimin perus-
taminen paransi avoimuutta, si-
toutumista ja yhteistyötä sekä lisä-
si työntekijöiden osallistumista ke-
hittämiseen. Työhyvinvointi parani, 
kun työntekijät kokevat, että heidän 
toiminnallaan on merkitystä. 

Hyvä ilmapiiri lisää tuottavuutta

“
Oli antoisaa  
päästä jakamaan 
näkemyksiä eri  
aloilla toimivien  
yritysten kanssa. 

WWW.TUOTTAVAJATULOKSELLINEN- 
TYOELAMA.BLOGSPOT.COM
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H enkilöstön hyvinvoin- 
ti on ykkösasia Oy Hal- 
va Ab:n toimitusjohtaja 
Jean Karavokyroksel-

le, kun puhutaan vastuullisuudesta. 
– Kehitämme henkilöstön kans- 

sa työtehtäviä, toimenkuvia ja kaik- 
kea työn mielekkyyteen vaikutta- 
via asioita. Rutiineja yritämme au- 
tomatisoida mahdollisimman pit- 
källe esimerkiksi IT-järjestelmillä ja 
tuotantoautomaatiolla. 

Tehtaalla kiinnitetään paljon-
huomiota myös turvallisuuteen, 
työasentoihin sekä työskentelyta- 
poihin. Lisäksi myös asioihin, jot- 
ka auttavat jaksamaan vuorotyössä.

Työhyvinvoinnin kehittämispro- 
jektit ovat kantaneet hedelmää, ja 
esimerkiksi tapaturmien määrä Hel- 
singin Pitäjänmäen tehtaalla on vä- 
hentynyt vuosien saatossa.

Halva työllistää noin 90 henkeä, 
joista reilu puolet työskentelee tuo-

Työssään viihtyvä 
henkilöstö tuottaa 
vastuullista lakritsia   

tannossa. Työhyvinvoinnin ja viih- 
tyvyyden ansiosta työntekijät py- 
syvät talossa.

– Suurin osa henkilöstöstä on ol- 
lut palveluksessamme yli 10 vuot- 
ta. Pitkäaikaisimmat työntekijät jo- 
pa yli 40 vuotta.

Kolmannen yrittäjäsukupolven 
toimitusjohtaja tuntee nimeltä jo- 
kaisen. Halva huolehtii henkilöstös-
tään myös lainaamalla sille rahaa.

Leikkauksia hiilipäästöihin
Karavokyroksen mielestä perheyri-
tys on etu vastuullisuusasioissa. Se 
voi toimia pitkäjänteisemmin kuin 
kvartaalitulosta tuijottava pörs- 
siyritys. Tämä on voimavara myös 
kestävän kehityksen hankkeissa.

– Niitä ei tarvitse arvioida lyhyel- 
lä takaisinmaksuajalla vaan voim- 
me pitkäjännitteisemmin kehittää 
asioita pelkkiä lukuja katsomatta.

Halva toteuttaa parhaillaan toi-

mia, jotka pudottavat tehtaan hii- 
lijalanjälkeä 25 prosenttia. Tehtaal- 
la siirrytään led-valaistukseen. Uu- 
sittavissa ilmanvaihtokoneissa on 
pienempi energiankulutus ja te-
hok- kaampi lämmön talteenotto. 
Kol- mantena tuotannossa siirry-
tään kaukolämpöön.

– Nämä ovat isoja satsauksia koh- 
ti hiilineutraaliutta, joka on pitkän 
aikavälin tavoitteemme. Teemme 
kaikkemme, että saamme hiilipääs- 
töt minimoitua.

Halva varmistaa myös, että sen 
raaka-aine-, materiaali- sekä muut 

tavaran- ja palveluntoimittajat toi- 
mivat eettisesti ja ympäristön kan- 
nalta kestävästi.

Uusia pakkausmateriaaleja
Valtaosa Halvan tuotannosta myy- 
dään makeispusseina. Siksi valmis- 
taja on pohtinut paljon pakkausma-
teriaalivaihtoehtoja. Yritys on esi- 
merkiksi mukana tuotekehitys- 
hankkeessa, jossa kehitetään sel- 
luloosapohjaisia muovipakkauksia.

– Se vähentää hiilijalanjälkeäm- 
me merkittävästi. Pakkaukset tule- 
vat kehittymään. Suurin osa Halvan 

raaka-aineista on kotimaisia. Tämä 
on yritykselle tärkeää samoin kuin 
verojen maksaminen Suomeen.

Kaikkia valmistusaineita, kuten 
lakritsin raaka-ainetta eli lakritsi- 
juurta, ei kuitenkaan Suomesta saa.

– Pyrimme yhä enemmän luon- 
nollisuuteen. Makeisten värejä vä- 
hennetään, kun voidaan. Lakritsis- 
tamme on poistettu lääkehiili, jo- 
ka toi sille aiemmin mustemman 
värin. Myös pinnoitteena käytetty 
palmuöljy korvattiin auringonkuk- 
kaöljyllä pari vuotta sitten, Karavo- 
kyros kertoo.

Kestävästi tuotetun suomalaisen lakritsin suosio on toimitusjohtaja Jean Karavokyroksen mukaan kasvussa.

Halva on perheyritys, joka tuottaa makeisia kestävästi. 
Vastuullinen omistajuus on toiminnan kulmakivi, sillä 
se mahdollistaa tuotannon pitkäjänteisen kehittämisen.
teksti aino tiirikkala  kuva halva

Taideyliopiston teatterikor-
keakoulun aula on talvi-
sena aamuna vielä tyhjä. 
Muutama opiskelija kii-

ruhtaa luennolle ja harjoituksiin, 
kaksi tyttöä venyttelee aulan kes-
kellä sijaitsevalla näyttämöllä.

Taideyliopiston taidekasvatuk-
sen  tutkimuskeskus CERADA:n 
tutkija Satu-Mari Jansson on tässä 
ympäristössä kuin kotonaan. Hän 
on työyhteisövalmentaja, palvelu-
muotoilija ja kasvatustieteen toh-
tori, joka on väitellyt teatterista ja 
draamasta oppimismuotona. 

Lisäksi Jansson on mukana Suo-
men Akatemian Strategisen tutki-
muksen neuvoston rahoittamassa 

Taiteella on merkittävä 
rooli työyhteisöjen muu-
toksissa. Taideyliopiston 
ArtsEqual-hankkeen tut-
kija Satu-Mari Jansson on 
tutkinut johtamisen ja 
työelämän kehittämistä 
teatterin avulla. 

teksti anna gustafsson  
kuva juha arvid helminen

ArtsEqual-hankkeessa, jossa tut-
kitaan muun muassa sitä, kuinka 
taiteella voitaisiin lisätä yhteiskun-
nallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 
Suomessa.

Janssonille on luontevaa toimia 
monessa roolissa. Hän esiintyy pu-
hujana yritysten seminaareissa, 
valmentaa johtoryhmiä ja työyh-
teisöjä ja kouluttaa ihmisiä erilai-
sissa työelämän muutosprosesseis-
sa. Lisäksi hän tutkii vastavuorois-
ta oppimista teatterin ja työelämän 
välillä. Tällä kertaa on tarkoitus sy-
ventyä erityisesti Janssonin osaa-
miseen työyhteisöjen kehittäjänä 
ja oppimisen tutkijana. 

 Tutkija on vahvasti sitä miel-
tä, että taiteella, ja erityisesti teat-
terilla, on työelämän muutokses-
sa mahdollista yhdistää tieto, tun-
teet ja oppiminen. Teatterin ja draa-
man avulla on mahdollista tehdä 
näkyväksi useita erilaisia tilantei-
ta, elää niitä tunnetasolla ja samal-
la oppia. Tuloksellinen johtaminen 
vaatii paitsi hyviä vuorovaikutus-
taitoja, nykyisin yhä useammin 
myös hyvää esiintymistaitoa.

– Teatteri ja draama tukevat vuo-
rovaikutuksen kehittymistä ihmis-
ten välillä. Työelämän haastavia ti-
lanteita voi harjoitella yhdessä tai 
esimerkiksi ammattinäyttelijän tu-

kemana ja sillä tavalla vahvistaa po-
sitiivista kehitystä, Jansson kuvaa. 

Merkityksellisyys sitouttaa
Työn merkityksellisyys on korostu-
nut tekijänä, joka saa ihmiset sitou-
tumaan työhönsä ja työpaikkaan-
sa. Yritykset ovat heränneet siihen, 
että yksittäisen työntekijän tavoit-
teiden ja suunnitelmien tukeminen 
kannattaa. Myös johtamisessa hy-
vät vuorovaikutustaidot ovat osa 
kokonaisvaltaista yritysvastuuta. 

