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Kestävyyden kompassi
Maaseutumatkailuyrittäjän työkirja
Tässä työkirjassa kestävyyttä työstetään
liiketoimintasuunnitelman mukaisesti ja osiot on jaettu
kahdeksaan eri ilmansuuntaan. Jokaisessa ilmansuunnassa
lähdetään liikkeelle herättelevällä tehtävällä ja sen jälkeen
kehittämistyöhön ohjataan rasteille.
Työkirjaa suositellaan käytettävän rinnakkain Kestävyyden
kompassi -maaseutumatkailuyrittäjän käsikirjan kanssa.
Käsikirjassa käsitellään laajemmin kestävyyden eri
ulottuvuuksia sekä annetaan työkirjan ilmansuuntiin ja
rasteihin liittyen tietoa, vinkkejä, ohjeita ja esimerkkejä
kestävien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Minne neula näyttää?
Ota suunta ja lähde kulkemaan
kohti kestävyyden rasteja!

Liikeidea
Talous ja
kannattavuus

Fyysinen
toimintaympäristö

Markkinointiviestintä

Henkilöstö

Miten edistää kestävää kehitystä maaseutumatkailussa?
Tässä työkirjassa on rasteja, joilla voidaan kehittää
kestävyyttä eri yritystoiminnan osa-alueilla.

Tuotanto ja seuranta
Tuotekehitys

Yhteisöllisyys
ja yhteistyö

Kestävä matkailu tai kestävän kehityksen mukainen matkailu on huomattavan
monitahoinen ilmiö. Työkirjassa ilmiötä käsitellään maaseutumatkailuyrityksen
liiketoiminnan näkökulmasta keskittyen kulttuuriseen, elologiseen ja sosiaaliseen
kestävyyteen. Talouden kestävä hoitaminen on kuitenkin yrityksen toiminnan
perusta.

Kestävyyden elementit

Kulttuurinen kestävyys

on kulttuurien säilyttämistä, ylläpitämistä ja kehittymistä sukupolvelta toiselle.
Kulttuurinen kestävyys näkyy esim. vanhan rakennuskannan ennallistamisessa, palveluiden ja
tuotteiden tarinallistamisessa sekä aitoudessa ja paikallisuudessa.

Ekologinen kestävyys

on toiminnan sovittamista tasapainoon luonnon kantokyvyn kanssa siten, etteivät luonnon monimuotoisuus tai ekosysteemien toimivuus vaarannu. Ekologinen kestävyys näkyy esim. ympäristöystävällisessä rakentamisessa, uusiutuvan energian käytössä, jätteiden lajittelussa, kierrätyksessä, lähiruuan suosimisessa sekä sähkön ja veden säästämisessä.

Sosiaalinen kestävyys

on hyötyjen ja haittojen tasa-arvoista ja oikeudenmukaista jakautumista, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja saavutettavuutta. Sosiaalinen kestävyys näkyy esim. yrittäjän ja henkilöstön hyvinvointina, paikallisten työllistämisessä sekä alueen elinvoimaisuuden ylläpitämisenä.

!
maa
o
u
H
Kestävyyden elementit, joiden kehittämiseen työkirjan ilmansuunnilla vaikutetaan, näkyvät aina
otsikon yhteydessä. Työkirjan järjestys noudattaa liiketoimintasuunnitelman jaottelua.

Työkirjan juonena on kulttuurisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden
kehittäminen ja sisällyttäminen liiketoiminnan eri osa-alueisiin. Yritys voi
päättää, millaisen kestävyystarinan muodostaa, mitkä liiketoiminnan osaalueet ovat päärooleissa, mitä tapahtuu missäkin vaiheessa, mitä tavoitellaan,
kuka tekee ja mikä on loppuratkaisu. Kestävyys on, ja tulee olemaan bestseller!

Työkirjan käyttö
miksi?

kenelle?

miten?

Työkirja tarjoaa konkreettisia keinoja pohtia ja
kehittää yrityksen kestävän kehityksen mukaisia
toimintatapoja.

Työkirja on kehitetty erityisesti pienten maaseutumatkailuyritysten tarpeisiin. Sitä voi kuitenkin käyttää soveltaen kuka tahansa yrityksensä kestävyyden
edistämiseen.

Käsittelyyn voi ottaa yhden ilmansuunnan kerrallaan. Näin kehittämistyö ei vie liikaa aikaa. Aiheeseen kannattaa tutustua ennakolta käsikirjasta.

Kestävyyttä ei voi kehittää erillään liiketoimintasuunnitelmasta, vaan kestävyyden ajatus läpäisee
koko yritystoiminnan.

Rastien parissa voi askarrella yrittäjä itse tai ottaa
pohdintoihin mukaan henkilökuntaa tai sidosryhmiä.

?

Samoilla rasteilla voi käydä uudestaan, kun aiheeseen taas palataan.
Sivuja voi tulostaa tai täyttää ja tallentaa sähköisesti
Adobe Acrobat -ohjelman työkaluja käyttäen.

