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KESTÄVÄÄ KASVUA JA 
LIIKETOIMINTAETUA
Lahden kaupungin kestävän kasvun yrityspalveluseteli 2022

Arvostan, mikäli harkitset kahdesti 
dokumentin tulostamista.
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THINK FURTHER –
Huomisen liiketoiminta tänään

Yritykset, jotka onnistuvat kytkemään oman 
strategian sekä tuottamansa tuotteet ja palvelut 
kestävän kehityksen vaatimaan murrokseen, 
menestyvät. Think Further on varmistamassa, että 
yrityksen onnistuvat tässä.

Osa Oakhill Group -asiantuntijaryhmää:

Oakhill Group henkilöstö 9-2021
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THINK FURTHER – Huomisen liiketoiminta tänään

Yritykset, jotka onnistuvat kytkemään oman strategian sekä tuottamansa 
tuotteet ja palvelut kestävän kehityksen vaatimaan murrokseen, menestyvät. 
Think Further on varmistamassa, että yrityksen onnistuvat tässä.

Autamme yrityksiä tunnistamaan millaisia vastuullisuusodotuksia heihin 
kohdistuu sidosryhmiltä ja miten he voivat vastata tähän odotukseen 
paremmin – kestävämmällä strategialla, kestävillä tuotteilla ja palveluilla. 
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KESTÄVÄ 
STRATEGIA

Yritys joka kytkee oman 
liiketoiminnan markkinan 
suureen vastuullisuuden 

murrokseen ja rakentavat 
roolin, jolla on merkitys 
kestävässä kehityksessä, 
turvaavat menestyksen.

KESTÄVÄ 
TUOTE

Yritys joka tuntee asiakkaiden 
odotukset ja tarpeet, sekä 

muotoilee tuotteet ja palvelut 
ympäristö- ja 

yhteiskuntavaikutusten 
näkökulmasta menestyvät.

VASTUULLISUUS-
JOHTAMINEN 
PALVELUNA

Yritysvastuu ja sen kehittäminen 
ei onnistu ilman johtamista. 
Johtaminen on mahdollista 
myös toteuttaa palveluna 

(interim).

VASTUULLISUUS-
OHJELMA

Vastuullisuusohjelma on 
ratkaisu ymmärtää yrityksen 

rooli ja tavoite kestävässä 
kehityksessä, vastata 

paremmin asiakkaiden ja 
sidosryhmien odotuksiin.

UUSI PALVELU

Lisäksi konsernin muiden yhtiöiden asiantuntijuus ja palvelut

THINK FURTHER - PALVELUT
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OSA OAKHILL 
GROUPPIA

Oakhill Group on asiantuntijoiden perustama ja johtama 
yritysryhmä, joka auttaa yrityksiä menestymään 
muuttuvassa markkinassa. Yhtiön johtoa yhdistää lähes 100 
vuoden kokemus yrittäjyydestä, liiketoiminnan 
kehittämisestä, myynnistä ja markkinoinnista, useilta eri 
toimialoilta. 

Yhtiöt työllistävät noin 20 eri alueiden asiantuntijaa. 
Groupin yhteinen toimipiste on Lahdessa, mutta 
liiketoimintaa harjoitetaan koko Suomessa. 
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PALVELUIDEN KUVAUKSET
Lahden kaupungin kestävän kasvun yrityspalveluseteli 2022

Huom. Palvelupaketit on luotu kokonaisuudeksi. Riippuen yrityksen 
tilanteesta, voit valita sinulle sopivan palvelun. 
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Yritys, joka tuntee heihin kohdistuvat vastuullisuuteen 
liittyvät odotukset ja vaatimukset, pystyy tuottamaan 
mm. asiakkaalle parempaa palvelua ja tuotteita. Näin 
ollen, on keskeistä tietää, mitä odotukset ovat, jotta 
yritys osaa valita oikeat vastuullisuuden kehityksen 
painopisteet. 