– On eri asia miettiä näitä asioi-
ta tai edes kirjoittaa niitä paperil-
le, kuin nähdä ja elää omia suun-
nitelmiaan todeksi konkreettisesti. 
Teatterin keinoin voi kokeilla eri-
laisia tapoja toimia ja pohtia tilan-
teisiin sopivaa parasta vaihtoehtoa.

Konkreettisen esimerkin työstä 

saa, kun Jansson simuloi yhdessä 
yrityksen johtoportaan kanssa eri-
laisia vaihtoehtoisia reagointitapo-
ja haastaviin johtamisen tilanteisiin 
ammattinäyttelijän esittäessä eri-
laisia asiantuntijarooleja. 

– Teatteri on työtapana herättävä 
ja synnyttää monissa ihmisissä ai-
toja tunteita, mutta samalla se tar-
joaa myös tärkeitä havaintoja omas-
ta johtamistavasta.

Isomman joukon valmennus-
kin onnistuu. Esimerkiksi työelä-
keyhtiö Varman satakunta asian-
tuntijaa valmistautui robotiikan 
ja automatisaation tuomiin muu-
toksiin työssään miettimällä omaa 
urapolkuaan, vahvistamalla omaa 
osaamistaan ja selkeyttämään tule-
vaisuuden suunnitelmiaan teatte-
riin pohjautuvalla valmennuksella. 

Taide on mahdollisuus 
Jansson myöntää, että niitäkin 
on, jotka yhä edelleen suhtautu-
vat ennakkoluuloisesti taiteen ja 
liike-elämän yhdistämiseen. Mut-
ta toisaalta hän sanoo, että varsin-
kin liike-elämässä muutosvauhti on 
tällä hetkellä niin kova, että pelkäs-
tään perinteisillä keinoilla ei enää 
pärjätä. 

– Yrityksissä ei taidetta nähdä 
enää riskinä, vaan mahdollisuute-

na tehostaa oppimista sekä koko 
työyhteisön hyvinvointia. Taiteen 
avulla näkökulma laajenee, Jans-
son summaa.  

Taideyliopiston taidekasvatuksen tutkimuskeskus CERADA:n tutkija Satu-Mari Jansson kannustaa yrityksiä hyödyntämään taiteen keinoja työelämän muutostilanteissa.

Johtamista teatterin keinoin 

“
Liike-elämän 
muutosvauhti  
on niin kova, että  
perinteiset keinot 
eivät enää tehoa. 

Taide kuuluu 
kaikille
n ArtsEqual-hanke tutkii 
taidetta julkisena palvelu-
na sekä sitä, miten se voisi  
lisätä yhteiskunnallista  
tasa-arvoa ja hyvinvointia.

n Tavoitteena on myös 
kannustaa institutionaalis-
ten rajojen ylittämiseen. 

n  Taideyliopiston koordi-
noima hanke on yksi  
suurimmista taiteiden ja 
taidepedagogiikan tutki-
mushankkeista Suomessa. 

n  Hanketta rahoittaa Suo-
men Akatemian Strategisen 
tutkimuksen neuvosto.

WWW.ARTSEQUAL.FI

Työpeili-ryhmiä haastatellut Marika Raitaniemi ja Deva Lingerien yrittäjä 
Ida Aaltonen toteavat yrittäjävertaisuuden olevan ainutlaatuista.

K okemuksesta tiedäm-
me, että vertaistuki toi-
mii. Kun jaamme ajatuk-
semme sellaisten ihmis-

ten seurassa, jotka ovat samassa ti-
lanteessa, he ymmärtävät meitä ja 
saamme kokemuksen luottamuk-
sesta ja hyväksynnästä. 

Kuluvalla vuosituhannella yri-
tysten määrän kasvu perustuu pää-
osin yksinyrittäjien määrän kas-
vuun – heitä on jo yli 180 000. Yk-
sinyrittäjien merkitys alueiden elin-
voimalle on kiistaton myös siellä, 
mihin taloudellinen kasvu ja muut-
toliike ei suuntaudu. Yrittäjien hy-
vinvointi nostetaan juhlapuheissa 
usein esille, mutta käytännön työ-
kaluja on vähän.

Satakunnan ammattikorkea-
koulun kehittämä, vertaisuuteen 
perustuva Työpeili-konsepti on 
parantanut mukana olleiden yrit-
täjien hyvinvointia ja osin yllättä-
västikin, lisännyt myös heidän lii-

Vertaistuki on korvaamaton 
osa yrittäjän hyvinvointia 

ketoimintaansa.
– Yksinyrittäjä on kokonaisvaltai-

nen yrittäjä, joka ei erota arkeaan 
työnteosta. Työpeili toi heille ver-
taisiaan kumppaneita, joiden kans-
sa he saivat arvoisensa kokemuk-
sen, kertoo yrittäjien haastattelut 
toteuttanut Marika Raitaniemi, pit-
kän linjan yrittäjä itsekin. 

– Esimerkkinä voisin mainita 
yrittäjän, joka mietti toiminnan lo-
pettamista vaikeassa tilanteessa, ei-
kä saanut apua muualta. Ryhmässä 
asiat valkenivat. Kokemukset Työ-
peilistä olivat niin hyviä, että olin 
itsekin ällistynyt, Raitaniemi jatkaa.

Oikeus voida hyvin 
Virka-ajan puitteissa toteutetussa, 
maksuttomassakin tilaisuudessa 
yksinyrittäjät loistavat poissaolol-
laan, eikä ihme. Kivijalkakauppaa 
ei voi päiväksi sulkea. Sote-puolen 
pienyrittäjä ei voi jättää asiakastaan 
hoitamatta. Työpeilissä arvostettiin 

sitä, että tapaamiset olivat iltaisin. 
Yrittäjien kokemus siitä, että heil-
lä on oikeus omaan hyvinvointiin-
sa, oli merkittävä. Osallistujat ker-
toivat, että kun oman Työpeili-ryh-
män kokoontuminen oli kalenteris-
sa, sitä ei jätetty väliin.

– Tapaamiset olivat ongelman-
ratkaisua yhdessä, uusia liikeide-
oita ja oman ajan ottamista. Kehit-
täminenkin vaatii aikaa ajatella. Jos 
aikaa ei ole tai on asioiden kanssa 
yksin, ei pääse eteenpäin. Muiden 
yksinyrittäjien kanssa se onnistui, 
summaa Raitaniemi haastattelujen 
tuloksia.

Työpeilin kehittämisen mahdol-
listi Euroopan sosiaalirahaston ra-
hoittama hanke. Sen päättyessä 
Työpeili-ohjaajakoulutus siirtyy 
hankkeelta SAMKin Jatkuvan op-
pimisen palvelutarjontaan.

– Yritysten perustamisneuvon-
nassa on Suomessa hyvin palvelu-
ja, toimivien yksinyrittäjien osalta 
puolestaan ei. Työpeili on valmis 
konsepti yritysneuvojille ja kaikil-
le yrittäjäryhmien vetämisestä kiin-
nostuneille. Toivonkin, että Työpei-
li juurtuu uudeksi palvelutuotteek-
si niin yrittäjille ja kuin yrityspalve-
luihinkin, kertoo hankkeen projek-
tipäällikkö Kaarina Latostenmaa.

Työpeili on palvelutuote yksinyrittäjien ja mikro- 
yritysten kanssa työskenteleville. Ohjatut vertais- 
ryhmät ovat parantaneet yrittäjien hyvinvointia ja  
lisänneet heidän liiketoimintaansa. 
teksti katri kujanpää  kuva via ramstén
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n  Toteuttajina Centria-ammatti-
korkeakoulun digitalisaation sekä  
Oulun yliopiston säätötekniikan 
tutkimusryhmät.

n Päärahoittajina toimivat Keski- ja 
Pohjois-Pohjanmaan liitot, tukijana 
12 alueen yritystä sekä kuntara-
hoittajina KOSEK ja BusinessOulu. 

n  Toteutusaika on 4/2019-3/2022, 
ja kustannusarvio 630 000 euroa.

T eollisuusyritykset ovat merkittä-
vässä asemassa, kun puhutaan 
uusien ilmastotoimien tarpees-
ta. Innovaatioiden ja ratkaisujen 

puute koetaan yrityksissä kuitenkin yhte-
nä esteenä vähähiilisempää tuotantoa ta-
voiteltaessa. Centria-ammattikorkeakoulun 
ja Oulun yliopiston Majakka-hanke auttaa 
yrityksiä hyödyntämään digitalisaatiota ja 
siten parantamaan prosessiensa energia- ja 
materiaalitehokkuutta.