Työkirjan rakenne
Työkirjan rakenne on liiketoimintasuunnitelman
mukainen. Liiketoiminnan läpileikkaava kestävyys
lisää liiketoiminnan pitkäjänteisyyttä, kannattavuutta ja kilpailukykyä. Se auttaa myös hallitsemaan ympäristönäkökohtia, pitämään huolta
omasta ja henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta sekä toimimaan eettisesti ja hyvässä vuorovaikutuksessa yhteisön ja sidosryhmien kanssa.
Työkirjaa suositellaan käytettävän rinnakkain
Kestävyyden kompassi -maaseutumatkailuyrittäjän käsikirjan kanssa. Käsikirjassa käsitellään
laajemmin kestävyyden eri ulottuvuuksia sekä annetaan työkirjan ilmansuuntiin ja rasteihin liittyen
tietoa, vinkkejä, ohjeita ja esimerkkejä kestävien
toimenpiteiden toteuttamiseen.
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OHJE: Kokoa KOONTI -sivulle rastiin liittyvät toimenpiteet,
aikataulu, vastuuhenkilö.

palaa alkuun

Kulttuurinen Ekologinen Sosiaalinen kestävyys

Kestävällä toiminnalla lisätään kilpailukykyä,
vastataan kestävän kehityksen haasteeseen ja
kehitetään yrityksen toimintaa. Yritys voi aloittaa
kestävyyden kehittämisen millä tahansa osa-alueella
ja laajentaa sitä kattavammaksi.

Liikeidea
Miksi yrityksenne on olemassa?
MITÄ?
(Mitä tuotteemme/palvelumme ovat, miten ne eroavat kilpailijoista?)
Listaa tuotteet/palvelut asiakasryhmäkohtaisesti
1.
2.

si?
Mik

KENELLE?
(Ketkä ovat tärkeimmät asiakkaamme?) Aloita näistä!
1.

ARVOT

2.

3.

3.

MITEN?
(Missä ja miten tuotanto toimii?)

IMAGO?
(Minkälaisen kuvan yrityksestä ja tuotteista
haluamme luoda nyt ja tulevaisuudessa?)

Tässä voit kuvata yrityksen liikeideaa avaamalla liiketoiminnan osa-alueita. Myös toimintaa ohjaavat
arvot on hyvä laittaa näkyville. Seuraavaksi voit arvioida liikeideaa kestävyyden näkökulmista.

Liikeidea

Fyysinen toimintaympäristö

Henkilöstö

Yhteisöllisyys

Tuotekehitys

Tuotanto ja seuranta

Markkinointiviestintä

Talous ja kannattavuus

palaa alkuun

myynti

1. Itsearviointi
Yrityksen elinkaari

Missä kohtaa elinkaarta yrityksenne on?
Merkitse kohta kuvioon.

aloitus

kasvu

vakiintuminen

aika
uusiutuminen		

Lähde: Getz

Kestävyyden elementtien sisältyminen nykyiseen liikeideaan

Aseta merkki janalle sen mukaan, millainen tilanne on yrityksessänne tällä hetkellä, ja toinen kohtaan, johon haluatte päästä viiden vuoden
sisällä.
suuntaa vailla

suunta on oikea

melkein perillä

Kulttuurinen kestävyys
Ekologinen kestävyys
Sosiaalinen kestävyys

ti!
Mie

Miten sijoittuminen elinkaarelle vaikuttaa yrityksen toimintaan? Onko jo tarvetta miettiä
uusiutumisen keinoja? Miten viestitään liikeideaan liittyvästä kestävyydestä asiakkaille ja
yhteistyökumppaneille?
Vinkki: kts. Markkinointiviestintä

Liikeidea

Fyysinen toimintaympäristö

Henkilöstö

Yhteisöllisyys

Tuotekehitys

Tuotanto ja seuranta

Markkinointiviestintä

Talous ja kannattavuus

palaa alkuun

2. Kestävyys liikeideassa

Liikeidean osa-alueet:
(Kehittämistarpeet pohjautuen liikeideaan ja itsearviointiin)

Pohdi nykyistä liikeideaasi. Kirjaa tähän, mitä vahvuuksia ja heikkouksia liikeideaasi
liittyy kestävyyden näkökulmasta.

Tavoitteet kestävyyden lisäämiseksi:

Vahvuudet:

Heikkoudet:

OHJE: Kokoa KOONTI -sivulle rastiin liittyvät toimenpiteet,
aikataulu, vastuuhenkilö.

?
Mitä

Tällä rastilla otetaan käsittelyyn liikeidean osa-alueet. Kun liikeideaa tarkastellaan kestävyyden
näkökulmasta, mitkä ovat vahvuuksia ja heikkouksia? Tähän voit myös kirjata tavoitteet kestävyyden
lisäämiseksi.

Liikeidea

Fyysinen toimintaympäristö

Henkilöstö

Yhteisöllisyys

Tuotekehitys

Tuotanto ja seuranta

Markkinointiviestintä

Talous ja kannattavuus

palaa alkuun

Kulttuurinen Ekologinen Sosiaalinen kestävyys

Luonto, kulttuuri ja historia ovat tärkeitä maaseutu
matkailun vetovoimatekijöitä. Niiden hyödyntäminen
siten, että toimintaympäristö ei vahingoitu, vaan jopa
paranee, on kestävyyttä.

