ONKO YRITYKSELLÄSI GREEN DEAL HALLUSSA JA
SEN VAIKUTUKSET CLEANTECH-LIIKETOIMINTAA
Oulun yliopisto Kajaanin yliopistokeskuksessa toimiva MITY LAB -hanke järjestää
koulutuksen – EU:N GREEN DEAL JA SEN VAIKUTUKSET
YMPÄRISTÖMITTAUKSIIN JA SEN MAHDOLLISTAMAAN LIIKETOIMINTAAN (1 op)
Koulutuksen kohderyhmät:
Yritykset, tutkimuslaitokset, yliopistot ja ammattikorkeakoulut voivat hyödyntää saamaansa
uutta ympäristömittauksiin ja sen mahdollistamaan liiketoimintaan liittyvää TKI -osaamista
tuotekehityksessä, laadunhallinnassa ja koulutuksessa. Lainsäädännön muutokset
avaavat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, koska lainsäädäntö edellyttää, että
pystytään valvomaan ja todentamaan ympäristössä olevat kielletyt ja haitalliset aineet.
Haitallisten ympäristömyrkkyjen raja-arvot tiukkenevat ja valvonnan piiriin tulee uusia
aineita. Näin ollen lainsäädännön muutoksilla on keskeinen vaikutus tuotteiden (mm.
mittalaitteiden) ja paleluiden laatuun sekä siihen että laitteistot täyttävät
viranomaismääräykset. Esimerkiksi mikromuoviin liittyvä lainsäädäntö on muuttumassa.
Tämä on huomioitava heti tuotekehitysvaiheessa, että tuotteet ja palvelut ovat
viranomaismääräyksien mukaiset.
Koulutuksen hyödyntäminen:
Yritykset voivat hyödyntää saamaansa ympäristömittauksiin liittyvää lainsäädäntöä ja
liiketoimintaosaamista tuotteidensa laadun ja palveluidensa kehittämisessä sekä
kaupallistamisessa. Erityisesti vientikauppaa suunnittelevat mikro- ja pk -yritysten tulee
perehtyä EU:n Green Deal`in vaikutuksiin yritystoiminnassa.
Kouluttaja: toimitusjohtaja, OTM Satu Räisänen
Koulutuksen ajankohta: 17.3.2022 klo 8.30 – 14.00
Paikka: Teams -koulutus. Kun opiskelija ilmoittautuu niin sen jälkeen ennen koulutusta
lähtetään hänelle Teams -linkki.

Koulutuksen sisältö:
EU:n Green Deal - mistä vihreässä siirtymässä on kyse ja mitä se tarkoittaa yritysten
kannalta?
EU:n ympäristöpolitiikan strategiat ja tuleva lainsäädäntö
-

Zero pollution eli saasteeton ympäristö (vesi, ilma ja maaperä)
Kemikaalistrategia ml. vaarallisten kemikaalien kielto ja altistusten vähentäminen
Kiertotalous toimintaohjelma ml. muovit (kierrätys, jätteet, tuotteet, bio-, mikro- ja
kertakäyttömuovit)
Pellolta pöytään -toimenpiteet mm. torjunta-aineiden, lannoitteiden ja antibioottien
käytön vähentämiseksi
miten EU:n ympäristöpolitiikka vaikuttaa yritystoimintaan ylerisesti ja millaista
kysyntää ns. vihreä siirtymä synnyttää

Lounastauko
Miten Green Deal vaikuttaa Suomen lainsäädäntöön
-

katsaus ympäristölainsäädännön muutoksiin Suomessa
luodaan kokonaiskuva siitä, mikä lainsäädännössä tulee muuttumaan. Painopiste
sitovassa lainsäädännössä

Uuden ympäristölainsäädännön vaikutuksista yrityksissä
-

Mittalaitteita kehittävien yritysten lähivuosien näköalat kotimaassa ja
kansainvälisellä markkinalla
tarkastellaan mahdollisuuksia mittalaitteita kehittävälle yritykselle, mitä sääntelyn
uudet vaatimukset voivat synnyttää
käydään läpi aikataulua, jolla markkinoita voi avautua kotimaassa ja
kansainvälisesti

Koulutus toteutetaan suomeksi. Oppimateriaali jää koulutettaville.
Koulutukseen voi ilmoittautua 15.3.2022 mennessä sähköpostilla:
jouko.kasma@oulu.fi
Koulutus on maksuton opiskelijoille. Yrityksillä, joilla on de minimis -tukea käyttämättä
voivat hyödyntää ko. tukea koulutuksessa, jolloin koulutus on maksuton. Muuten yrityksille
koulutus maksaa 90€ / per henkilö.
Lisätietoja antaa: jouko.kasma@oulu.fi

Kouluttajasta

Kouluttaja: Toimitusjohtaja, OM, Satu Räisänen
1) Perustaja, omistaja Lawos Oy, 2021
Lawos keskittyy liikkeenjohdon konsultointiin, erityisesti "säädöstulvan" tunnetuksi
tekemiseen, yritysvaikutusten arviointiin ja regulaatiosta aiheutuvien riskien hallinnan
palveluihin. Autamme yrityksiä ja muita organisaatioita kirkastamaan ympäristöalan
liiketoimintaansa ja kehittämään aivan uusia liiketoimintoja. Osaamisemme kattaa
laajasti mm. ympäristö-, jäte-, maankäyttö- ja rakennus-, luonnonsuojelun ja
vesilainsäädännön ja näihin liittyvät kansalliset ja EU:n pitkänajan tavoitteet.
2) Johtava asiantuntija, ympäristölainsäädäntö ja - politiikka, Elinkeinoelämän
keskusliitto ry, 2010 – 2021
3) Väitöskirjatutkija, rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto
4) Senior Adviser, EK:n Brysselin toimisto, 2011–2012
5) Hallitussihteeri, Ympäristöministeriö, 2005–2009 (Ympäristölakien valmistelu)
6) Ylitarkastaja, Ympäristöministeriö, 2002–2004
7) Tukesin neuvottelukunnan jäsen
8) Ympäristövahinkovakuutuslautakunnan jäsen

