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1 JOHDANTOA

Yritysten liiketoiminnan uudistuminen ja kehittyminen ovat tärkeitä 
teemoja sekä yritysten itsensä että yhteiskunnan elinvoimaisuuden 
näkökulmasta. Erityisesti Etelä-Pohjanmaan maakunnan pk-yritys-
valtaisessa yrityskentässä tämä on alueen elinvoimaisuuden kulma-
kiviä. Se, mihin suuntaan uudistutaan ja kehitytään, riippuu suuresti 
toimintaympäristön muutoksen suunnasta. Viime vuosina erityisesti 
kestävän kehityksen teemat ovat nousseet voimakkaasti vaikutta-
maan sekä kuluttajien että yritysten ostopäätöksiin. Kestävä kehitys 
on myös välttämättömyys, johon maapallon kestävyyskriisi meidät 
pakottaa. Nyt olemme tilanteessa, jossa maapallo on saavuttamassa 
kestävyytensä rajat. Ihmiskunta on kuitenkin kekseliäisyyden avulla 
pystynyt aikaisemminkin kääntämään vääjäämättömät kehityskulut 
suotuisiksi ja niin toivotaan käyvän myös nyt. Kiertotalouden globaali 
käyttöönotto yhdessä ekologisten innovaatioiden kanssa on yksi keino 
kääntää kehityskulkua.
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Vihreiden innovaatioiden toteuttaminen vaatii yrityksiltä ympäristö- ja 
innovointiosaamisen lisäksi kykyä tunnistaa uusia mahdollisuuksia ja 
yhteistyökumppanuuksia sekä rohkeutta toteuttaa innovaatioita. Yri-
tyksiä, jotka ovat ekoinnovaatioiden kehittämisessä pitkällä, vauhdit-
taa usein yrittäjän sisäsyntyinen tavoite parantaa ympäristön tilaa, ja 
näillä yrityksillä ekologisuus ja ympäristöarvot sisältyvät oleellisena 
osana yrityksen strategiaan. Osa yrityksistä toteuttaa ekoinnovaatioita 
kasvattaakseen kustannustehokkuutta tai sopeutuakseen toimintaym-
päristön muutokseen sekä asiakkaiden ja sidosryhmien vaatimuksiin. 

Joulukuussa 2021 päättyvässä, Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Vaa-
san yliopiston ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin toteuttamassa 
Ekoinnovointi ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet Etelä-
Pohjanmaalla -hankkeessa tavoitteena on ollut lisätä eteläpohjalaisten 
pk-yritysten tietoa ja osaamista ekoinnovoinnin mahdollisuuksista ja 
siten edesauttaa uusien ekologisten innovaatioiden syntymistä ja alu-
een pk-yritysten kilpailukyvyn kasvattamista. 

Hankkeessa on rakennettu alueen pk-yrityksille ekoinnovaation malli 
ja työkaluja, joiden avulla yritykset voivat kasvattaa omaa ekoinno-
vointiosaamistasoaan. Työkalujen rakentamista varten hankkeessa on 
selvitetty eteläpohjalaisten pk-yritysten ekoinnovoinnin tasoa sekä eko-
innovaatioiden edistämiseen liittyviä tekijöitä alueen yrityksissä. Alu-
eelta löytyy hyviä esimerkkejä edelläkävijäyrityksistä, mutta toisaalta 
moni yritys on vasta tunnistamassa omia ympäristövaikutuksiaan. 
Selvää on, että eri osaamistasolla oleville yrityksille täytyy kohdistaa 
erilaisia työkaluja ja toimenpide-ehdotuksia. Tämä artikkeli keskittyy 
kuvaamaan hankkeessa kehitettyä mallia ja ekoinnovointityökaluja 
sekä niiden kehittämisprosessia. 

2 EKOINNOVOINTI

Ekoinnovaatiolla tarkoitetaan uutta tai olennaisesti parannettua 
tuotetta, prosessia tai palvelua, joka säästää ympäristöä. Innovaatio 
joko vähentää tuotteiden, teknologioiden, palveluiden tai kulutuksen 
ympäristökuormitusta tai ratkaisee päästöihin, jätteisiin, materiaalin 
käyttöön tai energian kulutukseen liittyviä ongelmia. (Suomen ympä-
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ristökeskus 2013.) Ekoinnovoinnilla pyritään lisäämään liiketoiminnan 
ekologista kestävyyttä. 