Fyysinen toimintaympäristö
Ajatusten herättäjä:

Miten huomioitte fyysisen toimintaympäristön
kestävyysnäkökulmia? Aseta merkki janalle sen mukaan,
millainen tilanne on yrityksessänne tällä hetkellä, ja toinen
kohtaan, johon haluatte päästä viiden vuoden sisällä.
suuntaa vailla

suunta on oikea

melkein perillä

Helppo saavutettavuus on varmistettu

esim. yhteystiedot ja monipuolinen opastus on ajan tasalla

Esteettömyys on huomioitu asiakastarpeen mukaan

esim. ovista mahtuu kulkemaan myös pyörätuolilla.

Luontoympäristöä hyödynnetään sitä vahingoittamatta
Jäte-, vesi- ja energiahuolto on järjestetty

esim. päästöjä vähennetään suunnitelman mukaisesti

Omaleimainen kulttuuri ja perinteet ovat näkyvissä
Historiaa korostetaan ja säilytetään

esim. rakennusten entisöinti kertomaan tilan historiasta

si?
Mik

Nyt mietitään, mitä kestävyys merkitsee yrityksen fyysisen
toimintaympäristön kannalta. Rasittaako yritystoiminta
ympäristöä? Voiko energiankulutuksessa vielä säästää? Seuraavilla
rasteilla voidaan tehdä suunnitelmia fyysisen toimintaympäristön
kestävyyden parantamiseksi/kehittämiseksi.

Liikeidea

Fyysinen toimintaympäristö

Henkilöstö

Yhteisöllisyys

Tuotekehitys

Tuotanto ja seuranta

Markkinointiviestintä

Talous ja kannattavuus

palaa alkuun

3. Toimintaympäristön kehittäminen

Tavoitteet fyysisen toimintaympäristön kehittämiselle:

Kehitettävät fyysisen toimintaympäristön osa-alueet:
esim. jätteiden lajittelu, esteettömyys, rakennusten entisöinti

Huomioidut asiat:

Kehitettävät asiat:

OHJE: Kokoa KOONTI -sivulle rastiin liittyvät toimenpiteet,
aikataulu, vastuuhenkilö.

?
Mitä

Tällä rastilla käsitellään fyysistä toimintaympäristöä. Mikä nykytilanteessa on hyvää ja mikä
kehittämistä vaativaa? Tähän voit kirjata myös tavoitteet kehittämiselle.

Liikeidea

Fyysinen toimintaympäristö

Henkilöstö

Yhteisöllisyys

Tuotekehitys

Tuotanto ja seuranta

Markkinointiviestintä

Talous ja kannattavuus

palaa alkuun

4. Kulutuksen minimointi
Energian- ja vedenkulutus (arvio yritystoimintanne kulutuksesta vuositasolla) sekä jätteiden määrä ja lajittelu.
Tavoitetilanne

Nykyinen tilanne (tai arvio)/vuosi
Sähköenergia
(kWh)

Veden vuosikulutus
(m³)

Polttoaineet
(l)

Sekajäte
(kg)

Mitä lajitellaan?

?
Mitä

Tällä rastilla seurataan energian- ja vedenkulutuksen nykytilannetta ja asetetaan
tulevaisuuden tavoitteet. Kulutusta voit arvioida lukuina tai kuvata tekstinä.

Liikeidea

Fyysinen toimintaympäristö

Henkilöstö

Yhteisöllisyys

OHJE: Kokoa KOONTI -sivulle rastiin liittyvät toimenpiteet, aikataulu, vastuuhenkilö.

Tuotekehitys

Tuotanto ja seuranta

Markkinointiviestintä

Talous ja kannattavuus

palaa alkuun

Kulttuurinen Sosiaalinen kestävyys

Osaava, motivoitunut ja työssään viihtyvä henkilöstö on keskeinen yrityksen
menestystekijä. Vastuu henkilöstöstä tarkoittaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja
hyviä johtamiskäytäntöjä. (EK 2006)
Yrittäjän on huolehdittava ennen kaikkea omasta jaksamisestaan.

Henkilöstö
Ajatusten herättäjä:

Miten yrityksessänne huolehditaan henkilöstön ja yrittäjän hyvinvoinnista?
Aseta merkki janalle sen mukaan, millainen tilanne on yrityksessänne tällä hetkellä, ja toinen kohtaan, johon haluatte päästä viiden vuoden sisällä.
suuntaa vailla

suunta on oikea

melkein perillä

Huolehdin omasta jaksamisestani (yrittäjä)
Seuraan säännöllisesti henkilöstön tyytyväisyyttä työhön
esim. kehitys- tai palautekeskusteluilla

Pidän huolta siitä, että meillä on toimiva työyhteisö
Yritykseni henkilöstö voi itse vaikuttaa työhönsä
esim. aikatauluun ja sisältöön

Päivitän omaa osaamistani aktiivisesti
Mahdollistan henkilöstön osaamisen kehittämisen
esim. työajalla

Perehdytän uudet työntekijät tehtäviinsä

hyödyntäen esim. perehdytysopasta tai -suunnitelmaa

si?
Mik

Nyt mietitään henkilöstön roolia yrityksen kestävyyden toteuttajana.
Voivatko ihmiset yrityksessä hyvin? Tarvitseeko osaaminen
kehittämistä? Seuraavilla rasteilla voi hahmottaa yrityksessä
tarvittavaa osaamista ja sen kehittämistarpeita.

