TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Global Compact Network Finlandin tarkoitus
Global Compact Network Finland on vaikuttava ja aktiivinen vastuullisuustoimija ja
-verkosto. Se auttaa suomalaisia yrityksiä olemaan maailman parhaita ja menestyviä
vastuullisuustoimijoita, jotka aktiivisesti vahvistavat globaalia kestävää kehitystä YK:n Global
Compactin kymmenen periaatteen ja kestävän kehityksen tavoitteiden avulla.
Global Compact Network Finland (GCNF) rakentaa kestävää maailmaa ja hyvää tulevaisuutta
yhdessä yritysten ja yhteisöjen kanssa YK:n Global Compactin kymmenen periaatteen ja
kestävän kehityksen tavoitteiden avulla. Global Compact Network Finland luo yrityksille
ainutlaatuisia edellytyksiä rakentaa vastuullista ja menestyvää liiketoimintaa.
Verkosto edistää ja kehittää yritysten ja muiden yhteisöjen toiminnan ekologista, sosiaalista
ja taloudellista vastuullisuutta hyödyntäen YK:n Global Compactin kymmentä periaatetta ja
YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Verkosto vahvistaa yhteiskunta- ja yritysvastuuseen
liittyvää osaamista yrityksissä sekä aktivoi yhteistyötä ja vuorovaikutusta yritysten ja näiden
sidosryhmien kesken.
Global Compact Network Finland toimii YK:n yritysvastuualoitteen paikallisverkostona
Suomessa. Verkosto jakaa tietoa ja järjestää Suomessa tilaisuuksia, joiden tarkoituksena on
YK:n Global Compact -aloitteen tunnetuksi tekeminen ja vastuullisen liiketoiminnan
edistäminen Suomessa. Verkosto toimii Suomessa kaikkeen Global Compact -toimintaan
liittyvänä kontaktina ja Suomen edustajana kansainvälisessä Compact -yhteistyössä.
Verkosto auttaa YK:n Global Compactia kehittymään ja lisäämään vaikuttavuuttaan.
Yhdistys tukee ja auttaa yrityksiä konkreettisesti vastuullisuustyössä tarjoamalla tietoa sekä
mahdollisuuksia verkottumiseen ja parhaiden käytäntöjen vaihtamiseen liittyen YK:n Global
Compactin kymmeneen periaatteeseen ja kestävään kehitykseen. Verkosto edistää
yritysvastuun kehittymistä Suomessa ja auttaa samalla viemään vastuullista, suomalaista
osaamista maailmalle.

Toiminnan perusta ja edellytykset
YK:n Global Compact (UNGC) on Yhdistyneiden Kansakuntien yrityksille vuonna 2000
laatima vastuullisuusaloite. Se on maailman suurin yritysvastuualoite ja globaali yritysten
vastuullisuustyön sateenvarjo, jonka periaatteet ovat sopusoinnussa seuraavien
yleismaailmallisten periaatteiden kanssa:
- YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen sopimus
- ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskeva julistus
- YK:n Rion ympäristöä ja kehitystä koskeva julistus
- YK:n korruption vastainen sopimus
YK:n Global Compact -aloitteeseen sitoutuneet yritykset sitoutuvat kunnioittamaan
liiketoiminnassaan kohdemaasta riippumatta ihmisoikeuksiin, työoloihin, ympäristöön ja
lahjonnanehkäisyyn liittyviä kymmentä periaatetta sekä kehittämään liiketoiminnan
vastuullisuutta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden avulla. YK:n Global Compact toimii yli
150 maassa ja mukana on yli 16 000 yritystä ja yhteisöä.

