
OHJELMATARJONTA 2023

Koulutusohjelman aikana pääset syventämään ymmärrystäsi päästöjen laskennasta ja päästövähennysstrategioista
sekä opit asettamaan organisaatiollesi tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet (Science Based Targets).
Ohjelma sopii sekä ilmastotyötä aloitteleville yrityksille että ilmastotyön konkareille. Ohjelma sisältää
asiantuntijatukea, itseopiskelua sekä keskustelua muiden pohjoismaisten yritysten kanssa. Lue lisää ohjelmasta.

Science Based Targets Networkin pian julkaistava viitekehys luontotavoitteiden asettamiseksi on herättänyt jo suurta
kiinnostusta, ja sen odotetaan muodostuvan yritysten luontotyön kulmakiveksi sisaraloitteensa SBTi:n tapaan.
Koulutusohjelmassa yritykset pääsevät asiantuntijoiden johdolla tutustumaan SBTN-viitekehykseen ja sen tuomiin
mahdollisuuksiin. Ohjelma rakentuu Global Compactin koulutusohjelmakonseptin pohjalle, ja sisältää itseopiskelua,
vertaisoppimista ja asiantuntijatukea. Lue lisää ohjelmasta.

Onko yrityksesi jo sitoutunut naisten voimaannuttamisen periaatteisiin (Women’s Empowerment Principles)? Uusi
koulutusohjelmamme tarjoaa työkaluja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Ohjelma tukee yrityksiä
asettamaan kunnianhimoisia tavoitteita naisten osallisuuden ja johtajuuden vahvistamiseksi. Painopisteitä ovat
erityisesti inkluusio ja tasa-arvoinen palkkaus. Ohjelma tarjoaa asiantuntijatukea, vertaisoppimista ja verkostoitumista
pohjoismaisten yritysten kanssa. Lue lisää ohjelmasta.

Yrityksillä on sekä velvollisuus kunnioittaa että mahdollisuus edistää ihmisoikeuksia omassa liiketoiminnassaan.
Kunnioittamiseen sitoutumisen ja toimenpiteiden välillä on kuitenkin vielä kuilu. Tämän käytännönläheisen ohjelman
aikana yritykset tutustuvat YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin periaatteisiin (UNGP) ja ihmisoikeuksien
huolellisuusvelvoiteprosessiin aina vaikutusten tunnistamisesta korjaaviin toimenpiteisiin. Ohjelma muodostuu
kuudesta vaiheesta, joiden aikana osallistujat saavat opastusta ja tukea ihmisoikeustyöhönsä. Lue lisää ohjelmasta.

Haluatko edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG) yrityksesi toiminnassa? Ohjelman aikana yritykset saavat
opastusta ja tukea oman toimintansa kestävyysvaikutusten arviointiin, toimien priorisointiin ja vaikuttavien tavoitteiden
asettamiseen. Ohjelmassa opitaan askel askeleelta, miten integroidaan kunnianhimoiset tavoitteet yrityksen
toimintaan. Ohjelma koostuu kolmesta moduulista, jotka sisältävät video- ja live-luentoja, työpajoja ja kurssitehtäviä.
Ohjelmassa yritykset pääsevät myös verkostoitumaan ja oppimaan toinen toisiltaan. Lue lisää ohjelmasta.

Tuemme aloitteeseen sitoutuneiden yritysten sekä yhteisöjen työtä tuottamalla
koulutusohjelmia, vertaisoppimisryhmiä, tapahtumia sekä verkostoitumis-
tilaisuuksia. Tässä jo tiedossa olevaa ohjelmatarjontaamme vuodelle 2023:

TIETEESEEN 
PERUSTUVAT 
LUONTOTAVOITTEET

Hakuaika: 15.3.–31.5.2023
Ohjelma elo-maaliskuussa

Hakuaika: syksyllä 2023
Ohjelma alkaa helmikuussa 2024

Hakuaika: syksyllä 2023
Ohjelma alkaa alkuvuonna 2024 (TBC)

Hakuaika: 17.4.–19.5.
Ohjelma syys-maaliskuussa

Hakuaika 22.2–5.5.2023
Kick-off kesäkuussa
Työpajat elo-joulukuussa

1.

2.

3.

4.