Liikeidea

Fyysinen toimintaympäristö

Henkilöstö

Yhteisöllisyys

Tuotekehitys

Tuotanto ja seuranta

Markkinointiviestintä

Talous ja kannattavuus

palaa alkuun

5. Osaamiskartta

Erityisosaaminen

(jotakin, joka erottaa meidät kilpailijoista)

Tukiosaaminen

(joka tukee perustoimintaamme)

Kriittinen osaaminen

(jota ilman yrityksemme ei pärjää)

?
Mitä

Tällä rastilla voit hahmottaa yrityksen henkilöstön osaamista. Eri tasoille sijoitetaan yrityksen
kriittinen, tukeva ja erityinen osaaminen. Voit myös merkitä esimerkiksi eri numeroilla
1=mitä osaaminen on, 2=kenellä sitä on ja 3=mitä osaamista yritykseltä puuttuu. Osaamisen
kehittämistä voit työstää seuraavalla rastilla. Kuviota voit käyttää myös rekrytoinnin apuvälineenä.

Liikeidea

Fyysinen toimintaympäristö

Henkilöstö

Yhteisöllisyys

Tuotekehitys

Tuotanto ja seuranta

Markkinointiviestintä

Talous ja kannattavuus

palaa alkuun

6. Osaamisen kehittäminen

Tavoitteet osaamisen kehittämiselle:

Osaamisalueet:

Vahvuudet:

Heikkoudet:

OHJE: Kokoa KOONTI -sivulle rastiin liittyvät toimenpiteet,
aikataulu, vastuuhenkilö.

?
Mitä

Edelliseltä rastilta voit poimia osaamisalueita, jotka kaipaavat yrityksessä kehittämistä. Mitä
vahvuuksia ja heikkouksia osaamisalueissa on? Mitä toimenpiteitä kehittäminen vaatii?
Esim. koulutetaanko, rekrytoidaanko, ostetaanko ulkopuolelta, jne.

Liikeidea

Fyysinen toimintaympäristö

Henkilöstö

Yhteisöllisyys

Tuotekehitys

Tuotanto ja seuranta

Markkinointiviestintä

Talous ja kannattavuus

palaa alkuun

7. Kestävä työllistäminen

Tavoitteet työllistämiselle:

Kestävän työllistämisen kasvutavoitteet

Määrittele yrityksenne työllistämisen nykytila ja tulevaisuuden tavoite.

Nykyinen
henkilömäärä

Tavoiteltava
henkilömäärä viiden
vuoden sisällä

Kokoaikaisesti

Osa-aikaisesti

?
Mitä

Onko tarvetta osaamisen hankkimiseen rekrytoimalla? Myös työllistämisessä
kannattaa muistaa kestävyyden periaatteet (mm. paikalliset, pitkäaikaistyöttömät).
Tähän voit kirjata tavoitteet yrityksen työllistämiselle.

Liikeidea

Fyysinen toimintaympäristö

Henkilöstö

Yhteisöllisyys

OHJE: Kokoa KOONTI -sivulle rastiin liittyvät toimenpiteet,
aikataulu, vastuuhenkilö.
Tuotekehitys

Tuotanto ja seuranta

Markkinointiviestintä

Talous ja kannattavuus

palaa alkuun

Kulttuurinen Ekologinen Sosiaalinen kestävyys

Yhteisöllisyys on osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta, joka
perustuu vuorovaikutukseen ja osallistumiseen yhteisössä.
Yhteisöllisyydessä on yritystoiminnan kannalta voimavara,
jota ei kannata jättää hyödyntämättä.

Yhteisöllisyys ja yhteistyö
Ajatusten herättäjä:

Miten yhteisöllisyys näkyy yrityksenne toiminnassa?
Aseta merkki janalle sen mukaan, millainen tilanne on yrityksessänne tällä hetkellä, ja toinen kohtaan, johon haluatte päästä viiden vuoden sisällä.
suuntaa vailla

suunta on oikea

melkein perillä

Emme tee yhteistyötä paikallisten
kanssa

Teemme aktiivisesti yhteistyötä
paikallisten kanssa

Emme ole mukana järjestämässä
yhteisiä tapahtumia

Olemme mukana järjestämässä
yhteisiä tapahtumia

Perinteitä ei huomioida

Perinteitä vaalitaan

Emme tunnista toimintamme
vaikutuksia yhteisöön

Tunnistamme toimintamme
vaikutukset yhteisöön
Tunnemme yrityksen toimintaan
vaikuttavat sidosryhmät

Emme tunne yrityksen toimintaan
vaikuttavia sidosryhmiä

si?
Mik

Nyt mietitään sitä yhteisöä ja niitä sidosryhmiä, joiden kanssa yritys on tekemisissä. Onko toiminta
sellaista, että siitä hyötyvät molemmat osapuolet? Löytyykö yhteisöstä hyödyntämättömiä osaalueita? Seuraavilla rasteilla voit hahmottaa yrityksesi sidosryhmäkokonaisuutta ja ottaa työn alle
haluamasi sidosryhmän yksi kerrallaan yhteistyön kehittämiseksi.

