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Toteutusaika: 1.6.2021-31.8.2023

Toiminta kuuluu hankkeeseen POLKU 2.0 - Jatkuvan oppimisen Polkukartta kestävään bio- ja kiertotalouteen, jonka päärahoittaja on Euroopan 
Unionin Euroopan sosiaalirahasto. Rahoittavana viranomaisena toimii Keski-Suomen ELY-keskus.
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Kooste osaamistarvekartoituksista
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Kooste osaamistarvekartoituksista

Ekologisen kestävyyden teemat – ei vain ilmastokysymyksiä vaan myös 
luonnon monimuotoisuuden huomioimista
Liiketoiminnan kestävän kehittämisen teemat – strategista suunnittelua 
ja riskienhallintaa
Muita esille nousseita teemoja – monipuolista osaamista 
asiakasrajapinnassa

Osaamisen ennakointifoorumi 2019

Kestävän kehityksen periaatteiden tuntemus Jatkuvan oppimisen keinoin



Työpajojen ja haastatteluiden anti

TOP 3 osaamistarvetta
1. Kestävyysviestintä ja vastuullisuusraportointi

2. Yleinen kestävyysosaaminen (esim. kestävän kehityksen mukaisten tekojen ja käytänteiden 
soveltaminen omassa työssä sekä erilaisten mahdollisuuksien ja ratkaisujen tunnistaminen)

3. Elinkaariajattelu, päästöjen laskenta ja kompensointi (esim. hiilijalanjäljen laskenta)

• 3 työpajaa (hiilijalanjäljen laskenta, kestävyysviestintä sekä biotalouden osaamistarpeiden 
pyöreän pöydän keskustelu) + 14 haastattelua (yritykset, kolmannen sektorin toimijat, 
kuntien edustajat) à erilaisia yrityksiä ja erilaisia tarpeita

• Yrityksillä hyvä ote asiaan! Paljon jo tehdään asian ympärillä, haasteena viestiä teoista.





Kooste osaamistarpeiden kartoituksesta
julkaistaan verkkosivuillamme

jyu.fi/wisdom/polkukartta



Koulutusmateriaalia, jota sisällytetään 
myöhemmin opetussuunnitelmiin ja 
jatkuvan oppimisen tarjontaan

Tieto ja osaaminen kestävyysasioissa sekä 
tietoisuus bio- ja kiertotalouden 
mahdollisuuksista lisääntyy

Oppilaitosten opiskelijoille 
kohdennettavat pilottikoulutukset

Yrityksille ja työttömille työnhakijoille
kohdennettavat pilottikoulutukset

Osallistuville yrityksille mahdollisuus saada 
tietoa ja ratkaisuja omiin haasteisiinsa

Yritysten henkilöstön osaamistason kasvu ja 
osaavan työvoiman lisääntyminen

Työssäoppiminen (opiskelijat, työnhakijat) Mahdollisuus saada tukea
yrityksen kestävyystekoihin ja niiden
suunnitteluun

Yritykset hyötyvätHanke tuottaa



Alustavia pilottikoulutusten teemoja

• Kiertotalous
• Kestävä liiketoiminta: elinkaariajattelu, 

kestävyysviestintä, jne.
• Vesivastuullisuus
• Ilmasto- ja luontovaikutusten arviointi
• Kestävyys maaseudun murroksessa
• ???
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