– Teollisuudessa on paljon potentiaa-
lia toiminnan tehostamiseen. Koska se on 
yleensä hyvin energiaintensiivistä, pie-
nikin muutos voi tuoda todella merkittä-
vän hyödyn, Centrian kehittämispäällikkö  
Janne Känsäkoski toteaa.

Yritysten kannalta kyse on kilpailuedus-
ta, sillä lisääntyvä tehokkuus tietää samalla 
säästöjä. Ekologisuudella ja kestävällä toi-
minnalla on suuri vaikutus myös yritysku-
vaan ja viime kädessä ostopäätöksiin.

Tietoa päätösten pohjaksi 
Teollisuuden prosesseissa nojataan yhä 
pääosin perinteisiin ohjausmenetelmiin. 
Samaan aikaan kaivataan tutkimustietoa 
digitaalisten menetelmien, kuten tekoälyn 
käyttömahdollisuuksista. Nyt yritykset saa-
vat käyttöönsä uusinta osaamista.

– Monet saattavat epäröidä, tuovatko uu-
det menetelmät todellista hyötyä. Pilottien 
kautta yritykset saavat ensi käden tietoa sii-
tä, miten  hyödyntää digitalisaatiota.

Esimerkiksi kaivosteollisuudessa malmin 
murskaus- ja jauhatusprosessia on pystytty 
tehostamaan merkittävästi. Raaka-aineisiin 
tai prosessin eri vaiheisiin liittyvää mittaus-
tietoa voidaan jalostaa ja hyödyntää paljon 
nykyistä kattavammin. Digitaaliset mene-
telmät nopeuttavat tiedonsaantia ja tuot-
tavat myös ennakoivaa tietoa. Kaikki tämä 
auttaa ohjaamaan prosesseja tarkemmin ja 
tekemään oikeita päätöksiä jo varhaisessa 
vaiheessa. Känsäkosken mukaan uudessa 
tilanteessa yrityksiltä vaaditaan myös kult-

tuurin muutosta. 
– Tällaisia kokeiluja ei teollisuudessa ole 

juuri tehty, vaan on nojattu perinteeseen ja 
hiljaiseen tietoon. Toisaalta yrityksillä on tie-
tyt ympäristötavoitteet, ja tämä hanke tukee 
niihin pääsemistä.

Majakka-hankkeessa on mukana joukko 
alueen teollisuus- ja teknologiayrityksiä. 
Käytännön tuloksia haetaan pilottien sekä 
demojen avulla, ja yritysten käyttöön luo-
daan digitaalinen työkalupakki.  

– Teknologiayrityksille ja palveluntuot-
tajille hanke avaa uuden mahdollisuuden 
päästä yhteistyöhön suurten teollisuusyri-
tysten kanssa. Samalla osapuolet voivat ke-
hittää yhdessä uutta. Parhaimmillaan Keski- 
ja Pohjois-Pohjanmaan alueelle syntyy ym-
päristötehokkaiden menetelmien ympärille 
osaamiskeskittymä, joka tarjoaa alan tutki-
musta, koulutusta ja palveluja.

Digitalisaatio on avainasemassa, kun etsitään ratkaisuja ilmasto- 
kysymyksiin. Teollisuuden yrityksille se avaa mahdollisuuden 
kehittää vähähiilisempää tuotantoa ja saada kilpailuetua.
teksti hanna perkkiö  kuva anne yrjänä

Digitalisaatiosta  
kestäviä ratkaisuja  

Centrian kehittämispäällikkö Janne Känsäkosken mukaan yritykset pääsevät pilottien 
avulla testaamaan digitalisaation tuomia hyötyjä.

Majakka-hanke 

Fondialla Senior Leagal Counselin roolissa toimivat Satu Relander ja Minna Laurila ker-
tovat, että hyvinvoivat työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara.

Yritysmaailmassa vastuullisuus on ajankohtainen aihe, johon  
sijoittajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota. Myös lainsää-
däntö ohjaa yrityksiä vastuullisuuteen.
teksti anna gustafsson  kuva outi neuvonen 

Vastuullinen yritys 
tuottaa tulosta

“

V astuullisuus kiinnostaa lakipal-
veluyritys Fondian asiakkai-
ta tällä hetkellä paljon, kertoo  
Satu Relander, Senior Legal Coun- 

sel Fondiassa. Yhä useammin vastuullisuus-
arviot ja -sertifikaatit vaikuttavat yrityksen 
arvonmuodostukseen ja jopa rahoituspäätök-
siin. Ympäristön- ja ilmastonsuojeluun liitty-
vät kysymykset, hyvä hallinto sekä ihmis-
oikeuksien kunnioittaminen ja työlainsää-
dännön noudattaminen ovat yrityksille ris-
kienhallintaa, mutta myös kilpailutekijöitä. 

– On näyttöä, että vastuulliset yhtiöt 
tuottavat pitkällä aikavälillä vertailuyrityk-
siä paremmin, Relander 
muistuttaa. 

Yrityksiä vastuulli-
suuteen ohjaavaa lain-
säädäntöä on lisätty niin 
Suomessa kuin EU-ta-
solla. Ensi vuonna tulee 
voimaan uusia EU-sää-
telyjä, joiden tavoittee-
na on ohjata yksityistä 
pääomaa kestävämpiin 
sijoituskohteisiin. Sijoit-
tajien avuksi on tulossa 
yhtenäinen luokitusjär-
jestelmä, jonka perusteella on mahdollista 
arvioida sijoitusten vaikutuksia ympäristöön 
ja yhteiskuntaan. Tavoitteena on, että sijoi-
tuspäätöksiin ja -neuvoihin tuodaan kestä-
vyysarviointi voimakkaammin mukaan. 

– Ilmastonmuutoksen torjuntaan ja luon-
non monimuotoisuuden säilyttämiseen tar-
vitaan isoja rahavirtoja. Lainsäädäntö on ta-
pa ohjata investointeja oikeaan suuntaan, 
Relander sanoo. Hän itse pitää tervetullee-
na sitä, että lainsäädäntö pakottaa yrityk-
siä miettimään omaa vastuullisuuden ydin-
tään. Yrityksen vastuullisuustavoitteet on 
mahdollista kirjata jopa yhtiöjärjestykseen.

Hyvinvointi työnantajan vastuulla
– Vastuullisuus näkyy vahvasti myös työ-
oikeuden ja henkilöstöhallinnon puolel-

la, kertoo Fondian Senior Legal Counsel  
Minna Laurila. Hän neuvoo asiakkaita työ-
suhdeasioihin liittyvissä kysymyksissä. 

Yksi vastuullisen työnantajan velvolli-
suuksista on johtaa henkilöstön työhyvin-
vointia. Esimiesten koulutus on avainase-
massa, samoin varhainen puuttuminen on-
gelmatilanteisiin ja työkyvyn muutoksiin. 

– Työnantajan lakisääteiset velvoitteet ei-
vät ole ainoastaan pakollisia, vaan myös hy-
vän henkilöstöhallinnon työkaluja. Irtisano-
miset ovat kallis ja lyhytnäköinen tapa rat-
kaista ongelmia, Laurila kertoo. 

Kestävä yrityskulttuuri syntyy vahvasti 
yrityksen johdon esimer-
killä. Tärkeimpiä tekijöitä 
ovat avoimuus ja vuoro-
vaikutteisuus. Vastuulli-
nen työnantaja selvittää 
työpaikan mahdolliset 
kuormitustekijät, seuraa 
kuormitusta ja pyrkii vä-
hentämään sitä, ennakoi 
ja kouluttaa työntekijöitä. 

– Työntekijät ovat yri-
tyksen tärkein voima-
vara. Tuottavuus ja työ-
hyvinvointi paranevat 

ja työurat pitenevät, kun töissä jaksetaan. 
Tällä on merkitystä koko Suomen kansan-
talouden kannalta, Laurila toteaa.

Relander kertoo, että Fondialla yritysvas-
tuukysymyksistä puhuminen on luontevaa, 
sillä sen omassa toiminnassa otetaan vah-
vasti huomioon arvot ja eettiset ohjeet. Eten-
kin henkilöstön hyvinvointi on tärkeää. Fon-
dialla työntekijät arvostavat, että työajalla on 
mahdollisuus edistää itselle tärkeitä asioita 
antamalla ilmaiseksi juridista apua probo-
no-kumppaneille.