Liikeidea

Fyysinen toimintaympäristö

Henkilöstö

Yhteisöllisyys

Tuotekehitys

Tuotanto ja seuranta

Markkinointiviestintä

Talous ja kannattavuus

palaa alkuun

8. Sidosryhmäkartta
Muut yritykset

Kilpailijat

Viranomaiset/päättäjät

Tilitoimisto

Pankit/vakuutusyhtiöt

Työntekijät

Yritys

Rahoittajat

Koulut/ kansalaisopisto/oppilaitokset

Seurat/yhdistykset

Asiantuntijat

Naapurit

Kansalaisjärjestöt
Asiakkaat
Toimialajärjestöt

?
Mitä

Kyläyhteisö

Maanomistajat

Media

Alihankkijat/tavarantoimittajat

Tarkoituksena on hahmottaa yrityksen toimintaan vaikuttavia sidosryhmiä. Olemassa olevista
vaihtoehdoista valitaan rastittamalla sopivat ja/tai kirjoitetaan puuttuvat ryhmät tyhjiin kenttiin.
Tämän jälkeen voit jatkaa arvioimalla sidosryhmien suhdetta yritykseen. Sidosryhmätvoit merkitä eri
numeroilla: 1=tärkeä, 2=vähemmän tärkeä, 3=tavoiteltava ja 4=vältettävä. Yhteistyön kehittämistä
voit työstää seuraavalla rastilla.

Liikeidea

Fyysinen toimintaympäristö

Henkilöstö

Yhteisöllisyys

Tuotekehitys

Tuotanto ja seuranta

Markkinointiviestintä

Talous ja kannattavuus

palaa alkuun

9. Yhteistyön kehittäminen

Sidosryhmän hyödyt yhteistyöstä:

Oma hyötymme yhteistyöstä:

Sidosryhmät:

Millaista yhteistyö on tällä hetkellä:

Tavoitteet yhteistyön kehittämiselle:

OHJE: Kokoa KOONTI -sivulle rastiin liittyvät toimenpiteet,
aikataulu, vastuuhenkilö.

?
Mitä

Edelliseltä rastilta voi nyt tarkistaa, mitkä ovat tärkeitä ja/tai tavoiteltavia sidosryhmiä. Millaista
yhteistyö on tällä hetkellä ja mitä se antaa kummallekin osapuolelle? Minne suuntaan yhteistyötä
halutaan kehittää? Sidosryhmistä kannattaa valita liikeidean kannalta olennaiset käsittelyyn.

Liikeidea

Fyysinen toimintaympäristö

Henkilöstö

Yhteisöllisyys

Tuotekehitys

Tuotanto ja seuranta

Markkinointiviestintä

Talous ja kannattavuus

palaa alkuun

Kulttuurinen Ekologinen Sosiaalinen kestävyys

Kestävä tuotekehitys huomioi tuotteen ja palvelun
kulttuurisia ekologisia ja/tai sosiaalisia vaikutuksia
koko sen elinkaaren aikana. Onko kehitettävälle
tuotteelle todella tarvetta asiakkaan näkökulmasta?

Tuotekehitys
Ajatusten herättäjä:

Miten hyvin huomioitte tuotekehityksessämme kulttuurisia, ekologisia ja sosiaalisia kestävyyden tekijöitä?
Aseta merkki janalle sen mukaan, millainen tilanne on yrityksessänne tällä hetkellä, ja toinen kohtaan, johon haluatte päästä viiden vuoden sisällä.
suuntaa vailla

suunta on oikea

melkein perillä
Paikallinen historia ja kulttuuri
näkyvät asiakkaille selkeästi osana
palvelutuotetta

Paikallista/tilan historiaa ja kulttuuria
ei tunneta eikä hyödynnetä osana
palvelutuotetta
Tarinoita ei
hyödynnetä osana asiakkaan
palvelukokemusta

Tarinat ovat vahva osa asiakkaan
palvelukokemusta

Toimintaympäristön erityispiirteitä ei
huomioida palveluissa

Toimintaympäristömme erityispiirteet
ovat usein lähtökohtana
palveluissamme

Palveluntuottajat ja raaka-aineet
tulevat pääosin kotimaan ulkopuolelta

Palveluntuottajat ja raaka-aineet
tulevat pääosin lähiseudulta

Emme selvitä eri asiakasryhmien
tarpeita tuotekehityksen pohjaksi

Selvitämme eri asiakasryhmien
tarpeet ja kehitämme tuotteemme niitä
vastaaviksi.

Tuotteissa ei mietitä resurssien
mahdollisimman järkevää käyttöä
asiakkaiden tarpeet huomioiden

si?
Mik

Tuotteissa mietitään aina resurssien
mahdollisimman järkevää käyttöä
asiakkaiden tarpeet huomioiden

Nyt mietitään yrityksen tuotekehitystä kestävyyden näkökulmista. Osataanko yrityksessä hyödyntää
kestävyyden elementtejä uusissa ja olemassa olevissa tuotteissa ja palveluissa? Seuraavalta rastilta voit
ottaa suunnan kestävään tuotekehitykseen

Liikeidea

Fyysinen toimintaympäristö

Henkilöstö

Yhteisöllisyys

Tuotekehitys

Tuotanto ja seuranta

Markkinointiviestintä

Talous ja kannattavuus

palaa alkuun

10. Tuotekehityksen ainekset
Mitä uutta voisitte hyödyntää
tuotekehityksessänne tai miten kehittäisitte
eteenpäin olemassaolevaa?

