
    

KESTÄVÄN KEHITYKSEN
TAVOITTEIDEN TYÖPAJA
Haluatko olla täsmällinen työssäsi kestävän kehityksen 
suhteen? Työpajassa työskentelet useilla työkaluilla, jotka 
osoittavat, kuinka kestävän kehityksen tavoitteet voivat 
luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Päivän aikana 
kerätään yhdessä tuloksia, joita voit hyödyntää omassa 
yrityksessäsi.

• Selkeä ja priorisoitu suunnitelma vahvistaa yrityksesi 
kykyä muuttaa mahdollisuudet kestäviksi kaupallisiksi 
ratkaisuiksi.

• Vastavuoroinen tunnustus ‘tulevaisuuden suunnan’ ja 
‘nykyisten tehtävien’ välillä.

• Selkeys siitä, mitkä aloitteet ovat välttämättömiä ja 
mitkä vapaaehtoisia.

• Tiimisi sitoutuu paremmin, kun he näkevät ja arvioivat 
yhdessä erilaisia tulevaisuuden skenaarioita, vaikka he 
eivät olisikaan yhtä mieltä parhaista käytännöistä.

 
SERTIFIOINTI

YK:n 17 kestävän kehityksen 
tavoittetta

KUINKA ALOITTAA?

Shaping a World of Trust

KESTÄVÄ KEHITYS

Tukeeko yrityksesi toiminta YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteita? Monet yritykset sisällyttävät kestävän 
kehityksen tavoitteet omiin strategioihinsa. Nämä 
universaalit tavoitteet tähtäävät äärimmäisen köyhyyden 
poistamiseen ja kestävään kehitykseen vuoteen 
2030 mennessä. Suomi on yksi kärkimaista kestävän 
kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa. Kuitenkin, jotta 
kaikki tavoitteet saavuttaisiin vuoteen 2030 mennessä, 
täytyy yritysmaailman näyttää esimerkkiä toiminnallaan ja 
tätä kasvava määrä suomalaisia yrityksiä tekeekin. 

1. Työpaja
Tunnista yrityksesi potentiaali työskennellä
YK: n kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti ja vahvista samalla liiketoimintaasi.

2. Arviointi
Arvioi yrityksesi kestävän kehityksen toimet 
suhteessa YK: n kestävän kehityksen 
tavoitteisiin.

3. Sertifiointi
Sertifioinnin avulla yrityksesi saa 3 vuoden 
sertifikaatin, joka sisältää vuosittaiset 
tarkastukset toimistasi YK: n kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kesto: 3-4 tuntia.

Vahvista
kilpailukykyäsi YK:n 
kestävän kehityksen 

tavoitteiden
 mukaisella

sertifikaatilla



    

LISÄTIEDOT:
joanna.westerholm@bureauveritas.com
+358 (0) 10 8308630 
www.bureauveritas.fi

LUE LISÄÄ:

TODISTA PANOKSESI 
SERTIFIKAATILLA 

Bureau Veritasin sertifioinnilla saavutat useita etuja 
työskentelemällä määrätietoisesti YK: n 17 kestävän 
kehityksen tavoitteen mukaisesti.

YK: n 17 kestävän kehityksen tavoitteen mukaisen 
sertifikaatin etuja yrityksellesi:

• Dokumentoidut, systemaattiset ja kunnianhimoiset toimet.

• Vahva asema markkinoilla, luottamus ja uskottavuus.

• Rakentava yhteistyö alihankkijoiden kanssa.

• Houkuttele, pidä ja motivoi erittäin lahjakkaita 

työntekijöitä.

• Yritysraportti ja suositukset ylimmälle johdolle.

• Yksityiskohtaiset mittarit.

• Mahdollisuus saada sertifikaatti ulkoiseen käyttöön.

Shaping a World of Trust

400.000+
ASIAKASTA

150.000+
SERTIFIKAATTIA

50+
AKKREDITOINTIA

75.000+
TYÖNTEKIJÄÄ

Bureau Veritas Certification omaa 
maailmanlaajuisesti yli 50 akkreditointia.

Bureau Veritaksen sertifikaatti on 
maailmanlaajuisesti tunnustettu merkki, joka 
osoittaa organisaatiosi jatkuvan sitoutumisen.

MIKSI VALITA BUREAU VERTAS?
Auditoijillamme on kattava tuntemus 
erilaisista yrityksistä, paikallisista 
säännöksistä, markkinoista ja kielistä, 
joten voimme tarjota ratkaisuja juuri sinun 
tarpeidesi mukaisesti.

75,000 työntekijää yli 1,000 toimistossa 
ja laboratoriossa 140 eri maassa avustamassa 
400,000 asiakasta.

Bureau Veritasin sivuilta voit lukea enemmän 
YK: n 17 kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesta sertifioinnista ja kriteereistä:
www.bureauveritas.fi

KESTÄVÄN KEHITYKSEN
TAVOITTEIDEN ARVIOINNIT
Arvioi ovatko yrityksesi kestävän kehityksen toimet
YK: n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia. 
Puolueettoman arvioinnin avulla, saatte vastauksia 
seuraaviin kysymyksiin:

• Ovatko toimemme vaikuttavia ja riittäviä?

• Saavutammeko halutut tulokset?

• Priorisoimmeko me kestävän kehityksen tavoitteita ja 

toimiamme parhaalla mahdollisella tavalla?

• Minkälaisia toimemme ovat verrattavissa muiden 

toimiin?

• Onko liiketoiminnassamme riskejä?

• Onko toimiamme mahdollista dokumentoida?

• Voimmeko dokumentoida toimiamme kestävän 

kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi asiakkaille, 

yhteistyökumppaneille ja työntekijöille?

• Olemmeko valmiita sertifiointiin? 

Kesto: 1-2 päivää yrityksestä riippuen.

https://www.bureauveritas.dk/da/sdg