– Olemme olleet lakialalla edelläkävijöi-
tä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamises-
sa. Panostamme työilmapiiriin ja kuunte-
lemme henkilöstön palautetta tiiviisti. Kaik-
ki alkaa jo rekrytoinneista – meille otetaan 
töihin vain hyviä tyyppejä, Laurila päättää.

Vastuulliset  
yhtiöt tuottavat 
pitkällä aikavälillä  
vertailuyrityksiä 
paremmin. 

Ilmastokummien Matti Vilola uskoo, että puita istuttamalla voi pysäyttää ilmastomuutoksen. Hän iloitsee siitä, että talkoisiin on saatu mukaan muun muassa 15 kansanedustajaa. 

Tehokas tapa ehkäistä 
ilmastonmuutosta on  
sitoa hiilidioksidia met-
siemme puumassaan.  
Ilmastokummit tarjoaa 
yrityksille ja yksityishen-
kilöille mahdollisuuden 
kuitata oman hiilijalan- 
jäljen puita istuttamalla. 

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva ilmastokummit

H allituksen tavoitteena 
on tehdä Suomesta 
maailman ensimmäi-
nen hiilivapaa yhteis-

kunta vuoteen 2035 mennessä. Il-
mastokummit Oy:n hallituksen jä-
senen ja operatiivisesta toiminnas-
ta vastaavan Matti Vilolan mielestä 
toimenpiteet ovat tällä hetkellä riit-
tämättömiä kovan tavoitteen saa-
vuttamiseen. Vilola kumppanei-
neen päättikin kehittää konkreet-

tisen toimintamallin, jolla kuka ta-
hansa suomalainen voi taistella il-
maston lämpenemistä vastaan.

– Puiden istuttaminen on tehok-
kain tapa torjua ilmastonmuutosta, 
sillä puut varastoivat kasvaessaan 
hiilidioksidia runkoihinsa, oksiinsa, 
juuriinsa ja lehtiinsä. Yksi puukuu-
tio pystyy sitomaan 1000 kiloa hiili-
dioksidia. Yritykset ja yksityishen-
kilöt voivat hyvittää hiilidioksidi-
päästönsä meidän kauttamme puita 
istuttamalla. Istutamme puut kes-
tävän kehityksen mallin mukaises-
ti hoidettuihin suomalaisiin metsä-
puistoihin, Vilola kertoo.

Tavoite saada kaikki mukaan
Vilola laskee, että keskiverto pk-yri-
tys kompensoisi koko vuotuisen hii-
lijalanjälkensä vain 30 puuta istut-
tamalla. Vastaavasti suomalaisen 
kuluttajan hiilijalanjälki kuittau-
tuisi 10 puun istuttamisella. 

– Jos kaikki suomalaiset yritykset 
istuttaisivat vuosittain 30 puuta, 
uutta metsää syntyisi yli 5000 heh-
taarin vuosivauhtia. Tämä puumää-
rä pystyisi sitomaan 10 miljoonaa 
tonnia hiilidioksidia, joten Suomen 

ilmastotavoitteet olisi käytännössä 
hoidettu. Pienempikin panostus on 
toki tärkeä pelinavaus. Puiden is-
tuttamista voi ostaa jopa yksittäin. 
Haastankin kaikki mukaan toimin-
taan, jotta kovia tuloksia saavutet-
taisiin nopealla aikataululla, Vilola  
kannustaa.

Ympäristöteko ei rokota pahasti 
kukkaroa, sillä 10 puun ostaminen 
Ilmastokummien verkkokaupasta 
maksaa 55,80 euroa ja 30 puun va-
jaat parisataa. Taimen hinta sisäl-
tää istutuksen ja 100 vuoden hoito-
kustannukset. Vilolan mukaan hii-
lidioksidipäästöjä voi kompensoida 
myös ostamalla päästöoikeuksia. Is-
tuttamista vastaavan ilmastovaiku-
tuksen aikaansaaminen tulee kui-
tenkin noin 3–4 kertaa kalliimmaksi.

Vilola kertoo taimien edullisten 
hankintahintojen perustuvan suu-
riin istutusmääriin sekä yrityksen 
kevyeen organisaatioon, pieniin 
toimintakustannuksiin ja maltilli-
seen liikevoittotavoitteeseen. 

Puu kasvaa 80-150 vuotta 
Vuonna 2019 perustettu Ilmasto-
kummit Oy istuttaa taimia tällä 

hetkellä kahteen Pieksämäellä ja 
yhteen Haapavedellä sijaitsevaan 
metsäpuistoon. Jatkossa metsä-
puistoja perustetaan lisää. 

– Istutettujen puiden elinkaa-
ri metsäpuistoissamme on 80–150 
vuotta. Tämän jälkeen puu käyte-
tään puurakentamisen tai huoneka-
luteollisuuden raaka-aineena. Näin 
puu jatkaa elämäänsä hiilivarasto-
na. Kaadetun puun tilalle istutetaan 
aina uusi puu, joten hiilensidonta li-
sääntyy koko ajan, Vilola selventää.

Ilmastoteon ilosanomaa on lu-
pa kuuluttaa maailmalle. Jokai-
nen puita istuttanut yritys ja yksi-
tyishenkilö voi tituleerata itseään 
ilmastokummiksi. Kun yritys os-
taa istutettavia puita käyttämien-
sä hiilidioksidipäästöjen verran, se 
saa käyttöönsä sertifikaatin ja ser-
tifikaattitunnuksen. Tunnusta voi 
käyttää esimerkiksi yrityksen omil-
la verkkosivuilla. Yritys voi myös 
hankkia käyttöönsä CO2 HYVITET-
TY -tunnusmerkin.

– Haluamme, että toimintamme 
on mahdollisimman läpinäkyvää ja 
helposti valvottavissa. Taimien os-
tajat saavat käyttöönsä ID-nume-

Puun istuttamisesta keino  
ehkäistä ilmastonmuutosta 

Metsäpuistot 
hiilinieluina 
n Ilmastokummien metsä- 
puistot on perustettu 
luonnon hiilinieluiksi sito-
maan hiilidioksipäästöjä.

n  Puistojen avulla hyvite-
tään yksityishenkilöiden ja 
yritysten hiilijalanjälkeä. 

n  Metsäpuistot ovat eri  
kokoisia, ja niihin voi mennä 
tutustumaan kuka tahansa.

n  Kaksi puistoista sijaitsee 
Pieksämäellä ja yksi Haapa- 
vedellä. 

ron. Sen avulla voi tarkastaa järjes-
telmästämme, mihin taimet on si-
joitettu ja mikä on metsäpuiston ti-
lanne, Vilola kertoo. 
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Y ritysvastuu on pitkään 
ollut ulkokohtaista rea-
gointia sidosryhmien 
odotuksiin ja keino pa-

rantaa yrityksen brändiä. Kestävyys- 
osio vuosikertomuksessa ja viher-
pesuhengessä tehdyt markkinoin-
tikampanjat eivät ole todellista vas-
tuun kantamista, muistuttaa ORSI- 
hankkeessa toimiva VTT:n erikois-
tutkija  Matti Pihlajamaa. Hän täh-
dentää, että vastuullisuus vaatii 
näyttöä, ja vastuun tulee ohjata 
koko yritystoimintaa.

– Planeetan kantokyvyn rajat on 
rikottu moninkertaisesti. Siihen ei 
auta markkinoinnillinen sanahe-
linä. Kestävyyskriisiin puree vain 
konkreettinen  vastuunotto. Yri-
tysvastuu on ymmärrettävä aiem-
paa strategisemmin, ja  toimenpitei-
den vaikuttavuuden tulee olla mi-
tattavissa. Pitkän tähtäimen kes-
tävyys on saatava yritystoiminnan 
ytimeen, liiketoimintamalleja mää-
rittäväksi periaatteeksi. 

Vastuullisuus 
vaatii näyttöä

Näkemykset ovat ORSI-hank-
keen keskeisiä teemoja. Hanke tuot-
taa tutkittua tietoa ja välineitä, joi-
den avulla julkishallinto pystyy oh-
jaamaan yhteiskuntaa kohti ekohy-
vinvointivaltiota. Strategisen tut-
kimuksen neuvoston rahoittaman 
hankkeen toimijoita ovat Tampe-
reen yliopisto, Aalto-yliopisto, Suo-
men ympäristökeskus SYKE ja Tek-
nologian tutkimuskeskus VTT.

