
Näin se tehdään!

Tutustu kohderyhmääsi.
Henkilökohtainen käynti
yrityksessä antaa hankkeelle 
kasvot ja on alku
vuorovaikutteiselle
yhteistyölle.
Kohdekäynneillä yritys
saa tietoa hankkeesta
ja hanke yrityksestä.

Kutsu yritykset yhteen jakamaan koke-
muksiaan ja oppimaan ympäristöasioi-
den huomioimisesta liiketoiminnassa.
Pyydä mukaan yrityksiä, joissa on jo tehty 
ilmastotekoja. Mitä on tehty, miksi ja mitä hyötyä 
siitä on ollut? Yrittäjät arvostavat konkreettisia 
esimerkkejä, jotka tulevat toisten yrittäjien suusta.

Kartoita yritysten tarpeita ja toiveita
esimerkiksi haastattelemalla yritysten 
edustajia palvelumuotoilijan kanssa.

YRITYSYHTEISTYÖLLÄ 
ILMASTOYSTÄVÄLLISTÄ 
LIIKETOIMINTAA

Kutsu yritykset ideoimaan
hankkeen tarjontaa yrityksille.
Millaista ilmastoviisaan toiminnan tukea hanke voisi 
tarjota yrityksille, niin että siitä olisi heille mahdolli-
simman paljon iloa ja hyötyä? Pohdinnan pohjaksi 
voi listata mahdollisia toimia, joita yritykset saavat 
ampua alas, peukuttaa tai keksiä lisää. Kerro 
avoimesti, että kaikkia ideoita ei todennäköisesti 
voida toteuttaa. 

Juhli onnistumisia ja viesti ahkerasti!
Pieniäkin edistysaskeleita kannattaa rummuttaa, 
sillä se motivoi! Samalla tieto mahdollisuuksista 
huomioida energia-, ilmasto- ja ympäristöasioita 
liiketoiminnassa leviää.

Tartu toiveisiin, joissa yhdistyvät
kohderyhmän ja hankkeen toiveet ja 
tavoitteet.

Toteuta lupaamasi toimet ja tue
yrityksiä heidän toimissaan. 

Erityisesti pienet yritykset kaipaavat tukea ja 
helposti toteutettavia ratkaisuja ilmastoystä-
vällisen liiketoiminnan kehittämiseksi, koska 
resursseja ydinliiketoiminnan pyörittämisen 
lisäksi on vähän. Keskeistä on kuunnella 
yrittäjien tarpeita ja toiveita ja räätälöidä 
hankkeen toimintaa niiden mukaisesti.

Toiminta voi olla esimerkiksi koulutusta, 
oman tuotteen tai palvelun kehittämistä 
ympäristöystävällisempään suuntaan 
yhdessä asiantuntijoiden kanssa, energia-
neuvontaa, yhteistoimintaa muiden yrittäjien 
kanssa, tapahtumien järjestämistä tai 
yritysten ilmastoteoista viestimistä. 

• Henkilökohtainen kontakti kohderyhmään.
• Vierellä kulkeminen - pienten yritysten omat
    resurssit, ennen muuta aika, ovat rajalliset 
• Kohderyhmän tarpeiden ja toiveiden kartoitus ja
   toiminnan räätälöinti tämän pohjalta.
• Realistisen kuvan antaminen mahdollisuuksista:
    kaikkia ideoita ei voida toteuttaa. Motivaation

Onnistumisen avaimet:     ylläpitämiseksi perustele, miksi
    jotain toteutettiin ja jotain ei.
• Portti aina auki: kaikki eivät innostu
    heti, mutta saattavat haluta mukaan
    myöhemmin.
• Ahkera viestintä: Konstit lisätä ilmasto-
    ystävällisyyttä liiketoiminnassa leviävät ja
    hyvä näkyvyys tsemppaa yrittämään.


