
                           

ViVa – Vihreä vastuullisuus mikroyrityksissä 

Toteutusaika  
1.9.2021 – 31.8.2023 

Tiivistelmä 
Kalajoen kaupunki on osatoteuttajana ViVa – Vihreä vastuullisuus mikroyrityksissä -hankkeessa. Hanketta hallinnoi 

Oulun Yliopisto. 

Yritysten vastuullisuus on nouseva megatrendi. Isot yritykset tekevät suunnitelmallista vastuullisuustyötä, mutta 

pienillä yrityksillä vastuullisuutta ei vielä kehitetä suunnitelmallisesti eikä sitä osata riittävästi tuoda esiin yrityksen 

brändin vahvistamisessa ja asiakasviestinnässä, vaikka vastuullisuus on asiakkaiden muuttuvien odotusten ja 

vaatimusten myötä kasvavassa määrin kilpailutekijä. Siksi tarvitaan keveitä ja nopeita keinoja tunnistaa ja arvioida 

mikroyritysten vastuullisuuden nykytilaa ja kypsyyttä sekä tuoda se osaksi suunnitelmallista yritysten kehittämistä ja 

markkinointia.  

Hanke vahvistaa yrittäjien ja mikroyritysten mahdollisen henkilökunnan oppimista ja osaamisen hyödyntämistä 

tarjoamalla tietoa siitä, miten ne voivat kehittää omaa yritysvastuutaan. Hankkeessa toteutetaan mikroyritysten 

yritysvastuullisuusosaamisen valmennus, millä parannetaan yrittäjien kykyä vastata myös tulevaisuudessa 

toimintaympäristön muutoksiin sekä asiakkaiden vaatimuksiin. 

 

Toimenpiteet 
1. ViVa – vihreä vastuullisuus -valmennusohjelmamalli, joka on käytettävissä hankkeen jälkeen 

2. Nettisivut, jonne kaikki materiaali kerätään ja joka jää elämään työkalupakkina 

3. Mikroyrittäjän vastuuopas 

4. Yrityskohtaiset vastuullisuuden kehittämissuunnitelmat 

5. Viestinnän esite vastuullisuuden toteutumisesta yrityksessä jaettavaksi asiakkaille ja muille sidosryhmille sekä 

hyödynnettäväksi markkinoinnissa 

6. Kartoitus vastuullisuuteen perustuvista liikeideoista 

Kohderyhmät 
Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat mikro- ja yksinyrittäjät Pohjois-Pohjanmaalla Oulun eteläisen ja Raahen 

alueella. Hankkeeseen voivat osallistua yritykset eri toimialoilta niin palvelusektorilta kuin tuotannollisesta 

toiminnasta. Hankkeella pyritään rekrytoimaan erityisesti Covid-19 pandemiasta kärsineitä toimialoja ja yrityksiä. 

Hankkeeseen tulee mukaan yhteensä noin 60 yritystä eri toimialoilta. 

Tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena on lisätä mikroyritysten ja yksinyrittäjien yritysvastuullisuuteen ja kestävään kasvuun liittyvää 

tietoa ja osaamista, opastaa yrittäjiä saatavilla olevan arviointi- ja kehittämistyökalujen käyttöön sekä tarjota 

verkostomainen foorumi vertaiskehittämiselle ja vertaisoppimiselle. Toimenpiteet parantavat yrittäjien ennakointi- 

osaamista ja muutoskyvykkyyttä vastata toimintaympäristön muutoksiin sekä lisäävät kilpailukykyä ja yrityksen maine-

arvoa. Lisäksi yrittäjät oppivat hyödyntämään vertaisoppimisen ja kehittämisen voimaa verkostomaisissa foorumeissa. 

Hankkeessa kehitetään vihreä vastuullisuus -valmennusmalli, joka on hankkeen jälkeen käytettävissä ja sovellettavissa 

yrityskehittämiseen. 

 



Kustannukset ja rahoitus 
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 394 147 €. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on myöntänyt ESR- ja 

valtionrahoitusta 315 314 € (80%). Kuntien rahoitusosuus 51 355 €, Muu julkinen rahoitus 17 440 € ja yksityinen 

rahoitus 10 038 €. 

 

Päätoteuttaja 
Oulun Yliopisto   

Osatoteuttajat 
Centria Ammattikorkeakoulu, NIHAK Nivala-Haapajärven Seutukunta ja Kalajoen kaupunki 

Kalajoella hankkeesta vastaa elinkeinopalvelut:                                                                                                             

Elinkeinojohtaja Miia Himanka puh. 044-4691 246, miia.himanka@kalajoki.fi                                                                                                                     

Maaseutuyritysneuvoja Heidi Pasanen, puh. 044-4691 288, Heidi.pasanen@kalajoki.fi 

 

 

  