– Julkishallinnon tulee lisätä ym-
märrystä välttämättömistä muu-
toksista ja ohjata murrosta. Kun 
valtio ja kaupungit toimivat vas-
tuullisesti, se heijastuu yrityksiin. 
Kun julkinen sektori ostaa tavaroi-
ta ja palveluja 35 miljardilla  eurolla 
vuosittain, sen tulee vaatia kump-
paneiltaan vastuullista toimintaa ja 
vakuuttavaa näyttöä siitä.

Kokeilevaa kumppanuutta
Asiakkaiden ja yhteistyökumppa-
nien on niin ikään syytä tiedustel-
la, mitä esimerkiksi yrityksen netti-

sivujen viherhelinä tarkoittaa käy-
tännössä, mitä vaikutuksia sillä on 
ja miten niitä on mitattu. 

Ekologista ja sosiaalista kestä-
vyyttä harjoittavat toimijat pärjää-
vät Pihlajamaan mukaan tutkitusti 
hyvin, niin maineensa kuin talou-
tensa puolesta. Vastuuta ottavaa 
yritystä arvostetaan, se on haluttu 
kumppani ja työnantaja.

– Yrityksen rooli yhteiskunnassa 
vahvistuu, kun sen sidos- ja asiakas- 
ryhmät tuntevat sen vastuunkanta-
jana. Kun on tiedossa, että kyseisen 

yrityksen käynnistäessä projektin 
tai tilatessa raaka-aineita sen pää-
töksenteossa painavat muutkin 
kuin eurokriteerit, se saa arvon-
antoa. Hiilijalanjälkeään vähentä-
villä yrityksillä on tapana vaikut-
taa myös kumppaneihinsa ja asiak-
kaisiinsa. Niiden päästöt vähenty-
vät yrityksen ratkaisujen ansioista. 
Syntyy positiivisia hiilikädenjälkiä 
ja kasvavan hyvän kierre. 

Kestävyysmurros luo mahdolli-
suuden kokeilevaan kumppanuu-
teen, joka kannustaa uusiin toi-

mintatapoihin. Se vaatii valmiut-
ta dialogiin valtion, kaupunkien, 
kolmannen sektorin sekä yritys-
ten kesken. 

– Suuren muutoksen aikaan-
saanti vaatii panostusta, työtuntien 
käyttämistä ja joskus myös uuden 
osaamisen hankkimista yritykseen. 
Vastuullisuus ei saa kuitenkaan jää-
dä vain alan asiantuntijoille. Sen 
merkitys on pystyttävä perustele-
maan kaikille työntekijöille, ja or-
ganisaatiota on ryhdyttävä kehit-
tämään vastuullisuuden pohjalta.

ORSI-hankkeen parissa toimiva VTT:n erikoistutkija Matti Pihlajamaa kertoo, että julkisten hankintojen 
miljardit suunnataan yhä enemmän kestävyyskriteerit täyttäville yrityksille.

On korkea aika siirtyä pinnallisesta yritysvastuusta  
todelliseen vastuunkantoon. Aitoa ja vaikuttavaa  
yritysvastuu on etenkin liiketoiminnan ytimessä.
teksti liisa joensuu  kuva juho länsiharju 

Paroc, Lassila & Tikan- 
oja sekä Eko-Expert 
ovat luoneet kierrätys- 
järjestelmän kivivillan 
uusiokäyttöön. Nyt 
myös Skanska on  
lähtenyt kestävään  
liikkeeseen mukaan.

teksti ja kuva paroc 

S kanskan tavoitteena on, 
että sen toiminta on hiili-
neutraalia vuoteen 2045 
mennessä. Työmaiden 

osalta tavoitteeseen voidaan vaikut-
taa muun muassa koneiden käytöl-
lä ja polttoainevalinnoilla sekä läm-
mitystarpeen optimoinnilla ja jättei-
den kierrätyksellä. Uuden jätedirek-
tiivin myötä nousevat kaatopaikka-
jätteen maksut ovat myös kannustin 
kierrätyksen tehostamiselle. 

– Skanskalla on rakennusyrityk-

sistä tämän hetkisiin kierrätysmah-
dollisuuksiin nähden korkea kierrä-
tysaste, ja he ovat tehneet sen eteen 
töitä jo kymmenen vuotta, avaa 
Skanska-asiakkuutta hoitava L&T:n 
asiakkuuspäällikkö Jari Heino.

Kierrätyksen onnistuminen vaa-
tii, että työmaalla on selkeät asenta-
jaryhmäkohtaiset ohjeet sekä eri ja-
keita varten merkityt astiat lähellä. 
Kun lajittelusta huolehditaan, myös 
työturvallisuus paranee, kun paikat 
ovat siistit. Villan määrä jätteiden 

kokonaisuudessa on kohtuullisen 
vähäinen, ja pienien materiaalivir-
tojen kierrättäminen on aina haas-
teellisempaa. 

– Mutta nyt, kun mukana on mei-
dän ja Skanskan lisäksi kivivillan 
tuottaja Paroc sekä jatkojalostuk-
sesta vastaava Eko-Expert, hom-
ma on saanut ihan uusia kierroksia, 
kertoo rakennusalan kierrätysasioi-
ta lähes 17 vuotta kehittänyt Heino. 

Skanskan työmailla käytetään 
vuosittain tuhansia kuutioita ki-

vivillaa, ja leikkuuhukkaa syntyy 
väistämättä kymmeniä kuutioita 
joka kuukausi. Sen kierrätys sääs-
tää sekä euroja että ympäristöä.

– Kun Paroc otti yhteyttä vuosi 
sitten, näimme heti, että tämä on 
erinomainen idea. Tämä on myös 
työntekijöille asenteen muokkaa-
mista vihreämpään ajatteluun. Pie-
netkin muutokset toimintatavoissa 
saavat aikaan isomman muutoksen, 
jolla pääsemme kierrätystavoittei-
siimme. Kun mukaan saatiin myös 
L&T ja voitiin varmistua kierrätys-
prosessin toimivuudesta, päätös oli 
helppo tehdä, kertoo Skanskan tuo-
teryhmäpäällikkö Tiina Reynish. 

Kivivillan kierrätystä on lähdetty 
kokeilemaan Skanskan muutamilla 
pääkaupunkiseudun työmailla. Kun 
uusille työmaille tehdään jätehuol-
tosuunnitelma, otetaan jatkossa vil-
lankeräys aina huomioon.

Nostaa kierrätysastetta 
Varsinkin pääkaupunkiseudun työ-
mailla on tilaa rajallisesti, ja siksi jä-
tehuolto vaatii huolellista suunnit-
telua. Villankeräysastioille on kui-
tenkin löytynyt tilaa. 

– Tontit ovat ahtaita, mutta hy-
vin astiat on saatu mahtumaan. It-
se työntekoon yksi lajiteltava lisäjae 
ei sinänsä vaikuta, koska jäte lajitel-
laan heti syntypisteellä, työn ohes-
sa. Ympäristöarvot ovat meille tär-
keitä, ja haluamme olla alan ykkö-
nen. Alalla on herätty siihen, miten 
iso vaikutus lajittelulla on jätehuol-
lon kokonaiskustannuksien pienen-
tämiseen, sanoo Skanskan logistii-
kan aluevastaava Iiris Kuru Kau-
punkiympäristötalon työmaalla.

Kurun mukaan villankierrätys on 
helppo tapa nostaa työmaan kier-
rätysastetta. Pilottihankkeessa yh-
teistyö muiden toimijoiden kans-
sa on ollut sujuvaa. Asenteet kier-
rätystä kohtaan ovat muuttuneet 
ajoista, jolloin rakennustyömailla 
oli sekajätelava ja seurana korkein-
taan toinen lava puujätteelle.

– Kun pidin 15 vuotta sitten en-
simmäistä lajitteluinfoa, vanhan lii-
ton kundit sanoivat, että ”me ei tul-
tu tänne siivoamaan”. Nyt tilanne 
on toinen. Samalla tavalla kuin suo-
javälineet, oikeaoppinen kierrätys 
pitää olla firman ainoa ja oikea toi-
mintatapa, jota kaikki noudattavat, 
Heino summaa.   

Villankierrätys on helppo tapa nostaa työmaan kierrätysastetta. Varsinkin pääkaupunkiseudun työmailla tila on rajallista ja kierrätys edellyttää, että 
työmaalla on selkeät asentajaryhmäkohtaiset ohjeet sekä eri jakeita varten merkityt astiat.

