YRITYSJOHDON VASTUULLISUUSVALMENNUS
SYKSY 2021

VASTUULLISUUS VAHVISTAA MENESTYVÄN
YRITYKSEN STRATEGIAA
Vastuullisuus on hyvää liiketoimintaa, riskienhallintaa ja
osa yrityksen strategiaa. Vastuullisuus on tulevaisuuden
johtamista. Keskuskauppakamarin järjestämä
Vastuullisuusvalmennus yritysjohdolle -ohjelma sisältää
sen, mitä yritysjohtajan tulee tietää yritysvastuusta ja
tarjoaa työkaluja vastuullisuuden johtamiseen
liiketoiminnassa. Tämä on loistava tilaisuus panostaa
vastuullisuusosaamiseen!
Ohjelma koostuu neljästä moduulista. Seminaareissa
käsitellään vastuullisuutta eri näkökulmista, kuullaan
huippuasiantuntijoita, yritysesimerkkejä ja keskustellaan
vertaisverkoston kanssa. Lisäksi tarjoamme erilaisia
oheisohjelmia ja verkostoitumismahdollisuuksia.
Osallistujat tekevät ohjelman aikana organisaationsa
vastuullisuuden / toiminnanvaikutustenmäärittelyn
Fabrikin skannaustyökalun avulla.
Seminaarit järjestetään hybridimallilla, voit osallistua
paikan päällä tai etäyhteyden välityksellä.
Ohjelma on suunnattu yritysten johdolle, johtoryhmiin
kuuluville, tuleville johtoryhmäläisille ja
hallitusammattilaisille.
Yritysjohdon vastuullisuusvalmennuksen tarkempi ohjelma
julkaistaan ennen ohjelman alkua.

TAPAHTUMAPAIKKA
Moduulit 1-3: Cafe Amanda,
Eteläesplanadi 8, Helsinki
Moduuli 4: Clarion Jätkäsaari,
Tyynenmerenkatu 2, Helsinki
OSALLISTUMISMAKSUT
kauppakamareiden jäsenyritykset
1950 € / osallistuja
normaalihinta
2400 € / osallistuja
hintoihin lisätään + alv. 24 %.
Teemme mielellämme pakettitarjouksen, mikäli yrityksestäsi tulee
useampia osallistujia ohjelmaan

ILMOITTAUDU MUKAAN
VIIMEISTÄÄN 16.8.2021
https://tapahtumat.kauppakamari.fi/
vastuullisuusvalmennus
Huomioithan, että ohjelmaan
otetaan mukaan enintään 30
osallistujaa.

OHJELMA
Moduuli I: Strategisesta yritysvastuusta
Tiistai 24.8.2021 klo 12.00–16.30 Cafe Amanda, Helsinki
•Strateginen yritysvastuu
•Vastuullisuuden liiketoimintahyödyt
•Tutustuminen vastuullisuuden vaikutusten arviointiin ja sidosryhmäskannaukseen
Asiantuntijoina mm.
toimitusjohtaja Tommi Tervanen, Kotipizza Group
vastuullisuusasiantuntija Antti Turunen, Keskuskauppakamari
Moduuli II: Ympäristövastuun kysymyksiä
Tiistai 21.9.2021 klo 12.00–16.30 Cafe Amanda, Helsinki
•Johdanto ympäristövastuuseen
•Syväsukellus ilmastokysymyksiin
•Kiertotalous
Asiantuntijoina mm.
toimitusjohtaja Ulla Heinonen, Gaia Consulting
toimitusjohtaja Leo Stranius, Third Rock
Moduuli III: Sosiaalisen vastuun kysymyksiä
Tiistai 12.10.2021 klo 12.00–16.30 Cafe Amanda, Helsinki
•Johdanto sosiaaliseen vastuuseen
•Lainsäädännöllinen kehitys
•Syväsukellus ihmisoikeusvastuuseen ja YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin
Asiantuntijoina mm.
pääsihteeri Lenita Toivakka, Global Compact Finland
vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lea Rankinen, Paulig
vastuullisuusasiantuntija Antti Turunen, Keskuskauppakamari
Moduuli IV: Vastuullisuutta tukevat toiminnot
Torstai 4.11.2021 klo 8.30–13.00 Helsinki Clarion Jätkäsaari
•Vastuullisuuden tavoitteellinen johtaminen ja organisointi
•Vastuullisuuden vaikutusten arvioinnin tuloksia
•Keinoja vastuullisuuden lisäämiseksi osaksi jokapäiväistä tekemistä
Asiantuntijoina mm.
viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi, Metsähallitus
toimitusjohtaja Perttu Kouvalainen, Fabrik

TUTUSTU MYÖS
MUIHIN
YRITYSJOHDON
OHJELMIIMME:

kauppakamari.fi/palvelut/
yritysjohdon-ohjelmat/

LISÄKSI OHJELMAAN SISÄLTYY
KESKUSKAUPPAKAMARIN JÄRJESTÄMÄ SUURI YRITYSVASTUUPÄIVÄ 4.11.2021 KLO 13 ALKAEN
Clarion Jätkäsaari, Tyynenmerenkatu 2, Helsinki

KESKUSKAUPPAKAMARIN JÄRJESTÄMÄ PÄÄSTÖVÄHENNYSKOULUTUS SYKSYN 2021 AIKANA
Verkkotyöpaja tai lähikoulutus, osallistuja voi valita itselleen sopivimman.

KESKUSKAUPPAKAMARIN JÄRJESTÄMÄ IHMISOIKEUSVASTUUKOULUTUS SYKSYN 2021 AIKANA
Verkkotyöpaja tai lähikoulutus, osallistuja voi valita itselleen sopivimman.

