POHJANMAA MATKALLA MUUTOKSEEN
KESTÄVÄN KEHITYKSEN JA KIERTOTALOUDEN TIEKARTTA

TULEVAISUUS ON KESTÄVÄ JA KIERTOTALOUDEN MUKAINEN
Kuluttajat odottavat kestäviä ratkaisuja, työntekijät työskentelevät mielellään vastuullisilla työpaikoilla, eikä
muuta vaihtoehtoa enää olekaan. On aika tehdä muutoksia. Tämän tiekartan avulla haluamme auttaa sinua
yrittäjänä pääsemään alkuun ja löytämään kestäviä ratkaisuja kaikessa aina hankinnoista ja tuotannosta
viestintään, markkinointiin ja tuotekehitykseen. Kiertotaloudessa ei ole kyse vain kestävyydestä, vaan myös
yrityksen taloudesta, kilpailukyvystä ja tulevaisuuden selviytymisedellytyksistä. Tavoitteena on työskennellä
yhdessä seuraavia kohti:

KILPAILUKYKYINEN POHJANMAA
• Edistämme tietoon, innovaatioihin, liikkuvuuteen, digitalisaatioon ja robotisaatioon perustuvaa
kestävää kasvua.
• Hyödynnämme uusia ideoita.

KESTÄVÄ POHJANMAA
• Näytämme tietä kohti tulevaisuuden kestäviä ratkaisuja.
• Luomme sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän maakunnan.

KIERTOTALOUDEN POHJANMAA
• Edistämme siirtymistä kiertotalouteen.
• Työskentelemme kohti hiilineutraliutta, kiertotalouden mukaisia ratkaisuja ja fossiilitonta energiaa.

Kestävien ja kiertotalouden mukaisten liiketoimintamallien hyödyt:
•
•
•
•
•
•
•

Rahalliset säästöt.
Parempi ohjaus.
Uudet asiakkaat.
Kasvava kysyntä.
Lisääntynyt osallisuus.
Helpompi rekrytointi.
Vahvempi tavaramerkki.

•
•
•
•

Parantuneet rahoitusmahdollisuudet.
Hyvät yhteydet viranomaisiin.
Uudet yhteistyömahdollisuudet.
Vahvempi liiketoimintasuunnitelma
”Tavoitteenamme on jatkuvasti vähentää ympäristökuormitusta. Siihen kuuluu siirtyminen öljystä biokaasuun ja pakkausmuovin määrän vähentäminen.”
SNELLMAN

NÄIN KESKITYTTE KESTÄVYYTEEN
ANALYSOIKAA
TARPEET

OPPIKAA
PARHAILTA

MUOTOILKAA
TYÖN TARKOITUS

• Pohtikaa, millä alueilla

• Inspiroitukaa

• Ottakaa lähtökoh-

ASETTAKAA
ÄLYKKÄÄT
TAVOITTEET

MUISTAKAA
VIESTIÄ

OSOITTAKAA
YHTEISKUNNALLINEN HYÖTY

OSALLISTAKAA
TYÖNTEKIJÄT

• Kääntäkää huomio

askelista viestimistä,
kunnes olette täysin
tyytyväisiä tai 100prosenttisesti kestävää
kehitystä toteuttavia.
Selkeä suunta ja vilpittömät pyrkimykset
synnyttävät luottamusta ja inspiroivat.

• Kertokaa kuinka

mukaan kestävyystyöhön ja suhtautukaa
myönteisesti heidän
parannusehdotuksiinsa.
Kun useammat osallistuvat, vastuullisuus lisääntyy ja tavaramerkkinne
vahvistuu.