Yhteistyö siivittää 
kivivillan uusiokäyttöä  

Puristimeen mahtuu tiukasti pakattuna jopa viisi tonnia puhallusvillan raaka-ainetta.

T E O L L I S U U S A L U E E L L A  Hel-
sinki-Vantaan lentokentän taka-
na jyrää rekkojen liikenne, mutta 
Eko-Expertin tontille kaartaa ke-
vyempi L&T:n kuorma-auto. Sen 
kontista puretaan rakennustyö-
maalta tulevia kivivillan keräysas-
tioita. Villa jatkaa pyöräkuormaajan 
kauhassa puristimeen, johon mah-
tuu villaa tiukasti pakattuna viiti-
sen tonnia. Kaikki se on puhallus-
villan raaka-ainetta.

Rakennusteollisuudesta ja työ-
mailta kerätty villa kuidutetaan lait-
teessa, joka repii ja möyhentää vil-
lan tietokoneohjatussa prosessissa 
juuri oikean laatuiseksi puhallus-

villaksi. Tehokkaimmillaan jalos-
tus leikkuuhukasta puhtaaksi pu-
hallusvillaksi voidaan tehdä työ-
maalla. Laitteisto viedään raken-
nustyömaan pihalle, leikkuuhuk-
ka kerätään ja kuidutetaan sekä pu-
halletaan talon ullakolle.  

Eko-Expertin toimitusjohtaja 
 Ilari Hirvensalon mukaan paine ke-
räämisen tehostamiseen tulee kaik-
kialta yhteiskunnasta. Hirvensalon 
mielestä se on vain hyvä asia. 

– Kaikki haluavat kierrätystä, me 
haluamme puhdasta raaka-ainetta. 
Aiemmin haasteena on ollut logis-
tiikka, mutta nyt aika on kypsä uu-
delle askeleelle.

Kerätystä kivivillasta  
valmistetaan puhallusvillaa K asvisruoka ja kasvipro-

teiinit ovat suurimpia 
megatrendejä ruoka-
maailmassa. Tuotteista 

on tullut valtavirtaa, kun kasvis-
ruokatuotteet maistuvat niin kas-
vis- kuin sekasyöjille.

– Uudet elintarvikkeet kiinnos-
tavat, ja suuri enemmistö nuoris-
ta uskoo syövänsä tulevaisuudessa 
enemmän kasviksia sekä kasvipro-
teiineja, kertoo johtava tutkija Anne 
Pihlanto Luonnonvarakeskuksesta.

Pihlanto johtaa ScenoProt-han-
ketta, jossa kehitetään monipuoli-
sempaa proteiinijärjestelmää.

Proteiinin määrä on riittävä
Länsimaisen kuluttajan proteiinin-
saantia ei ole tarpeen lisätä. Suoma-
laisten työikäisten proteiininsaanti 
riittää kattamaan ravitsemukselli-
sen tarpeen, mutta sen lähteitä pitäi-
si monipuolistaa. Proteiinia saadaan 

Kasviproteiini on 
ruokamaailman 
megatrendi 

liiaksi eläinperäisistä tuotteista. 
Runsaasti proteiinia sisältäviä 

kasveja ovat esimerkiksi härkäpa-
pu, lupiini, rypsi, öljypellava, tat-
tari ja öljyhamppu. Proteiinia saa-
daan myös nurmesta ja viljasta, jot-
ka ovat suomalaisten tuotantoeläin-
ten tärkeimmät proteiinin lähteet. 

Kasvisproteiinien lisäämistä ruo-
kavaliossa puoltavat terveydelliset 
ja ympäristölliset seikat. Proteiinien 
ohella palkokasveista saa runsaasti 
kuituja, mineraaleja, vitamiineja ja 
antioksidantteja. 

Proteiinikasvien viljely lisää vil-
jelyjärjestelmän monipuolisuutta, 
mikä auttaa varautumaan sään ääri- 
ilmiöihin ja vähentää kasvitau-
tien riskiä. Samalla se pitää kurissa 
ruoantuotannon ympäristövaiku-
tuksia. Palkokasvit sitovat ilmake-
hän typpeä ja siten vähentävät väki-
lannoitteiden tarvetta. Syväjuuriset 
kasvit, kuten härkäpapu ja hamppu, 

toimivat myös hiilen sitojina ja pa-
rantavat maaperän laatua.

Kauran kysyntä kasvussa
Eurooppalaiskuluttajien suhtautu-
minen soijaan on muuttunut kriit-
tisemmäksi. Suomen näkökulmas-
ta ilmiö on mahdollisuus, sillä pro-
teiinipitoiset kasvit avaavat vienti-
mahdollisuuksia suomalaisille kor-
kean jalostusasteen tuotteille. Eu-
roopassa kauraa, pellavaa, tattaria, 
hamppua ja härkäpapua sisältävi-
en tuotteiden lanseerauksissa nä-
kyy selvää kasvua.

FoodPilot-koehallissa on kehitetty esimerkiksi paistettavaksi soveltuva, juustoa muistuttava hampputuote. 

Lihaa korvaavien kasviproteiinituotteiden markkinat 
kasvavat Euroopassa noin seitsemän prosentin vuosi-
vauhtia – eikä kyse ole ohimenevästä ilmiöstä.
teksti ja kuva luonnonvarakeskus

– Kasvipohjaisten tuotteiden 
kasvua tukevat hyvinvointiin se-
kä ekologisuuteen ja vastuulliseen 
kuluttamiseen liittyvät trendit. Pro-
teiinin lisäksi myös kuitupitoisuus 
kasvattaa merkitystään kuluttajien 
mielessä, ja se voikin olla seuraava 
myyntiargumentti kasvipohjaisil-
le tuotteille, pohtii kehityspäällik-
kö Antti Isokangas Makery Oy:stä.

Luken koordinoimassa Sceno- 
Prot-hankkeessa kehitetään pro-
sessointimenetelmiä, joiden avul-
la raaka-aineista saadaan maukkaita 
ja käyttökelpoisia. Esimerkiksi fer-

mentoinnin avulla vatsavaivoja ai-
heuttavia yhdisteitä saadaan vä-
hennettyä tai ne saadaan lähes ko-
konaan poistettua. Hankkeessa luo-
daan myös uusiin proteiinilähteisiin 
perustuvia elintarvikkeita.

– Viime aikoina Luken Food- 
Pilot-koehallissa on kehitetty uusia 
tuotteita öljyhampusta, kertoo eri-
koistutkija Minna Kahala Lukesta.

Hampputuotteita voi maistaa 
toukokuussa pidettävässä elin-
tarvikealan ammattilaisten tilai-
suudessa, josta löytyy lisätietoja 
ScenoProt-hankkeen kotisivuilta.
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Kasvua sosiaalisesti 
vastuullisin keinoin  

Finnair Cargon Johanna Bagge, EvaCarin Timo Tuominen, Finnair Cargon Mikko Tainio ja Vantaan kaupungin Kirsi Eskelinen.

Finnair Cargon liiketoiminta 
on kasvanut nopeasti vii-
me vuosina, toteaa Fin-
nair Cargon toimitusjoh-

taja Mikko Tainio.
Yrityksessä on koettu samaan ai-

kaan paljon muutoksia. Uusi COOL-
rahtiterminaali on valmistunut, ja 
käyttöön on otettu myös uusi tuo-
tannonohjausjärjestelmä.

– Yrityksen kasvaessa haluam-
me ottaa huomioon vastuullisuu-
den teemat. Henkilöstön osaamisen 
kehittäminen on tärkeää, sillä se tu-

kee yrityksen kasvua, Tainio avaa.
– Monet prosessimme ovat 

muuttuneet automaation ja digita-
lisaation myötä. Ilman työntekijöi-
den osaamisen kehittämistä muu-
tokset eivät olisi mahdollisia, jatkaa 
Finnair Cargon tuki- ja kehitysosas-
ton päällikkö Johanna Bagge.

Ajatusten siivittäminä yritys läh-
ti partneriksi Vantaan kaupungin 
vuonna 2019 käynnistämään Urbaa-
nia kasvua -hankkeeseen. Finnair 
Cargon lisäksi hankkeessa on mu-
kana neljä muuta vantaalaista part- 

neriyritystä: Vantti Oy, ISS Palvelut 
Oy, Infocare Oy ja Solteq Oyj, Laurea 
ja Metropolia ammattikorkeakoulut, 
Helsingin seudun kauppakamari se-
kä kaksi tutkimuslaitosta.  

