
NatureBizz
Jaana Ruoho SAMK



NatureBizz-hanke
1.3.2018-30.10.2020
Business and wellness from green 
economy growth

Hankkeessa on mukana:
- SAMK, Suomi
- Södertörn University, Ruotsi
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Hankkeen idea

Luonto, luonnollisuus, aitous, hyvinvointi, 
kestävyys, vastuullisuus, eettisyys

● Ns. vihreä yrittäjyys nojaa yrittäjien
ekologiseen ja eettiseen
arvomaailmaan. Usein yrittäjillä on
vahva kiinnostus yhteiskunnan ja
ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia
kohtaan.

● Ihmisten fyysinen ja henkinen
hyvinvointi sekä luonnonmukainen
elämä ovat vihreille yrittäjille tärkeitä
arvoja, myös eläinten hyvinvointiin
kiinnitetään huomiota.

● Hankkeessa laadittiin liiketoiminnan eri
osa-alueisiin pureutuva koulutuspaketti,
joka huomio nimenomaan nämä asiat.
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Hankkeen koulutus on 
suunnattu ● vastuullisesti toimiville mikroyrittäjille

jotka hyödyntävät luonnon resursseja
yritystoiminnassaan,

● esim. marjajalosteiden, yrttien, käsitöiden,
luonnon hyvinvointipalveluiden ja
luontomatkailun parissa toimivat yrittäjät,
luonnonkosmetiikan ja vastuullisen
vaatetuotannon parissa toimivat,

● yrittäjyydestä kiinnostuneille, joilla on
alaan liittyvä liikeidea, sekä

● yritystoiminnan kehittäjille.
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● Koulutuksen sisällöt perustuvat
tarvekartoituksiin jotka toteutettiin
jokaisessa maassa erikseen.

● Tulosten perusteella laadittiin yhteisesti
koulutuskokonaisuus, joka sisältää
kahdeksan eri moduulia eli kurssia
liiketoimintaosaamisen eriosa-alueista.

● Tuloksissa näkyi ns. “a value-driven
business approach” – ts. vihreiden
yrittäjien tulee osata johtaa arvopohjaista,
kestävää liiketoimintaa ja tuoda nämä
kestävät arvot konkreettisesti osaksi ja
näkyväksi kaikessa liiketoiminnassaan.
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Kahdeksan moduulia eli kurssia á 20h



Handbook

Hankkeessa tuotettiin englanninkielinen
“handbook” eli käsi-/ työkirja vihreille
yrittäjille.

Julkaisussa on tiivis teoriaosuus ja sen
perään kysymyspatteristo, jonka tarkoitus
on inspiroida vihreitä yrittäjiä, tai sellaisiksi
aikoivia, pohtimaan ja kehittämään
vastuullista luonnon resursseihin
perustuvaa liiketoimintaa.
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Koulutuksen eri teemojen pilotointi 
tapahtuu yhteistyössä

Livia ammattiopiston kanssa:
● 7.2.2020
● 28.2.2020
● 6.3.2020

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry:n 
Kestävää kehitystä Geoparkissa –hankkeen 
kanssa:
● 5.3.2020

SeAMKin kanssa:
● 1.4.2020

Lisäksi maksuton opintomatka
Ahvenanmaalle 20.4-22.4.2020.
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Lisää tietoa : www.projectnaturebizz.com



https://www.researchgate.net/project/NatureBizz

https://www.facebook.com/CBNatureBizz/

@NatureBizz
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Yhtestiedot:
Sanna-Mari Renfors, projektipäällikkö
sanna-mari.renfors@samk.fi
Jaana Ruoho, viestintä, lehtori
jaana.ruoho@samk.fi http://www.projectnaturebizz.eu/
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