Ekoinnovointitoimintaa voidaan kuvata prosessina. Olennainen ero 
innovaatio- ja ekoinnovaatiotoiminnan prosessien välillä on toimin-
nan tavoite. Ekoinnovoinnissa toiminnan tavoitteena on ekologinen 
kestävyys. Ekoinnovaatioihin liittyy usein myös muita kestävyyden osa-
alueita. Taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys nivoutuvat 
usein osaksi ekologista kestävyyttä ja niitä on joskus mahdoton tai 
tarpeeton erottaa toisistaan. 

Hankkeessa on tunnistettu kirjallisuuden ja yritystapaamisten ja -haas-
tatteluiden kautta ekoinnovaatioprosessin sisältävän eri vaiheita. Aluksi 
yritykset kartoittavat, miten ekoinnovaatiot näyttäytyvät yrityksessä 
eli omien ekoinnovaatioidensa tason. Kun taso on tunnistettu, siirty-
vät yritykset pohtimaan, miten ekoinnovaatiotoiminta voidaan viedä 
käytäntöön. Tähän yritykset tarvitsevat strategista ajattelua ja ekoin-
novaatioissa edistyneet yritykset vievät pohdinnan myös varsinaiseen 
strategiaan. Strategisen vaiheen jälkeen yrityksissä siirrytään käytän-
nön toteutukseen ja ekoinnovaatiotoiminta pyritään mahdollistamaan 
käytännössä. Tämä vaatii monenlaisia resursseja, kuten rahoitusta ja 
riittävää tietopohjaa. Mahdollistamisen kautta syntyy ekoinnovaatio-
toimintaa, jonka tuloksia voidaan ja tulisi arvioida. Tulosten arvioinnin 
jälkeen innovaatiota kehitetään edelleen ja prosessi alkaa alusta. 

Ekoinnovaation määritelmä pitää sisällään innovaation tunnusmer-
kistöihin liittyvän tuotteen, prosessin tai palvelun uutuuden tai mer-
kittävän kehittymisen vanhaan verrattuna. Hankkeessa on lähestytty 
ekoinnovaatiota laajemmasta näkökulmasta ja tulkittu ekoinnovointi-
käsitettä niin, että siihen sisältyvät myös tuotteisiin, prosesseihin 
tai palveluihin tehdyt maltillisemmatkin muutokset, sillä myös ne 
lisäävät liiketoiminnan ekologista kestävyyttä. Seuraava luku käsit-
telee hankkeen tuottamaa ekoinnovointimallia, jossa tuodaan esiin 
tätä näkökulmaa.
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3 EKOINNOVOINTIMALLI

Ekoinnovaatioiden kartoittamisen ja yrityshaastatteluiden pohjalta 
hankkeessa on rakennettu malli, joka tarjoaa yrityksille käytännön 
työkaluja oman ekoinnovaatioprosessinsa kehittämiseen. Malli jakaa 
yritykset neljään ryhmään innovointiprosessin kehitysasteen mukaan. 
Ryhmät ovat tulokas, oppipoika, kisälli ja mestari. Mallissa ryhmät 
kuvataan niin, että yritysten on mahdollista tunnistaa missä innovaa-
tioprosessin vaiheessa ne ovat. Malli esittelee erilaisten kysymysten 
ja niihin liittyvien keskeisten indikaattorien kautta sen, mitä yrityksiltä 
vaaditaan, jos ne haluavat siirtyä ekoinnovoinnissaan entistä kehit-
tyneemmälle tasolle. Siirryttäessä tasolta toiselle yrityksien tulee 
keskittyä mm. tiedon lisäämiseen, sekä osaamisen ja prosessien 
kehittämiseen.