Kasvudiilejä yrityksille
– Urbaania kasvua -hanke kehittää 
ja testaa yrityksille palvelukoko-
naisuuksia sosiaalisesti kestävän 
kasvun toteuttamiseen, kertoo 
hankkeen projektipäällikkö Kirsi  
Eskelinen Vantaan kaupungilta.

Hanke on saanut rahoitusta Eu-

roopan komission Urban Innovative 
Action -ohjelmasta, jonka tavoittee-
na on löytää innovatiivisia ratkaisuja 
kaupunkien kohtaamiin haasteisiin.

Kasvudiilit luodaan yhteistyös-
sä partneriyritysten ja yritysten 
henkilöstön kanssa. Diilejä luo-
daan rekrytointiin, olemassa ole-
van henkilöstön koulutukseen sekä 
digitalisaation haltuunottoon. Ta-
voitteena on yhdistää kasvua tuke-
vat koulutukselliset ja konsultatii-
viset palvelut sekä sosiaalinen vas-
tuullisuus yrityskohtaisiksi toimen-
piteiksi. Syntyneitä palvelukoko-
naisuuksia testataan vantaalaisis-
sa pk-yrityksissä, ja saatujen tieto-
jen avulla  luodaan yrityksiä ohjaa-
va toimintamalli.

– Vantaan alueen työvoimasta 32 
prosenttia on matalan koulutusta-
son osaamista. Hankkeen avulla py-
rimme nostamaan osaamistasoa, 
edistämään alueen työllisyyttä ja 
kehittämään työpaikkoja työn mur-
roksessa. Alueen yritykset ovat kes-
keisessä asemassa tässä työssä, yh-
dessä kaupungin ja koulutusorgani-
saatioiden kanssa, Eskelinen sanoo.

Urbaania kasvua -hanke tukee 
Finnair Cargon tavoitetta kehit-
tää henkilöstön osaamista ja edis-
tää yhteistyötä oppilaitosten kans-
sa yrityksen tarpeen huomioiden.

– Vastuullisuus tarkoittaa meil-
le myös ympäristön sekä talouden 
ja kasvun huomioimista. Nopeasti 
muuttuvassa toimintaympäristös-
sä kasvava yritys tarvitsee monen-
laista osaamista. Toimintaa on jat-
kuvasti kehitettävä yhdessä henki-
löstön kanssa, Bagge kertoo. 

Tukea ja koulutusta 
EvaCar Oy on yksi hankkeen tes-
tiyrityksistä. Omaa kasvudiiliä yri-
tykselle ei voitu luoda, sillä se on jo 
löytänyt hyvät ratkaisut uuden työ-
voiman saamiselle. Yhteistyötä diili-
en osalta kuitenkin jatketaan.

Autojen huoltopalveluja tarjoava 
EvaCar on vuosien ajan avannut 
ovensa niin oppisopimuskoulutet-
taville kuin maahanmuuttajataus-
taisille työssäoppijoille. Lisäksi yri-
tys antaa ammatillisen kuntoutuk-
sen opiskelijoille mahdollisuuden 
työssäoppimiseen.

– Olen saanut huomata, että kun 
ihminen saa ulkopuolelta tukea, hä-
nestä löytyy ihmeellisiä  voimavaro-
ja, toteaa EvaCarin toimitusjohtaja 
Timo Tuominen, jonka mukaan toi-
mintamallilla varmistetaan yrityk-
sen tulevaisuutta – ja samalla saa-
daan paras henkilökunta.

– Yritys on avannut rekrytointi-
väylät henkilöille, jotka usein ohi-
tetaan uutta työvoimaa haettaessa. 
Nämä henkilöt tarvitsevat koulu-
tusta työn oppimisen tueksi. Koulu-
tukset ovat samalla investointi yri-
tyksen osaamispääoman kasvatta-
miseksi, Eskelinen tähdentää.

Urbaania kasvua -hanke 
yhdistää Vantaan kaupun-
gin, yritykset sekä koulu-
tus- ja tutkimuslaitokset. 
Tavoitteena on kehittää 
työvoiman osaamista ja 
tukea yrityksen sosiaali-
sesti vastuullista kasvua.

teksti marja hakola 
kuva  joona raevuori

Pohjoismainen tekninen 
tukkukauppa Ahlsell 
kantaa vastuuta sekä  
ympäristöstä että sosiaa-
lisesta ja taloudellisesta 
kestävyydestä. Vastuulli-
suus näkyy asiakastutki-
muksissa entistä myön-
teisempänä mielikuvana. 

teksti ritva-liisa sannemann 
kuva teemu heikkilä

A hlsell myy tavaraa ra-
kentamisen, kunnosta-
misen ja kiinteistöhuol-
lon ammattilaisille. Laa-

ja tuotevalikoima käsittää LVI-, säh-
kö-, teollisuus-, kylmä- ja tee-se-it-
se-tuotteita. Vastuullista liiketoi-
mintaa ohjaavat kestävän kehityk-
sen tavoitteet ja liiketapaperiaate, 
joka pohjautuu moniin kansainvä-
lisiin sopimuksiin. 

Myös Suomen Ahlsell noudat-

Ahlsell tekee jatkuvasti toimenpiteitä ympäristöön vaikuttavilla sektoreilla, kertovat markkinointipäällikkö Miila Huttunen, toimialajohtaja Pasi Paakkunainen ja laatupäällikkö Aki Myllykoski.

taa konsernin periaatteita. Ahlsell 
Oy on toteuttanut kolmen vuoden 
ajan kestävän kehityksen tavoitteita 
ja edennyt koko ajan myönteiseen 
suuntaan.

– Teemme jatkuvasti toimenpi-
teitä kaikilla ympäristöön vaikut-
tavilla sektoreilla, toteaa toimiala-
johtaja Pasi Paakkunainen.

Seitsemään tavoitteeseen kuuluu 
kouluttaa työntekijät toimimaan lii-
ketapaperiaatteen mukaisesti, esi-
tellä vuosittain vähintään kymme-
nen innovatiivista tuotetta ja palve-
lua, tehdä tavarantoimittajien audi-
tointeja, sisällyttää arvioinnit sopi-
muksiin, vähentää kuljetusten hiili-
jalanjälkeä, pienentää energianku-
lutusta sekä karsia jätteenkäsittelyn 
ympäristövaikutuksia.

Vastuullinen toimitusketju
Erityisen tärkeänä Suomen Ahl-
sell pitää tavarantoimittajien audi-
tointeja. Niillä varmistetaan, että 
toiminta lähtömaassa täyttää kan-
sainväliset sopimukset, noudattaa 
kansallista lainsäädäntöä ja konser-
nin liiketapaperiaatetta. Vastuun-
kanto viedään omasta organisaa-

tiosta koko ketjuun.
– Tavoitteenamme on, että han-

kinnan arvolla mitattuna puolet toi-
mittajista olisi tarkastettu ja 80 pro-
senttia sitoutuisi liiketapaperiaat-
teen noudattamiseen tämän vuo-
den loppuun mennessä, laatupääl-
likkö Aki Myllykoski toteaa.

Urakka on iso, sillä konsernilla on 
tuhansia tavarantoimittajia. Ahlsell 
käy vuoropuhelua kumppaneiden 
kanssa ja ohjaa niitä vastuullisuu-
teen. Joskus päädytään valitsemaan 
kestävää kehitystä paremmin nou-
dattava toimittaja.

Suomen Ahlsell tekee myös pal-
jon töitä ympäristövaikutusten vä-

hentämiseksi Hyvinkään logistiik-
kakeskuksessa. Kuljetuksissa pääs-
töjä hillitään optimoimalla niin va-
rastoon tulevia kuin sieltä lähteviä 
toimituksia.

– Asiakkaiden ostokäyttäytymi-
nen vaikuttaa siihen, miten suuria 
eriä meiltä lähtee eteenpäin. Pyrim-
me sellaisiin logistisiin ratkaisuihin, 
ettei tulisi puolityhjiä kuljetuksia, 
Paakkunainen sanoo.

Vastuullisuus koskettaa myös 
jokaista työntekijää. Henkilökunta 
onkin ryhtynyt vähentämään mat-
kustelua ja pitämään koulutuksia ja 
kokouksia verkossa. Suomessa suu-
ri osa työntekijöistä on jo koulutet-
tu liiketapaperiaatteeseen CODE- 
pelin avulla. Sitoutuneisuudesta 
kertoo työntekijöiden into kehi-
tellä ympäristöystävällisiä ideoita, 
joista myös palkitaan. 

