VASTUULLISUUDEN
TIEKARTTA
Vastuullisuuden tiekartta on yrityksellesi laadittava konkreettinen
vastuullisuuden toteutussuunnitelma.
Kolme syytä valita Responsian vastuullisuuden
tiekartta -palvelu:
1. Tiekartta varmistaa, että vastuullisuustyö tukee
yrityksesi liiketoimintaa ja on yrityksesi strategian
mukaista.
2. Vastuullisuusteot kohdistuvat olennaisiin asioihin,
etkä eksy lillukanvarsiin. Olennaiset asiat ovat
sellaisia, joilla on merkitystä ympäristön ja
yhteiskunnan kannalta, ja joihin yritys myös itse
pystyy vaikuttamaan.

VASTUULLISUUS KIINTEÄKSI OSAKSI
YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA
Palvelu sisältää kaksi päivän mittaista työpajaa:
TYÖPAJA 1: Kartoitus yrityksen olennaisista vastuullisuusnäkökohdista
• Kartoituksessa käydään läpi tärkeimmät vastuullisuuden osa-alueet ja
arvioidaan niiden merkittävyys yritykselle.
• Kartoituksessa huomioidaan ympäristö- ja yhteiskunnallinen
vaikuttavuus, yrityksen strategia ja tavoitteet, toimialan ja asiakkaiden
vaatimukset sekä yrityksen vaikutusmahdollisuudet.
TYÖPAJA 2: Vastuullisuuden tiekartan laatiminen
• Valituille vastuullisuuden osa-alueille asetetaan tavoitteet.
Tavoitteet asetetaan 1-5 vuoden aikajänteelle riippuen yrityksen
tilanteesta ja tahtotilasta.
• Tavoitteille määritellään mittarit, joiden avulla niitä voidaan
luotettavasti seurata.
• Suunnitellaan konkreettiset toimenpiteet aikataulutuksineen
tavoitteiden saavuttamiseksi.
Lopputuloksena yritykselläsi on käytettävissään kirjallinen
vastuullisuuden tiekartta konkreettisine tavoitteineen ja
toimenpiteineen.

3. Vastuullisuustyöstä tulee järjestelmällistä ja
tavoitteellista, jolloin se on myös uskottavaa.
Niina Suuronen
Laadun ja yritysvastuun asiantuntija
Certiﬁed Quality Manager, YTM
Responsia Quality Solutions Ky
0400 874 661 | niina.suuronen@responsia.ﬁ | responsia.ﬁ

ISO 14001 -SERTIFIOIDUN
YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN
RAKENTAMINEN
Ympäristösertiﬁkaatti on luotettava osoitus
yrityksesi ympäristövastuullisuudesta.
ISO 14001 on maailman tunnetuin
ympäristöjohtamisen standardi. Se soveltuu kaikille
toimialoille ja kaikenkokoisille yrityksille. ISO 14001
-sertiﬁkaatti on luotettava osoitus siitä, että
yrityksesi ottaa ympäristöasiat toiminnassaan
huomioon.
Responsian tarjoaman palvelupaketin avulla otat
ensimmäiset askeleet kohti ISO 14001 -sertiﬁoitua
ympäristöjärjestelmää.

VASTUULLISUUS KIINTEÄKSI OSAKSI
YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA
Palveluun sisältyy:
1. GAP-ANALYYSI YRITYKSEN TOIMINNAN NYKYTILASTA
Päivän mittaisessa analyysissä käydään ISO 14001 -standardin
vaatimukset kohta kohdalta läpi ja verrataan niitä yrityksen
toiminnan nykytilaan. GAP-analyysin avulla yritys saa tarkan tiedon
siitä, miten lähellä yrityksen tämänhetkinen toiminta on ISO 14001standardin vaatimuksista. Analyysin tuloksena yritys saa kirjallisen
raportin.
2. PROJEKTISUUNNITELMA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN
RAKENTAMISESTA
GAP-analyysin tulosten pohjalta laaditaan Responsian asiantuntijan
johdolla yksityiskohtainen projektisuunnitelma siitä, millä
toimenpiteillä yritys rakentaa ISO 14001 -sertiﬁoidun
ympäristöjärjestelmän. Projektisuunnitelmaan kirjataan myös
yrityksen tavoitteiden mukainen aikataulu sekä arvioidaan resurssien
käyttö kustannuksineen. Projektisuunnitelma on yritykselle valmiiksi
viitoitettu polku kohti ISO 14001 -sertiﬁkaattia. Palvelu voidaan
toteuttaa joko yrityksen tiloissa tai etäyhteyksin.
Niina Suuronen
Laadun ja yritysvastuun asiantuntija
Certiﬁed Quality Manager, YTM
Responsia Quality Solutions Ky
0400 874 661
niina.suuronen@responsia.ﬁ
responsia.ﬁ

VASTUULLISUUSVIESTINNÄN
SUUNNITELMA
Palvelu on tarkoitettu yrityksille, joilla oman toiminnan
vastuullisuusnäkökohdat on jo tunnistettu, ja vastuullisuustyö on jo
hyvässä vauhdissa.

PALVELUN SISÄLTÖ
• Alkuhaastattelu: Vastuullisuustyön nykytila ja
tavoitteet, n. 2 h (etäyhteyksin)
• Sähköinen kysely yrityksen nykyisistä
viestintäkanavista ja viestinnän kohderyhmistä
• Vastuullisuusviestinnän työpaja, jossa toteutetaan
Responsian asiantuntijoiden johdolla yrityksen
vastuullisuusviestinnän suunnitelma, 1 päivä
(noin 7 tuntia)

ONNISTUNUT VIESTINTÄ TEKEE
VASTUULLISUUSTYÖSTÄ NÄKYVÄÄ
Kaipaatko apua siihen, miten vastuullisuudesta kannattaa viestiä?
Haluatko, että vastuullisuusviestintä yrityksessäsi on
suunnitelmallista, eri kohderyhmät huomioivaa ja eri viestintäkanavia
hyödyntävää?
Responsian asiantuntijoiden ohjaamana saat yrityksellesi heti
käyttövalmiin vastuullisuusviestinnän suunnitelman.
Viestintäsuunnitelmassa huomioidaan yrityksen ulkoinen ja sisäinen
viestintä eri kohderyhmineen. Suunnitelma sisältää kullekin
kohderyhmälle tarkoitetut ydinviestit, viestinnässä hyödynnettävät
kanavat ja operatiivisen suunnitelman vastuullisuusviestinnästä.
Vastuullisuusviestinnän suunnitelma sisäältää myös yrityksen
toimintatavat kriisi- ja poikkeustilanneviestintää varten. Suunnitelma
rakennetaan tukemaan yrityksen vastuullisuustyön tavoitteita.
Responsian vastuullisuusviestinnän tiimi:
Niina Suuronen, laadun ja yritysvastuun asiantuntija
Tiina Kuiri, markkinoinnin ja myynnin asiantuntija
Responsia Quality Solutions Ky
0400 874 661 • responsia.ﬁ
Jouni Räsänen, tarinallistaja ja sisällön tuottaja
niina.suuronen@responsia.ﬁ
Juho Lehtola, markkinoinnin asiantuntija
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VALITSE VASTUULLISUUSVIESTINNÄN TEHOTIIMI!