TEHKÄÄ PÄÄTÖS
• Uskaltakaa ryhtyä

kestävyystyöhön,
vaikka ette ole asiantuntijoita. Lähtekää liikkeelle
omasta ydintoiminnastanne. Huolehtikaa, että
yrityksen johto ohjaa
kestävyystyötä ja tekee
tärkeimmät päätökset.

kestävyystyöhön asettamalla älykkäät SMARTidean mukaiset tavoitteet: (spesifit, mitattavat,
hyväksytyt, realistiset,
aikataulutetut), joita
seuraatte säännöllisesti.

yrityksenne vaikuttaa
asiakkaisiin, hankkijoihin ja sidosryhmiin
eniten. Aloittakaa
niistä.

• Älkää siirtäkö edistys-

kestävyystyössään
pitemmälle ehtineistä
kumppaneista ja kilpailijoista ja hyödyntäkää
heidän kokemuksiaan.
Jos olette jo oman
alanne parhaita, tutkikaa
muita aloja.

kestävyystyönne edistää
myönteistä yhteiskuntakehitystä. Se vahvistaa
ymmärrystä yrityksen
sisällä ja tekee toiminnasta relevantimpaa muille.

daksi toimialakohtaiset
periaatteet tai YK:n
kestävän kehityksen
tavoitteet. Kuinka
työnne edistää kestävän kehityksen tavoitteita? Mitä kestävyys
teille tarkoittaa ja miksi
se on tärkeää?

• Ottakaa työntekijät

KESTÄVYYS KOSKEE KAIKKIA YRITYKSIÄ
Miettikää, kuinka voitte toteuttaa kestävyyttä eri alueilla:

”Kestävyysohjelmamme rakentuu olennaisuusanalyysille,
joka määrittelee ne vastuulliset teot, joilla on suurin vaikutus
ympäristöön, yhteiskuntaan ja yksilöön.”
DERMOSIL

Suunnittelu & tuotekehitys • Jätteet & kierrätys
Tuotanto & valmistus • Raaka-aineet • Myynti
Kuljetukset & jakelu • Tilat & energia • Hankinnat
Viestintä & markkinointi

Iridium. Move up a gear
MIKSI JUURI ME ONNISTUMME?

Get to the finish line faster – move up a gear.

NEW!
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Introducing Mirka Iridium®. Produced with cutting edge technology. Perfected for speed and
eﬃciency. Iridium cuts faster with fewer steps from rough to smooth surface finish. Thanks to the
new precision coating the abrasive does not wear out easily; it practically repels dust, so the grains
stay sharp longer. Dust extraction is eﬃcient and convenient with Mirka’s new multihole pattern.
Just place and go. Coarse to fine grits, Iridium works well on both soft and hard surfaces.

• MEILLÄ ON EDELLYTYKSET: Meillä on laajat verkostot ja onnistumiseen vaadittava päättäväisyys.
Olemme tottuneet tekemään yhteiistyötä ja toteuttamaan sen, mitä on päätetty.
Take your performance to the next level. Intelligent Abrasives® by Mirka

• MEILLÄ ON INTO JA MOTIVAATIO: Meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus olla edelläkävijöitä vähähiiliseen
yhteiskuntaan ja kiertotalouteen siirtymisessä.
• MEILLÄ ON SELKEÄT TAVOITTEET: Vuonna 2030 Pohjanmaa on Pohjolan kestävin maakunta.

Raportti Pohjanmaa matkalla muutokseen – Kestävän kehityksen ja kiertotalouden tiekartta perustuu YK:n kestävän kehityksen
tavoitteisiin. Raportin ovat laatineet pohjanmaalaiset kehittämisyhtiöt yhteistyössä Pohjanmaan liitton ja EU:n aluekehitysrahaston kanssa.
Raportti julkaistaan osana CERM, Circular Economy Road Map and Actionplan for Ostrobothnia Region in Finland-hanketta. Koko raportti
on saativissa kehittämisyhtiöiden verkkosivuilla.

• Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia – www.concordia.jakobstad.fi
• Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK – www.vasek.fi
• Oy Yritystalo Dynamo – www.dynamonarpes.fi
• Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy – www.kristinestad.fi