Hiilidioksidipäästöissä tavoitel-
laan 50 prosentin vähennystä vuo-
teen 2030 mennessä vuoden 2016 
tasoon nähden ja suhteessa liike-
vaihtoon. Myös energiankulutusta 
hillitään eri tavoin: Keskusvaraston 
katolle on jo asennettu aurinkopa-
neeleita, joilla tuotetaan 17 prosent-

tia logistiikkakeskuksen sähköntar-
peesta. Investointeja tullaan teke-
mään myös LED-valaistukseen ja 
ympäristöystävällisempiin työko-
neisiin.

Asiakkailta hyvä arvosana
Tavaraa lähtee vuosittain 60 000 
tonnia 24 jalkapallokentän kokoi-
selta keskusvarastolta. Varaston la-
vapaikoilta löytyy yli 55 000 artik-
kelia. Kun tuotteita toimitetaan ulos 
40 yhdistelmäkuorman verran päi-
vässä, kertyy myös pakkausjätettä 
isot määrät.

– Kierrätämme tehokkaasti muo-
via ja pahvia vähentääksemme kaa-
topaikkakuormitusta. Kierrätysas-
te keskusvarastossa on nyt 93 pro-
senttia, kertoo markkinointipäällik-
kö Miila Huttunen.

Huttunen katsoo, että vastuulli-
suudesta on tullut asiakkaille yhä 
merkityksellisempi tekijä. Viime 
vuoden tutkimus osoitti, että asiak-
kaat kokivat Suomen Ahlsellin erit-
täin vastuulliseksi toimijaksi. Myös 
Ahlsellin suositteluhalukkuudesta 
kertova NPS luku nousi entisestään 
ja oli 53 vuoden 2019 lopussa.

Teknisessä tukkukaupassa  
arvostetaan vastuunkantoa

“
Kun ihminen  
saa ulkopuolelta 
tukea, hänestä voi 
löytyä ihmeellisiä 
voimavaroja. 

“
Auditoinneilla 
varmistetaan, 
että vastuullisuus 
ulottuu koko  
toimitusketjuun.
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Olvi-konsernin vastuulli-
suusohjelmaan kuuluvat 
muun muassa vastuu  
ympäristöstä ja henki- 
löstöstä. Olennaista on 
myös eettinen toiminta-
tapa, joka koskee kaikkea 
panimoyhtiön tekemistä. 

teksti jarmo seppälä 
kuva olvi

O lvi-konsernin yhteisen 
ympäristöpolitiikan pää-
kohdat liittyvät ympäris-
töjalanjäljen pienentämi-

seen, kuten hiilijalanjälkeen, veden-
kulutukseen, jätevesien käsittelyyn 
sekä materiaalien kierrätykseen.

– Uudessa biolämpölaitokses-
samme tuotetaan prosesseihin tar-
vittava höyry ja lämpö uusiutuval-
la energialla. Laitoksen teho on 4,5 
megawattia, ja savukaasujen tal-
teenotto lisää sen tehoa 20 pro-
senttia. Se on alan parasta tekniik-
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kaa, tuotantojohtaja Lauri Multa-
nen esittelee.

Sähkön, höyryn ja lämmön kulu-
tusta seurataan koko ajan. Tavoit-
teena on pienentyvä kehitys mitat-
tavaa yksikköä kohti.

Voimalassa käytetään paikalli-
sen sahateollisuuden sivutuottee-
na syntyvää sahanpuru- ja puun-
kuoriseosta sekä lähialueen metsä-
haketta. Olvi kehittää lämmön tal-
teenottoa ja kierrättämistä takaisin 
tuotantoprosessiin. Tavoitteena on, 
että konsernin energian ja lämmön 
tuotannossa käytetään vain biopolt-
toainetta vuoteen 2030 mennessä.

– Tuotantolaitoksella käytetään 
sähkönä vain uusiutuvaa, sertifioi-
tua energiaa. Kartoitamme lisää esi-
merkiksi aurinkopaneelien käyttöä, 
ja konsernin tavoitteena on käyttää 
pelkästään vihreää sähköä vuoteen 
2023 mennessä.

Jätevedet puhdistetaan Iisalmen 
kaupungin yhteiskäytössä olevassa 
puhdistamossa. Uuteen laitokseen 
on hiljattain tehty isot investoinnit.

Olvi käyttää kierrätettäviä pak-
kausmateriaaleja, tuotannosta syn-
tyvän jätteen kierrätystä sekä sivu-

tuotteiden hyötykäyttöä. Henkilös-
tö on koulutettu lajitteluun, ja lä-
hes kaikki materiaali kierrätetään.

– Kaikki tuotteemme pakataan 
kierrätettäviin pakkauksiin. Osa 
näistä pestään ja täytetään uudel-
leen, osa hyödynnetään uudelleen 
materiaalina. Juomapakkausten pa-
lautusjärjestelmä toimiikin meillä 
Suomessa hienosti.

Yhteistyökumppanit hoitavat op-
timoiduin reitein ja aikatauluin Ol-
vin tuotteiden sekä raaka-aineiden 
kuljetukset. Vastuullisuusajattelu 
koskee koko tuotanto- ja tavaran-
toimittajaketjua.

– Meillä on hyvä asenne. Kaikes-
sa toiminnassamme on mukana ol-
vilainen LEAN-filosofia, ja haluam-
me olla alamme mallitoimija, Mul-
tanen korostaa.

Turvallinen työympäristö
Olvin henkilöstövastuuseen kuulu-
vat muun muassa turvallinen työ-
ympäristö, työterveys ja työhyvin-
vointi sekä myönteisen ja innovatii-
visen yrityskulttuurin tukeminen.

– Kannustamme työntekijöitä te-
kemään aktiivisesti turvallisuusha-

vaintoja. Turvallista työympäristöä 
mitataan työtapaturmien kokonais-
määrällä, työtapaturmataajuudella 
ja työtapaturmista johtuvilla pois-
saoloilla, kertoo henkilöstöpäällik-
kö Anne Mäntyaho.

– Vuoteen 2023 mennessä pyrim-
me siihen, että tapaturmat ovat vä-
hentyneet vuosittain vähintään 10 
prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 
2030 tavoite on, ettei meillä ole yh-
tään tapaturmaa eikä siitä johtuvaa 
poissaoloa, Mäntyaho sanoo.

Hyvinvoiva olvilainen
Työnantajana Olvi haluaa panostaa 
henkilöstön hyvinvointiin ja työ-
kykyisyyteen. Siksi Olvilla toteu-
tettiin kaksivuotinen Hyvinvoiva 
olvilainen -hanke. Sen tavoitteena 
oli luoda Olville toimivat, pysyvät 
tavat hyvinvoinnin ja työkykyisyy-
den ylläpitämiseksi.

Hankkeen aluksi määriteltiin, mi-
tä hyvinvointi ja työkykyisyys Olvil-
la ovat: tiedän, osaan, pystyn ja ha-
luan. Näiden teemojen alle raken-
nettiin hanke, joka koostui kolmesta 
osiosta :energia, jaksaminen ja suo-
rituskyky, oman osaamisen ylläpi-

täminen ja kehittäminen sekä teho-
kas yhteistyö. Hyvinvoiva olvilainen 
-teema on jalkautettu vuosittaisiin 
kehityskeskusteluihin ja parasta ai-
kaa käynnissä olevaan johtamis- ja 
esimiesvalmennukseen. 

Vuoden 2019 henkilöstötutki-
muksen erinomainen tulos toi Olvil-
le Suomen Innostavimmat työpai-
kat -tunnustuksen, koska tulokset 
olivat suomalaisten yritysten keski-
määräisiä tuloksia paremmat. 

Olvi-konsernin PeoplePower- 
luokitus nousi AA+-luokkaan. Luo-
kitus kertoo, miten hyvin yritys on 
onnistunut toimintansa kehittämi-
sessä yhdessä henkilöstönsä kanssa 
ja mikä on henkilöstön omistautu-
neisuuden taso. Olvin tavoite on ol-
la AAA-luokassa vuonna 2030.

Myönteinen ja kannustava yri-
tyskulttuuri näkyy arjen tekemi-
sessä ja siinä, miten ihmisiin suh-
taudutaan ja miten heitä johdetaan. 
Asioita innovoidaan yhdessä ja pää-
tökset voidaan tehdä nopeasti.

– Oman väkemme keskuudes-
sa työnantajamielikuva on erittäin 
hyvä. Olemme pörssiyhtiö, mutta 
myös perheyhtiö.

Ympäristö ja henkilöstö ovat
vastuullisuusohjelman ytimessä