Vahvuudet nykyisissä palveluissa:

Tavoitteet vahvuuksien säilyttämiseksi:

Heikkoudet nykyisissä palveluissa:

Tavoitteet heikkouksien muuttamiseksi vahvuuksiksi:

Haluamme sisällyttää kehitettävään
tuotteeseen tai palveluun:

Asioita, joita pitää selvittää
kohderyhmästä:

OHJE: Kokoa KOONTI -sivulle rastiin liittyvät toimenpiteet, aikataulu, vastuuhenkilö.

?
Mitä

Tällä rastilla kirjataan ajatuksia, joilla tuotekehityksen suunta tarkentuu.
Tärkeää on huomioida kohderyhmä, jolle tuotetta tai palvelua tehdään, sekä yrityksen resurssit ja
toiminnan tavoitteet. Muista kysyä tuotteen/palvelun kehittämistyössä mitä, miksi, kenelle ja miten
tuotetta lähdetään kehittämään!

Liikeidea

Fyysinen toimintaympäristö

Henkilöstö

Yhteisöllisyys

Tuotekehitys

Tuotanto ja seuranta

Markkinointiviestintä

Talous ja kannattavuus

palaa alkuun

Kulttuurinen Ekologinen Sosiaalinen kestävyys

Tuotanto ja seuranta -osio ohjaa hankintoihin,
laatutyöhön ja turvallisuuteen liittyviin
toimenpiteisiin. Henkilöstön toiminta on olennaisessa
asemassa, jotta nämä asiat toteutuvat käytännössä.

Tuotanto ja seuranta
Ajatusten herättäjä:

Kuinka hyvin huomioitte hankinnoissamme kestävyyden näkökulmia tällä hetkellä?
Aseta merkki janalle sen mukaan, millainen tilanne on yrityksessänne tällä hetkellä, ja toinen kohtaan, johon haluatte päästä viiden vuoden sisällä.
suuntaa vailla

suunta on oikea

melkein perillä

Materiaalit ja tarvikkeet

paperit, pakkausmateriaalit, toimistotarvikkeet

Materiaalit ja tarvikkeet

pesuaineet, siivoustarvikkeet

Materiaalit ja tarvikkeet

rakennusmateriaalit, sisustus, kalusto

Raaka-aineet

energia, polttoaineet

Raaka-aineet

ruokatarvikkeet, muut raaka-aineet

Palvelut

kiinteistöhuolto, siivous-, pesulapalvelut

Palvelut

ohjelma-, kuljetus-, ruokapalvelut

Palvelut

kirjanpito-, myynti-, markkinointi-, koulutuspalvelut

si?
Mik

Nyt pohditaan hankintoja kestävyyden näkökulmasta. Ovatko
yrityksen hankinnat sellaisia, että niistä hyötyvät paikalliset tuottajat?
Mitä tarjontaa lähialueella on? Hankintoja tulee pohtia kaikista
kestävyyden näkökulmista.

Liikeidea

Fyysinen toimintaympäristö

Henkilöstö

Yhteisöllisyys

Tuotekehitys

Tuotanto ja seuranta

Markkinointiviestintä

Talous ja kannattavuus

palaa alkuun

11. Hankintasuunnitelma
Kestävä hankinta

Tavoitteet

(esim. paikalliset raaka-aineet)

?
Mitä

(esim. lisätään vuoden sisällä paikallisten raaka-aineiden osuutta 30 %:iin)

Tähän taulukkoon poimitaan hankintoja, joissa ei vielä huomioida juurikaan kestävyyden
elementtejä tai, joita halutaan edelleen kehittää kestävyyden suhteen. Hankinnat laitetaan
tärkeysjärjestykseen ja tehdään hankintasuunnitelma.

Liikeidea

Fyysinen toimintaympäristö

Henkilöstö

Yhteisöllisyys

OHJE: Kokoa KOONTI -sivulle rastiin liittyvät toimenpiteet,
aikataulu, vastuuhenkilö.
Tuotekehitys

Tuotanto ja seuranta

Markkinointiviestintä

Talous ja kannattavuus

palaa alkuun

12. Laatutyö

Tavoitteet laadun kehittämiselle:

Mikä on yrityksenne laatulupaus?
Listaa tekijät, jotka vaikuttavat palvelunne laatuun.
(kts. käsikirjasta laadun osatekijät)

Laadun hallinnan suunnitelma
Kehitettävät laadun osa-alueet:

Vahvuudet:

Heikkoudet:

OHJE: Kokoa KOONTI -sivulle rastiin liittyvät toimenpiteet,
aikataulu, vastuuhenkilö.

si?
Mik

Kaikki haluavat laatua! Nyt mietitään, mitkä ovat laadun osatekijät yrityksessä. Tunnetaanko
asiakkaat ja heidän tarpeensa oikeasti? Löytyykö yritysesitteestä kirjoitusvirheitä? Rastilla voi ensin
arvioida laadun tasoa ja sitten kirjata tavoitteet laadun kehittämiselle.