Haluatko tietää millaisia odotuksia sinun yrityksesi 
tärkeillä sidosryhmillä, esimerkiksi omalla henkilöstöllä, 
on? Miten ne liittyvät kansainvälisiin yritysvastuun 
kehyksiin, kuten YK SDG:t ja GRI 
yritysvastuuraportoinnin standardi. 

• Työpajatyöskentelyn avulla hahmotamme 
yrityksen arvoketjun ja tärkeät sidosryhmät.

• Haastattelemme valitut sidosryhmät ja teemme 
yhteenvedon hyödyntäen YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteita (YK SDG) sekä GRI 
yritysvastuuraportoinnin viitekehystä. 

• Luomme suunnitelman, miten liiketoimintaa tulisi 
kehittää.

Lopputulos: Tieto yritykseen kohdistuvista 
vastuullisuusodotuksista ja suunnitelma etenemisestä. 

Riippuen yrityksen toimialasta, markkinasta ja 
toiminnasta, vastuullisuuden painopisteet vaihtelevat. 
Haluatko ymmärtää mitkä ovat juuri sinun yrityksesi 
suurimmat kestävän kehityksen vaikutukset ja 
mahdollisuudet? Mitä alueita kehittämällä luot 
suurinta liiketoiminnallista arvoa. Työpajatyöskentelyn 
avulla

• visualisoimme yrityksen arvoketjun

• tunnistamme keskeisimmät painopisteet

• Kartoitamme jo tehtyjä kestävää kehitystä 
edistäviä tekoja

• tunnistamme mitä osa-alueita kehittämällä 
saavutamme paremman aseman markkinoilla 

Painopisteet tunnistamalla ymmärrät paremmin mikä 
on yrityksesi rooli kestävässä kehityksessä ja miten 
yrityksen tulisi kehittyä. Voit hyödyntää tätä 
ymmärrystä välittömästi mm. sidosryhmille 
viestittäessä sekä markkinoinnissa.

Lopputulos: Yhteenveto yrityksen kestävän kehityksen 
painiopisteistä ja suunnitelma etenemisestä. 

Vastuullisuudesta viestiminen on olennainen osa 
yrityksen toimintaa ja läpinäkyvyyden edistämistä. 
Vastuullisuusviestinnän tulee nojata yrityksen 
strategiaan ja todellisiin tekoihin ja toimintaan. Yritys, 
joka viestii avoimesti ja rehellisesti omasta 
toiminnastaan ja aikomuksistaan, luo luottamusta ja 
mm. asiakas- ja henkilöstön sitoutuneisuutta.

Vastuullisuusviestintä lähtee liikkeelle oman yrityksen 
arvoketjusta, vaikutuksista, vahvuuksista ja 
markkinoilla erottumisesta. Työpajatyöskentelyn avulla 
tunnistamme:

• yrityksen arvoketjun visualisoituna

• keskeisimmät kestävän kehityksen painopisteet

• erottautumistekijät suhteessa kilpailijoihin

• yrityksen vastuullisuusviestinnän tärkeimmät 
kohderyhmät

• keskeisimmät viestinnän kärjet ja keinot tavoittaa 
haluttu kohderyhmä

Lopputulos: Yhteenveto miten vastuullisuusviestintää 
tulisi yrityksen toteuttaa ja kehittää

2500 € (alv. 0%) 2500 € (alv. 0%) 2500 € (alv. 0%)

1 Tiedä yritykseen kohdistuvat  
vastuullisuusodotukset. 

Tunnista oman toiminnan ja 
arvoketjun vaikutukset. 2 Ymmärrä miten vastuul-

lisuudesta tulisi viestiä3
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Kiitos. Lisätiedot ja kysymykset.

JOONA KALLINEN 
Toimitusjohtaja, perustajaosakas
joona@thinkfurther.fi
+358 50 350 3010


