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Yrityskatsaus tarkastelee
kestävää kehitystä monesta
eri näkökulmasta. Punaisena
lankana on kestävä kasvu.
Mika Lintilä
elinkeinoministeri

Lue verkkojulkaisu

www.tem.fi/yrityskatsaus

Tutustu Yrityskatsaukseen 1/2017
Yrityskatsaus kertoo siitä, mikä merkitys kestävällä kehityksellä on ja miten
yritykset edistävät sitä. Julkaisu sisältää esimerkkejä kestävän kehityksen
innovaatioista – esimerkiksi siitä, miten puhdas energia voi muuttaa
ihmisten elämän, millaisia uusia ruokainnovaatioita on syntymässä
ja miten digitalisaatio muuttaa työn tekemisen tapoja.
Lue verkkojulkaisu osoitteessa www.tem.fi/yrityskatsaus

Sisällys
Esipuhe: Kestävä talouskasvu –
kestävän kasvun politiikkaa
Mika Lintilä, elinkeinoministeri, TEM

Agenda 2030 ohjaa kestävää
kehitystä ympäri maailman
Globaali kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 ohjaa kestävän kehityksen
toteuttamista kaikkialla maailmassa seuraavat
14 vuotta. Marja Innanen, Suomen kestävän
kehityksen toimikunta
Näkökulma

Vaihtoehtojen lisääminen
on kestävää kehitystä
Kestävä kehitys ei voi toteutua ilman osaajia.
Tarvitaan koulutusta, jonka on oltava laadukasta joka asteella. Olli-Pekka Heinonen,
Opetushallitus

Näkökulma

Yritykset ja Suomi tarvitsevat kasvua
– miten ja mistä se löytyy?
Kasvua voi hakea panostamalla tuottavuuteen
ja tehokkuuteen sekä innovaatioihin, joiden
avulla saadaan aikaan kilpailuetua.
Petri Kalliokoski, VTT
Näkökulma

Kestävä kehitys tuo
merkityksellisyyttä työhön
Yhteiskunnalliset ongelmat kytkeytyvät entistä
vahvemmin toisiinsa niin paikallisesti, kansallisesti kuin globaalistikin. Yrityksiä tarvitaan mukaan ratkomaan ongelmia. Eva Furman, SYKE

K-ryhmässä edistetään
kiertotalousratkaisuja
Luonnonvarojen kestävän käytön ja kiertotalouden edistäminen on keskeinen osa Keskon
vastuullisuusohjelmaa. Pirjo Nieminen,
Kesko Oyj

Resurssi- ja materiaalitehokkuus
yritysten kilpailutekijänä

GTK luotsaa kaivosteollisuuden
kasvuohjelmaa

Resurssitehokas ja energiaviisas yritys pärjää
muita paremmin kiristyvässä kilpailussa, Case
Soya Oy. Sirpa Mustonen, Motiva

Kaivosteollisuuden kasvuohjelman (Mining
Finland) tavoitteena on avata suomalaisille
kaivosalan teknologia- ja palveluyrityksille
ovet kansainvälisille markkinoille.
Philipp Schmidt-Thomé ja Harry Sandström,
Geologian tutkimuskeskus

Tulevaisuuden kiertotaloudessa
ei tunneta sanaa jäte
Kiertotalous on tulevaisuuden talouden malli.
Hävikki ja jäte minimoidaan ja teknologiset ratkaisut säästävät raaka-ainetta ja energiaa sekä
vähentävät päästöjä. Raija Lantto, VTT

Ruokaturva paranee uusilla
ruokainnovaatioilla
Ruokaturvan nouseva trendi on hyönteisten
käyttäminen proteiininlähteenä.
Tiina Nakari-Setälä, VTT
Näkökulma

Yritykset vauhdittavat kehitysmaiden kestävää kehitystä
Kestävän kehityksen tavoitteita ei ole
mahdollista saavuttaa ilman yrityksiä.
Ritva Laukkanen, Finnfund

Kestävää liiketoimintaa
kehittyville markkinoille
Uusi ilmiö, vaikuttavuusliiketoiminta vaatii
tyypillisesti tiivistä yhteistyötä paikallisten yhteisöjen, yritysten, viranomaisten ja yliopistojen
kesken. Sini Suomalainen, New Global -hanke

Pienyrittäjien bisnes kasvaa
aurinkoenergialla Keniassa
Yrittäjyyttä tukeva energiaprojekti helpottaa
kenialaisten pienyrittäjien elämää.
Anna Pollari ja Maija Seppälä, Suomen World
Vision

Kestävä kehitys huikea
mahdollisuus yrityksille
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat kuin
maailman yhteinen ostoslista. Ne tarjoavat
paljon mahdollisuuksia yrityksille.
Helena Kekki, FIBS

Yritykset ja ihmisoikeudet
– mistä oikein on kysymys?
Yrityksilläkö ihmisoikeudet? Ei, vaan kyse on
siitä, miten yritykset vaikuttavat kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien toteutumiseen. Linda Piirto, TEM

Uutta työtä kansainvälisestä kasvusta
Suomalaisyritysten kasvun merkittävin lähde
on niiden liiketoiminnan vahvistuminen kansainvälisillä markkinoilla ja ekosysteemeissä.
Päivi Luoma, Gaia Consulting

Digitalisaatio ja tekoäly
muuttavat työtä
Suomen on varauduttava tekoälyn mukanaan
tuomaan työn murrokseen pohtimalla, miten
ihmiset antavat jatkossa panoksensa yhteiskunnan hyväksi. Heikki Ailisto, VTT

Ohjaamot tuovat nuoret ja
yritykset yhteen
Ohjaamot tarjoavat yrityksille uudenlaisen
alustan tavoittaa nuoria niin työntekijöinä
kuin kuluttajinakin.
Janne Savolainen ja Ari-Pekka Leminen, TEM
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Yrityskatsaus on työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu,
joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Yrityskatsauksessa
käsitellään elinkeinopolitiikkaan ja yrittämiseen
liittyviä ajankohtaisia aiheita.
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Lue verkkojulkaisu osoitteessa
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