5.

https://globalcompact.fi/climate-ambition-accelerator
https://globalcompact.fi/SBTN-ohjelma
https://unglobalcompact.org/take-action/target-gender-equality
https://globalcompact.fi/BHR-accelerator
https://globalcompact.fi/SDGAmbition


.

VERTAISOPPIMISRYHMÄT

Vertaisoppimisryhmä tarjoaa pienille ja keskisuurille yrityksille tilan oppimiselle ja keskustelulle strategisesta
vastuullisuusjohtamisesta. Tapaamiset keskittyvät Global Compactin kymmenen periaatteen mukaisiin
aihealueisiin: ihmis- ja työelämän oikeudet, ympäristö ja korruption torjunta (sekä hyvä hallinto). Lisäksi ohjelmaan
sisältyy aloitustapaaminen vastuullisuuden liiketoiminnallisesta arvosta sekä lopetustapaaminen, jossa
suunnitellaan vastuullisuuspolun seuraavia askelia. Tavoitteena on edistää avointa keskustelua parhaista
käytännöistä ja haasteista. Lisäksi yrityksille on lisämateriaaleja ja työkaluja, joiden avulla on mahdollista syventyä
eri aihealueisiin. Lisätietoja tulossa pian!

Tarjoamme kaksi vertaisoppimisryhmää ilmastotyön edelläkävijäyrityksille. Ryhmät tarjoavat avoimen
keskustelualustan parhaista käytännöistä ja haasteista. Vertaisoppimisryhmiin pääsy vain kutsulla. Kutsut
lähetetään pian.

Ensimmäinen ryhmä tuo yhteen Euroopan suurimmat ja edistyneimmät yritykset keskustelemaan
päästövähennysstrategioista ja nettonollasiirtymästä. Toinen ryhmä tuo yhteen pohjoismaisia edelläkävijäyrityksiä
neljältä toimialalta. Ryhmän etätapaamisissa keskitytään ilmastotyön ja -tavoitteiden sektorikohtaisiin haasteisiin,
kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja ja jaetaan parhaita käytäntöjä.

Tuemme yrityksiä monin eri tavoin uuden CoP-järjestelmän käyttöönotossa. Jatkamme syksyllä 2022 alkanutta
koulutusten sarjaa vertaisoppimistapaamisilla maaliskuussa 7.–28.3. Tapaamisia on kolmeen aihealueeseen liittyen:
hallintotapa ja korruption torjunta, työelämä ja ihmisoikeudet sekä ympäristö. Lisäksi kaikki menneiden koulutusten
tallenteet ja kansainväliset koulutukset ovat jäsentemme käytettävissä. Lue lisää raportointikoulutuksista.

MUITA KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA

Päivämäärä Tapahtuma Tapahtumapaikka
8.3. Ring the Bell –tapahtuma naistenpäivänä Helsingin pörssi
28.3. EU:n tuleva kestäviin arvoketjuihin liittyvä sääntely Mariankatu 9, Helsinki
19.4. Tieteeseen perustuvat luontotavoitteet –ohjelman lanseeraus Online
26.4. Ihmisarvoista bisnestä – Korruption torjunta Helsinki
9.5. Vuosikokous + seminaari Helsinki
Kesäkuu Meet & Mingle –tilaisuus yhdessä FinSifin kanssa Helsinki
18.9. Private Sector Forum UN Headquarters, New York
19.9. Leaders Summit New York ja online
20.–21.9. SDG Summit New York 
27.–29.11. UN Forum on Business and Human Rights Geneve
Loka-marraskuu Nordic Global Compact Meeting Kööpenhamina

PK-YRITYSTEN VERTAISOPPIMISRYHMÄ

Ajankohtaisimmat tiedot tapahtumista löydät tapahtumakalenteristamme, joka päivittyy jatkuvasti.

Hakuaika alkaa toukokuussa 2023
Ryhmätapaamiset syys-joulukuussa1.

ILMASTOAIHEISET VERTAISOPPIMISRYHMÄT Euroopan ryhmä toukokuussa Sveitsissä
Pohjoismaiset ryhmät syys-marraskuussa2.

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) -RAPORTOINTI Tapaamiset maaliskuussa3.

https://globalcompact.fi/raportointi
https://globalcompact.fi/tapahtumia