Liikeidea

Fyysinen toimintaympäristö

Henkilöstö

Yhteisöllisyys

Tuotekehitys

Tuotanto ja seuranta

Markkinointiviestintä

Talous ja kannattavuus

palaa alkuun

13. Toiminnan riskit

Tavoitteet riskienhallinnan kehittämiselle:

Miten yrityksenne on varautunut riskeihin? Kts. käsikirjasta riskilajit.

Riskienhallinnan suunnitelma
Listaa liiketoimintaanne liittyviä riskejä.

Vahvuudet:

Mitkä ovat kunnossa? Mitä pitäisi kehittää?:

OHJE: Kokoa KOONTI -sivulle rastiin liittyvät toimenpiteet,
aikataulu, vastuuhenkilö.

si?
Mik

Yritys on vastuussa asiakkaiden, työntekijöiden ja ympäristön turvallisuudesta! Turvallisuus on osa
sosiaalista kestävyyttä, työntekijöiden ja asiakkaiden hyvinvoinnista huolehtimista ja myös osa
palvelun laatua. Tällä rastilla voit arvioida, miten yrityksessä on huomioitu eri riskejä tällä hetkellä ja
asettaa tavoitteet riskienhallinnan kehittämiselle.

Liikeidea

Fyysinen toimintaympäristö

Henkilöstö

Yhteisöllisyys

Tuotekehitys

Tuotanto ja seuranta

Markkinointiviestintä

Talous ja kannattavuus

palaa alkuun

Kulttuurinen Ekologinen Sosiaalinen kestävyys

Kestävyydestä viestiminen lähtee asiakkaiden
tuntemisesta sekä yrityksen oman kestävän toiminnan
tiedostamisesta. Maaseutumatkailuyrityksen olisi
viestittävä kestävyydestä siten, että se vetoaa
kohderyhmään ja sen merkitys ymmärretään.

Markkinointiviestintä
Ajatusten herättäjä:

Kuinka hyvin markkinointiviestinnässänne näkyy kestävyys tällä hetkellä?
Aseta merkki janalle sen mukaan, millainen tilanne on yrityksessänne tällä hetkellä, ja toinen kohtaan, johon haluatte päästä viiden vuoden sisällä.

suuntaa vailla

suunta on oikea

melkein perillä

Internet
Sosiaalinen media
Messut
Esitteet
Muut

si?
Mik

Nyt mietitään käytössä olevia markkinointiviestinnän välineitä ja sitä, kuinka hyvin kestävyys näkyy
niissä. Ovatko yrityksen kotisivut ymmärrettäviä kaikille asiakasryhmille? Näkyvätkö paikalliset
erityispiirteet esitteisiin valituissa kuvissa?

Liikeidea

Fyysinen toimintaympäristö

Henkilöstö

Yhteisöllisyys

Tuotekehitys

Tuotanto ja seuranta

Markkinointiviestintä

Talous ja kannattavuus

palaa alkuun

14. Kestävyys markkinointiviestinnässä

Ydinviesti (kestävyys huomioituna):

Listaa tähän viestintäkanavanne:

Kuinka hyvin kestävyys näkyy markkinointiviestinnässänne tällä hetkellä? Arvioi 1-5

Kulttuurinen

Ekologinen

Sosiaalinen

Kuvien
kautta
Tavoite kestävyysviestinnän kehittämiselle:

Suullisesti
kertomalla

Kirjallisesti
OHJE: Kokoa KOONTI -sivulle rastiin liittyvät toimenpiteet,
aikataulu, vastuuhenkilö.

?
Mitä

Tällä rastilla käsitellään viestintäkanavia. Miten kestävyyden eri osa-alueista viestitään kuvilla,
puhumalla ja kirjoitetussa viestinnässä? Viestintäkanaville määritellään ydinviesti, jossa kestävyys
tulee esille ja tehdään viestintäsuunnitelma.

Liikeidea

Fyysinen toimintaympäristö

Henkilöstö

Yhteisöllisyys

Tuotekehitys

Tuotanto ja seuranta

Markkinointiviestintä

Talous ja kannattavuus

palaa alkuun

Kulttuurinen Ekologinen Sosiaalinen kestävyys

Taloudellisesti kestävä yritys pitää huolta omasta
kannattavuudestaan ja kilpailukyvystään. Talouden
kestävä hoitaminen on kaiken yrityksen toiminnan
perusta.

Talous ja kannattavuus
Ajatusten herättäjä:

Miten huolehditte yrityksenne kannattavuudesta?
Aseta merkki janalle sen mukaan, millainen tilanne on yrityksessänne tällä hetkellä, ja toinen kohtaan, johon haluatte päästä viiden vuoden sisällä.
suuntaa vailla

suunta on oikea

melkein perillä

Seuraamme tuloja ja menoja erilaisten
talousraporttien tms. avulla
Osaamme hyödyntää tilinpäätöstietoja
Seuraamme asiakasmäärien kehittymistä
Tiedämme ketkä ovat taloudellisesti
kannattavimpia asiakkaitamme
Seuraamme myyntiä tuote-/palvelukohtaisesti
Olemme määritelleet tavoitteet yrityksen kannattavuudelle
Olemme tehneet suunnitelmia yrityksen jatkuvuuden
varmistamiseksi

si?
Mik

Tarkoituksena on miettiä yrityksen taloudellista kestävyyttä. Osataanko
talouden tunnuslukuja lukea ja hyödyntää? Tunnistetaanko eri asiakkaiden joukosta kannattavin ryhmä? Seuraavilla rasteilla voit hahmottaa
yrityksen liiketoimintaa, kannattavuutta ja investointeja.
Vinkki: kts. hankintasuunnitelma