ASIANTUNTIJOINA MM.
TOMMI TERVANEN

on Kotipizza Groupin toimitusjohtaja, jonka
sydän pamppailee yrittäjyydelle ja vastuulliselle liiketoiminnalle. Kotipizza
Groupin missio on tehdä maailmasta parempi paikka pizza kerrallaan.
Tommin mukaan vastuullisuus ei ole erillinen toiminto, vaan liiketoiminnan
ytimessä. @Kotipizzaguy

ANTTI TURUNEN

toimii vastuullisuusasiantuntijana
Keskuskauppakamarissa sekä jäsenenä mm. kansallisessa
yritysvastuulainsäädännön valmistelua koskevassa taustaryhmässä.
Turusen erityisalaan kuuluu yritysvastuun hallinnointi, kehittäminen ja
johtaminen. Hän on myös toiminut kouluttajana Keskuskauppakamarin
päästövähennys- ja ihmisoikeuskoulutuksissa ja -työpajoissa, joissa tutuiksi
on käynyt laaja kirjo yritysten kohtaamia vastuullisuuskysymyksiä. Lisäksi
Antti Turusella on vuosien kokemus hallitusammattilaisten kouluttajana
kauppakamariryhmän HHJ-kursseilla.

ULLA HEINONEN on kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto Gaia
Consulting Oy:n toimitusjohtaja. Hänellä on erittäin laaja tausta
liiketoiminnan kehittämisestä, strategia- ja innovaatiotyöstä, kestävän
kehityksen konsultoinnista ja tutkimustyöstä. Ulla on tehnyt lukuisia
hiilijalan- ja hiilikädenjälkilaskentoja ja hiilineutraalisuustiekarttoja yksityisille
ja julkisille toimijoille.

LEO STRANIUS

on Third Rockin toimitusjohtaja ja osakas. Leo johtaa
ja kehittää Third Rockissa ilmasto- ja ympäristöpalveluja. Aiemmin hän on
työskennellyt muun muassa Kansalaisareenan, Luonto-Liiton ja Suomen
luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtajana sekä yritysten neuvonantajana.
Leo on hallintotieteiden maisteri Tampereen yliopistosta ja
Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunnan jäsen. Hänen
hiilijalanjälkensä on 2867 kg.

ASIANTUNTIJOINA MM.
LEA RANKINEN

on toiminut Paulig-konsernin vastuullisuus- ja
yhteiskuntasuhdejohtajana maaliskuusta 2020. Aiemmin Lea johti SOK:n
vastuullisuustyötä. Lea Rankisella on vahva kokemus päivittäistavarakaupan
ja palvelusektorin vastuullisuustyöstä. Hän on ollut mukana kehittämässä ja
johtamassa vastuullisuusstrategioita ja -aloitteita sekä sidosryhmäsuhteita. Lea
on aktiivinen keskustelija vastuullisuuskysymyksissä. Lea Rankinen on
ympäristötekniikan diplomi-insinööri Aalto-yliopistosta. Hänellä on lukuisia
kansainvälisiä luottamustehtäviä, ja hän toimii esimerkiksi yhteispuheenjohtajana maailman johtavan vastuullisuusjärjestelmän amforin hallituksessa.

LENITA TOIVAKKA

edistää pääsihteerinä YK:n Global Compact yritysvastuualoitetta Suomessa. Lenita on kauppatieteiden maisteri, jolla on
arvokasta kokemusta yrittäjyydestä ja johtamisesta. Hän on toiminut vuosia
myös valtakunnan politiikassa kansanedustajana, ministerinä sekä lukuisissa
luottamustehtävissä. Nyt hän haluaa erityisesti edistää vastuullista
liiketoimintaa ja kestävää kasvua yhdessä suomalaisten yritysten kanssa.

TERHI KOIPIJÄRVI

on viestintä-, strategia- ja vastuullisuusyksikön johtaja
Metsähallituksessa. Terhillä on 30 vuoden kansainvälinen kokemus metsäsektorin
ja -teollisuuden asiantuntija- ja johtotehtävistä. Aiemmin hän on työskennellyt
mm. Stora Ensossa ja Metsäliitto-konsernissa. Terhi on yksi johtavista strategisen
yritysvastuun ja kestävän metsätalouden puolestapuhujista. Koipijärvi on
maatalous- ja metsätieteiden maisteri (metsän-hoitaja) Helsingin yliopistosta.
Hän on kirjoittanut kaksi yritysvastuujohtamisen kirjaa yhdessä vastuullisuusasiantuntija Sari Kuvajan kanssa. Terhi on yritysvastuu-verkosto FIBS ry:n
hallituksen varapuheenjohtaja ja Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunnan jäsen. Terhi Koipijärven kuva: kuvaaja Mikael Ahlfors, Keksi Agency

PERTTU KOUVALAINEN

on Fabrikin toimitusjohtaja ja hän on
toiminut yrittäjänä 20 vuotta. Perttu on Suomen Yrittäjien hallituksen jäsen ja
hänen keskeistä osaamista on strateginen konsultointi ja liiketoiminta sekä
viestintä ja vastuullisuus. Fabrik on vastuulliseen liiketoimintaan keskittyvä
bränditoimisto ja vastuullisuusvalmennukseen osallistuvat tekevät ohjelman
aikana organisaationsa vastuullisuuden vaikutustenarvioinnin Fabrikin
skannaustyökalun avulla. Fabrik on ensimmäinen yritys, jolle myönnettiin
Keskuskauppakamarin Ilmastositoumus-tunnuksen käyttöoikeus keväällä 2020.

