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Mission Positive Handprint
10/2021 - 8/2023

•Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus

•Osatoteuttajat: Savonia amk, Jyväskylän 
amk

•Rahoitus:

ESR- ja valtion rahoitus 651 k€

Kokonaisbudjetti 814 k€

Hanketta rahoitetaan osana unionin 
Covid-19 pandemian

johdosta toteuttamia toimia.

Pohjois-Savo

Keski-Suomi

Uusimaa



#Missionpositivehandprint
#Positiivinenkädenjälki

Instagram @Missionpositivehandprint
Twitter @MPH_hanke

Facebook @missionpositivehandprint 



#Missionpositivehandprint

Click to add text

Todentaa ympäristövaikutusten pienentämiseksi tehdyn työn

Kertoo tuotteen elinkaaren aikaiset positiiviset vaikutukset



• Hiilikädenjälki selvittää tuotteiden tai palveluiden positiivisia
ilmastovaikutuksia, jotka yritys voi saavuttaa luomalla tuotteita tai palveluita, 

jotka pienentävät asiakkaan hiilijalanjälkeä.

• Tuotteen hiilikädenjälki on hiilijalanjäljen erotus, jonka asiakas saa käytettyä
tuotetta. Tuote tai palvelu, joka mahdollistaa jalanjäljen pienentämisen ja sen

tuottaja saavat kädenjäljen.

• Kädenjäljen tarkoituksena on laskea tuotteen tai palvelun positiivisia
vaikutuksia, kun potentiaalinen asiakas niitä käyttää. Oman jalanjäljen

pienentäminen ei ole kädenjälkeä.

• Kädenjälkeä voidaan käyttää yrityksen markkinointiin, viestintään tai 
löytämään uusia mahdollisuuksia sen parantamiseen. 



#Missionpositivehandprint

•Kasvattaa ravitsemisalan yritysten positiivista kädenjälkeä ja luoda 
vastuullisuudesta näille kilpailuetua

•Tukea ravitsemisalan yritysten muutoskyvykkyyttä kohti kestävämpää huomista

•Verkottaa ravitsemisalan toimijoita paikallisesti ja ylimaakunnallisesti ja luoda 
mahdollisuuksia vertaisoppimiselle

•Tuottaa ja jakaa kestävän liiketoiminnan toimintamalleja ja hyviä käytänteitä pk-
ravintolasektorin käyttöön

Tavoitteet



#Missionpositivehandprint

Läpileikkaavat teemat

• Muutosjohtaminen ja ennakointiosaaminen

• Asiakaslähtöisyys ja kuluttajaviestintä

• Vastuullisen liiketoiminnan laskentamallit ja                              
digitaaliset ratkaisut

• Ravitsemusosaaminen ja kestävä ruokatarjonta



#Missionpositivehandprint

Hankkeen aikajana
10/2021-8/2023

RaportointiHankkeen oppien 
levitys

Toimintamallien kehitys: Kaikille avoimet työpajat >>  mallinnus >>
toimintamallien jatkokehitys >> testaus piloteissa

tietoiskut

Alkukartoitus: 
Tarpeet, toiveet, 

nykytila

työpajat

Loppu-
tapahtuma

6/2023

Aloitus-
tapahtuma

4/2022



15 AVOINTA 
TYÖPAJAA.

AVOIMIA KAIKILLE 
AIHEISTA 

KIINNOSTUNEILLE

20 AVOINTA 
TIETOISKUA.

AVOIMIA KAIKILLE 
AIHEISTA 

KIINNOSTUNEILLE

MISSION POSITIVE 
HANDPRINT

MIHIN OSALLISTUISIN 
MUKAAN?

MITÄ ON TARJOLLA?

PILOTTIYRITYKSILLE 30 kpl

Bootcampit ja pilotoinnit

Etäverkostoitumiskahvit

Asiantuntijoiden
sparrauskäynnit

Alue- ja yritysvierailut

Viestintään apuja/tukea

Raportointi

”Mitä aktiivisempi olet, 
sitä enemmän saat.”

Vastuullisia
toimintamalleja

ja käytännön 
työkaluja 

ravintoloiden arkeen
-> loppujulkaisu



#Missionpositivehandprint

Pilottiravintolat
Yli 30 ravintolaa Uudellamaalla, Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa



#Missionpositivehandprint

Pilottien teemoja
Pilottiravintoloiden tarpeiden & mielenkiinnon mukaan



#Missionpositivehandprint

Tulevia tapahtumia

7.11 
Tietoisku Sertifikaatit

https://www.lyyti.fi/reg/Tietoisku_ravintolaal
an_sertifikaateista_7753

12.12 
Työpaja Kiertotalous 

Muita tulevien tapahtumien teemoja:

Kestävä ruokatarjonta
Uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset 
Positiivinen kädenjälki

https://www.lyyti.fi/reg/Tietoisku_ravintolaalan_sertifikaateista_7753


#Missionpositivehandprint

Tulevia tapahtumia
Työpajat:

•11/22 Kestävät noutoruokapalvelut 

•11/22 Hävikkijuomat  

•01/23 Kompensointi 

•02/2023 Kestävä ruokatarjonta -viikko 

Tietoiskut: 

• Ruuan alkuperä ja vastuulliset hankinnat 

• Ravitsemus suhteessa ekologisuuteen 

• Vastuullinen kala

•Uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset 



Kanavat
https://missionpositivehandprint.fi/

info@missionpositivehandprint.fi

Hankkeen somekanavat:

• Instagram, Twitter, Facebook ja Youtube

#missionpositivehandprint ja #positiivinenkädenjälki

Hankkeen blogialusta:

https://showcase.laurea.fi/blogi/henkilokunnan-blogit/mission-positive-handprint/

https://missionpositivehandprint.fi/
mailto:Info@missionpositivehandprint.fi
https://showcase.laurea.fi/blogi/henkilokunnan-blogit/mission-positive-handprint/


Mission Positive 
Handprint - hanke

esittäytyy

#Missionpositivehandprint



https://missionpositivehandprint.fi/yhteys/



17

Instagram @Missionpositivehandprint
ja twitter @MPH_hanke

#Missionpositivehandprint
#Positiivinenkädenjälki



Tunniste

Kiitos


