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Bio(kierto)talous
Rakentaa tulevaisuuden ratkaisuja

Kirsi Knuuttila, Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
Biotalousinstituutissa Metsäbiotaloustiimin vetäjä
• Ympäristönsuojelutekniikan DI, EU-asiantuntija & sertifioitu 

projektipäällikkö (IPMA)
• Alueelliset, kansalliset ja kansainväliset bioenergia-alan (2000-

2009), biotalouden (2009- ) ja kiertotalouden (2013-) hanke-, 
kehittämis- ja asiantuntijatehtävät

• JAMKin kestävän kehityksen työryhmän sihteeri, Jamkin edustajana 
Jyväskylän kaupungin resurssiviisaustyöryhmässä sekä Keski-
Suomen ympäristökasvatusverkostossa (KYKY) & CIRCWASTE-
hankkeen alueellisen yhteistyöryhmän jäsen, Arenen kestävyys ja 
vastuullisuus TKI-työryhmän jäsen

• Projektipäällikkönä Biotalouden maisteriohjelma Usbekistaniin
(BioEcUz) -hankkeessa, asiantuntijana Climate and Circular
Economy Forum (CCEF) (Kiertotalousosaamiskeskus) –hankkeessa, 
kiertotalousopetusta
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”Täydellinen projekti”

• Raha
• Aika 
• Laatu

Vastaa riittävän hyvin eri 
osapuolten odotuksiin 



Miksi?
Mitä?

Miten?



• Kehittämistarve
• Alustava suunnittelu
• Yhteistyökumppanit
• Rahoitusohjelman 

tunnistaminen

Sunnittelu

• Sopimukset
• Toimintatavat
• Resursointi
• Hankintojen yms. 

suunnittelu 
• Tukipalvelut

Käynnistäminen • Asiantuntijuus
• Seuranta
• Ohjaus
• Hallinto
• Raportointi

Toteutus

• Arviointi
• Miten toiminta 

jatkuu? Mitä 
seuraavaksi?

Päättäminen

Rahoitus-
hakemus

Sitouttaminen

Sisäinen ja ulkoinen viestintä

Tuotokset

Tulokset



Mistä löydän hyvän yhteistyökumppanin?
• Mitä sinä haluat heiltä? 
• Nykyiset yhteistyökumppanit
• Olemassa olevat verkostot
• Paikallisten/tuttujen toimijoiden verkostot
• Etsi/ valitse omat kumppanit! 

Selvitä motivaatio
• Mitä he odottavat sinulta?
• Mitä he haluavat hankkeelta?
• Keskustele vielä asiat – varmista että ymmärrätte asiat 

samalla tavalla!  

Viestintä
• Keinoja viestiä: sähköpostit, etäkokoukset ja –keskustelut, kasvokkain kokoukset
• Varmista hyvää viestintää 

- Onko teillä sama sanasto?
- Minkälainen on yhteistyökumppanin kulttuuri?
- Viestitkö sitä selvästi? 

Miten innostat muita tekemään yhteistyötä 
kanssasi? 

• Ole aktiivinen viestinnässä – kuuntele, kysele, vastaa 
• Tee tietoisia päätöksiä – jos perusteltua, muuta sitä 
• Käyttäydy hyvin – ihmiset tekevät yhteistyötä, eivät 

organisaatiot!

Opi tuntemaan 
yhteistyö-

kumppanisi



• Huomioi yhteistyössä sosiaaliset ja kulttuuriset asiat
• Tee tehtäväsi sovitulla tavalla, annetuilla resursseilla ja sovitussa 

aikataulussa 
• Jos et pysty siihen, viesti ajoissa, mieti ratkaisuja saavuttaa 

kuitenkin tavoitteet

• Huolehdi, että olet tavoitettavissa kohtuullisella vasteajalla
• Jos olet lomalla tai muuten poissa kuvioista, kerro asiasta ja kerro 

korvaavan henkilön yhteystiedot ja lisää ne yhteiselle alustalle

Miten teet hyvää yhteistyötä?
Huoneentaulu
 Teen oman osuuteni

riittävän hyvin, riittävän
ajoissa ja annetuilla
resursseilla

 Kunnioitan muita, 
muiden aikaa ja työtä

 Keskustelen ja 
kuuntelen

When there is a will, 
there is a way.



Kiitos!
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