Liikeidea

Fyysinen toimintaympäristö

Henkilöstö

Yhteisöllisyys

Tuotekehitys

Tuotanto ja seuranta

Markkinointiviestintä

Talous ja kannattavuus

palaa alkuun

Kannattavin asiakasryhmä

15. Liiketoiminnan tavoitteet
Mistä liiketoimintanne koostuu?
Arvio liikevaihdosta nyt ja viiden vuoden kuluttua:

Nykyinen tilanne

Tilanne 5 v. kuluttua

Nykyinen tilanne

Tilanne 5 v. kuluttua

Liikevaihto
% osuudet
Majoitus

Ruokapalvelut

Ohjelmapalvelu

Muut

?
Mitä

Tällä rastilla voit asettaa liiketoiminnan tavoitteita. Mieti, mikä on tulevaisuudessa keskeisin
asiakasryhmä ja mitä palveluja ryhmä tarvitsee. On hyvä nähdä kokonaistilanteen lisäksi, onko yritys
liikaa yhden asiakasryhmän varassa.

Liikeidea

Fyysinen toimintaympäristö

Henkilöstö

Yhteisöllisyys

Tuotekehitys

Tuotanto ja seuranta

Markkinointiviestintä

Talous ja kannattavuus

palaa alkuun

16. Kannattavuuden kehittäminen

Tavoitteet kannattavuuden kehittämiselle:

Kannattavuuden haasteet:

Tilanne tällä hetkellä:

Mahdollisuudet:

Uhat:

OHJE: Kokoa KOONTI -sivulle rastiin liittyvät toimenpiteet,
aikataulu, vastuuhenkilö.

?
Mitä

Mitä kehittämistä kaipaavia talouteen liittyviä haasteita yrityksessä on? Tällä rastilla mietitään,
mitä vahvuuksia ja heikkouksia nykytilanteessa on kannattavuuden suhteen? Millaisia tavoitteita
kannattavuuden kehittämiselle halutaan asettaa? Mikä toiminnassanne on ristiriidassa
kannattavuuden osalta?

Liikeidea

Fyysinen toimintaympäristö

Henkilöstö

Yhteisöllisyys

Tuotekehitys

Tuotanto ja seuranta

Markkinointiviestintä

Talous ja kannattavuus

palaa alkuun

17. Investointisuunnitelma

Kuinka kestävyys ja sen osa-alueet huomioidaan?

Investoinnit:

Investoinnin tarve ja tavoitteet?

Rahoitustarpeet:
Ulkopuolinen rahoitus:		

Oma rahoitus:

Rahoittajat:

OHJE: Kokoa KOONTI -sivulle rastiin liittyvät toimenpiteet,
aikataulu, vastuuhenkilö.

?
Mitä

Miten investoinnissa huomioidaan kestävyys? Tällä rastilla voit käsitellä investointeja
kestävyysnäkökulmasta. Miksi ylipäätään investoidaan ja mitkä ovat konkreettiset toimenpiteet
investoinnin toteutumista ajatellen? Tärkeää on laskea ja suunnitella tarkkaan: mitkä ovat
investointikustannukset suhteessa tulon odotuksiin ja kuinka pitkä takaisinmaksuaika tarvitaan.

Liikeidea

Fyysinen toimintaympäristö

Henkilöstö

Yhteisöllisyys

Tuotekehitys

Tuotanto ja seuranta

Markkinointiviestintä

Talous ja kannattavuus

palaa alkuun

Kestävyyden kompassi

KOONTI suunnitelluista toimenpiteistä
Rastin
numero

Rastin nimi

Mitä tavoitellaan?

Suunniteltu
toimenpide

Kokoa tähän kestävyyden kehittämisen tavoitteet ja
toimenpiteet eri rasteilta. Taulukon avulla voit seurata työn
etenemistä.
HUOM! Samalta rastilta voi tulla useita tavoitteita.
Samaan tavoitteeseen voi olla liitettynä useita toimenpiteitä.
Toimenpiteiden ei tarvitse olla rastijärjestyksessä.

Aikataulu

Vastuuhenkilö

Seuranta/
kommentit

palaa alkuun

Rastin
numero

Rastin nimi

Mitä tavoitellaan?

Suunniteltu
toimenpide

Aikataulu

Vastuuhenkilö

Seuranta/
kommentit

Tämä työkirja, sekä siihen liittyvä Kestävyyden kompassi –
maaseutumatkailuyrittäjän käsikirja ovat syntyneet Kestävyydestä
kilpailuetua maaseutumatkailuun KESMA II- hankkeen tuloksena
yhteistyössä hankkeen projektihenkilöstön ja 30 maaseutumatkailuyrityksen
kanssa. Työ- ja käsikirja on tarkoitettu kaikille kestävästä maaseutumatkailun
liiketoiminnasta kiinnostuneille yrittäjille, kehittäjille, kouluttajille ja
opiskelijoille sekä päättäjille.