Mallissa innovaatioprosessin alkuvaiheessa olevia yrityksiä kutsutaan 
tulokkaiksi. Tyypillistä tulokasryhmän yrityksille on se, että vaikka niillä 
on tahtotila kehittää ekoinnovaatioita, niillä ei välttämättä ole tarvit-
tavaa tietoa ja osaamista ekologisten innovaatioiden toteuttamiseksi. 
Tulokasta edistyneemmällä tasolla ekoinnovoinnissa on oppipoikien 
ryhmä. Tähän ryhmään kuuluvat yritykset ovat jo toteuttaneet eko-
innovaatioita omassa liiketoiminnassaan. Oppipoika-ryhmän yrityk-
sille kustannusten vähentäminen ja asiakastarpeisiin vastaaminen 
ovat keskeisiä motivaatiotekijöitä ekoinnovaatioiden toteuttamisessa. 
Oppipojasta seuraavalla tasolla olevia yrityksiä kutsutaan mallissa 
kisälleiksi. Näillä yrityksillä on niin ikään kokemusta ekoinnovoinnista 
mutta keskeisenä erona oppipoikavaiheen yrityksiin on kisällivaiheen 
yritysten aktiivinen verkostoituminen muiden yritysten ja organisaatioi-
den kanssa ekoinnovaatioiden toteuttamiseksi. Ekoinnovaatioita ei siten 
pyritä tekemään yksin, vaan niiden toteuttamiseen haetaan strategisia 
kumppanuuksia. Taloudellisten tekijöiden ohella kisällivaiheen yrityk-
siä motivoi ekologisten innovaatioiden kehittämiseen myös halu olla 
mukana yhteiskunnan kestävyysmuutoksen toteuttamisessa. Prosessi-
mallin viimeisen ryhmän muodostaa mestariyritykset. Tähän ryhmään 
luokitellut yritykset ovat jo hyvin pitkällä ekoinnovaatioprosessissa – ne 
toimivat osana verkottuneita innovaatiosysteemejä, joihin on integroitu 
vahvasti kestävyysajattelu. Mestariryhmän yrityksille ekoinnovointi on 
keskeinen osa yritysstrategiaa ja pitkän aikavälin tavoitteita. Tyypillistä 
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tämän ryhmän yrityksille on myös se, että ne pyrkivät edistämään koko 
innovaatiosysteemin toimintaa ja tukevat omalla toiminnallaan myös 
muita yrityksiä niiden ekoinnovointipyrkimyksissä. 

Oman ekoinnovaatiovaiheensa tunnistamisen ohella malli myös auttaa 
yrityksiä ymmärtämään sen, miten ne voivat vahvistaa omaa innovaa-
tioprosessiaan ja halutessaan siirtyä kohti edistyneempää ekoinnovoin-
tia. Esimerkiksi yritysten, jotka ovat kiinnostuneita ekoinnovoinnista ja 
valmiita ottamaan askeleen kohti tulokasryhmää tulisi mallin mukaan 
selvittää, miten ekoinnovaatio sopii yrityksen arvoihin, mitä hyötyä eko-
innovoinnista voisi olla yrityksen liiketoiminnalle, millaisia muutoksia 
yritys voisi tehdä siirtyäkseen kohtia ekologisempia toimintamalleja ja 
mistä yritys mahdollisesti saisi tukea ja lisäresursseja ekoinnovoin-
tiinsa. Samalla tavalla mallissa esitetään kysymyksiä niille yrityksille, 
jotka haluavat edetä tulokkaasta oppipojaksi, oppipojasta kisälliksi ja 
edelleen kisällistä mestariksi. Mallissa esitellään myös kysymyksiin 
yhteensopivat indikaattorit, joiden kautta yritysten on helpompi hah-
mottaa se, mitä tietylle innovaatiotasolle pääsemiseksi käytännössä 
tarvitaan. Siten esimerkiksi tulokkaaksi päästäkseen yritysten tulee 
hakea aktiivisesti tietoa ekoinnovaatioista eri tietolähteistä sekä tar-
kastella kriittisesti yrityksen eri prosesseja ekologisesta näkökulmasta. 

Mallin tarkoitus on kuvata ekoinnovaatioprosessin tasot mahdollisim-
man käytännönläheisesti ja siksi se tarjoaakin sekä kotimaasta että 
ulkomailta useita yritysesimerkkejä, jotka havainnollistavat eri tasoille 
sijoittuvien yritysten ekoinnovointia. Nämä esimerkit auttavat yrityksiä 
hahmottamaan sen, miten erilaisia ekoinnovaatiot voivat olla, millai-
sista lähtökohdista yritykset ovat niitä kehittäneet ja miten yritykset 
ovat verkostoituneet innovaatiotoiminnan edistämiseksi. Tämän lisäksi 
käytännön sovellettavuutta vahvistaa se, että malliin on lisätty useita 
linkkejä, joiden kautta mallia käyttävät yrittäjät voivat löytää lisätietoa 
tai lisäresursseja ekoinnovaatioidensa kehittämiseen. Mallista löytyy 
tietoa esimerkiksi elinkaariajattelusta ja backcasting-menetelmästä 
sekä linkkejä yritysvastuun kehittämisestä, erilaisista sertifikaateista 
ja standardeista. Ja koska innovaatiotoimintaan tarvitaan usein myös 
ulkopuolista apua ja resursseja, on malliin koottu myös kattava lis-
taus niistä lähinnä maakunnallisista toimijoista, jotka voivat tarjota 
yrityksille innovaatioihin liittyvää koulutusta, tietoa rahoitusmahdol-
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lisuuksista, markkinoista ja markkinoinnista, innovointiin liittyvistä 
säädöksistä sekä innovaatioympäristöstä.

4 LOPUKSI

Hankkeessa rakennettu ekoinnovoinnin malli mahdollistaa yrityksen 
siirtymisen tasolta toiselle niin eteen kuin myös taaksepäin. Siirtyminen 
tasolta toiselle onkin täysin normaalia, sillä muuttuva liiketoimintaym-
päristö haastaa yrityksiä uudistumaan ja tämän päivän ekoinnovaatio 
on tulevaisuudessa liiketoimintaympäristön yleinen toimintatapa. Näin 
ollen innovaatioprosessi on jatkuva ja yrityksillä tulee olla erilaisia val-
miuksia reagoida liiketoimintaympäristön muutoksiin. Kompleksinen 
liiketoimintaympäristö, alati lisääntyvä tieto, suuret yhteiskunnalliset 
haasteet ja kuluttajien muuttuva arvomaailma vaikuttavat voimakkaasti 
myös yrityksiin. Yritykset tarvitsevat ekoinnovaatioiden kehittämisessä 
verkostoja ja laaja-alaista ymmärrystä yhteiskunnasta, muutosjousta-
vuutta sekä kykyä vuorovaikutteiseen kommunikaatioon. 

Yritykset ovat hankkeen aikana olleet melkoisessa liiketoimintaym-
päristön muutoksessa, kun koronapandemia on vaikuttanut niiden 
liiketoimintaan. Verkostojen, muutosjoustavuuden ja laajan tietotaidon 
avulla yritykset ovat kehittäneet haastavassa tilanteessa jopa uusia pal-
veluita, toimintatapoja ja tuotteita, joiden kehittämisessä on kulkenut 
mukana ekologinen kestävyys. Voidaankin siis sanoa, että suurin osa 
hankkeessa mukana olevista yrityksistä on melko pitkällä ekoinnovaa-
tiopolullaan ja osan yrityksistä voi katsoa olevan jopa edelläkävijöitä.

LÄHTEET

Suomen ympäristökeskus. 2013. Ekoinnovaatio. [Verkkosivu]. [Viitattu 
4.10.2021]. Saatavana: https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehitta-
minen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Innovaatioput-
kesta_yritystoimintaa__Cleantech_innovaatioiden_kaupallistaminen/
Ekoinnovaatio

https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Innovaatioputkesta_yritystoimintaa__Cleantech_innovaatioiden_kaupallistaminen/Ekoinnovaatio
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Innovaatioputkesta_yritystoimintaa__Cleantech_innovaatioiden_kaupallistaminen/Ekoinnovaatio
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Innovaatioputkesta_yritystoimintaa__Cleantech_innovaatioiden_kaupallistaminen/Ekoinnovaatio
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Innovaatioputkesta_yritystoimintaa__Cleantech_innovaatioiden_kaupallistaminen/Ekoinnovaatio