Suomeen perustettiin kesällä 2019 oma verkosto, Global Compact Network Finland,
edistämään suomalaisten yritysten vastuullisuustyötä YK:n periaatteiden ja tavoitteiden
mukaisesti. Verkostossa on mukana yli 120 yritystä eri toimialoilta (1/2021), jotka tekevät
kestävän kehityksen avulla menestyvää liiketoimintaa.
YK:n Global Compactin, Global Compact Foundationin ja Global Compact Network Finlandin
yhteistyö perustuu toimijoiden väliseen MoU-sopimukseen (Memorandum of Understanding),
jossa määritellään osapuolten tehtävät, velvoitteet, oikeudet ja vastuut. Global Compact
Network Finland sitoutuu toimintavuonna tiiviimpään yhteistyöhön YK:n Global Compact toimijoiden kanssa. Se edellyttää paikallisverkostoille luotujen uusien laatustandardien
noudattamista, säännöllistä raportointia ja tiiviimpää yhteistyötä osapuolien välillä.
Asemamme ja brändimme YK-toimijana vahvistuu. Paikallisverkosto saa käyttöönsä nimen
UN Global Compact Network Finland. Sopimus astuu voimaan vuoden 2021 aikana.

Nykytilanne
Vastuullisuuden edistäminen yritysten keskuudessa on vahvassa kasvussa. Se on
menestyvän liiketoiminnan perusedellytys. Yritysten erilaiset sidosryhmät edellyttävät
yritysten kehittävän vastuullisuuttaan kaikilla yritysvastuun osa-alueilla. Niiltä odotetaan
tekoja, raportointia ja viestintää.
Monissa yrityksissä haetaan vaikuttavaa ja konkreettista tukea vastuullisuustyöhön. YK:n
periaatteet ja kestävän kehityksen tavoitteet kiinnostavat ja luovat yritysten
vastuullisuustyöhön selkeän viitekehyksen. Myös Global Compact Network Finland
kiinnostaa yrityksiä. Jäseniä oli vuoden 2020 lopussa 117, näistä Participant-jäseniä oli 17.
Global Compact Network Finland on ensimmäisen toimintavuotensa aikana verkottunut
aktiivisesti yritysten, erilaisten järjestöjen sekä julkisten toimijoiden, kuten ministeriöiden
ja päättäjien kanssa. Yhteistyötä ja kumppanuuksia on rakennettu YK:n yritysvastuualoitteen
ja kestävän kehityksen tavoitteiden tunnettuuden kasvattamiseksi. Olemme aktiivisesti
mukana yhteistyössä muiden Suomessa toimivien YK-järjestöjen kanssa. Kuulumme
OneUNFinland-ryhmään.

Toimintaympäristö
Vastuullisuuden vaatimukset ovat voimistuneet yhteiskunnassamme ja yrityksiltä odotetaan
ratkaisuja ja vastuunkantoa globaaleihin ongelmiin. Koronapandemia on kasvattanut
odotuksia myös yritysten vastuullisuustoimia kohtaan. On nähtävissä, että koronapandemia
on kannustanut yrityksiä hakemaan vaikuttavia toimia, joilla liiketoiminnan vastuullisuutta
vahvistetaan.
Suomalaiset yritykset ovat maailman kärkeä monilla vastuullisuuden osa-alueilla.
Suomalaisilla yrityksillä on osaamista, teknologiaa, innovaatiokykyä, taloudellisia resursseja
ja eettistä arvopohjaa osallistua globaalien ongelmien ratkaisemiseen.

Lainsäädäntömme luo vastuullisuudelle moniin muihin maihin verrattuna korkeamman
tason. Lisäksi elinkeinoelämä edistää vastuullisuustavoitteita kunnianhimoisesti
itsesääntelyä kehittämällä. Suomessa ja EU:ssa valmistellaan yritysvastuuseen liittyvän
regulaation lisäämistä. Haasteena monissa organisaatioissa on suhtautua
kunnianhimoisemmin kestävän kehityksen edistämiseen niin, että se on kiinteästi kytketty
strategiaan ja päivittäisiin toimintoihin.
Monissa yrityksissä haetaan vaikuttavaa ja konkreettista tukea vastuullisuustyöhön.
Kansainvälisen yritysvastuun perustana ja tiekarttana toimivat YK:n Global Compact yritysvastuualoitteen kymmenen periaatetta sekä YK:ssa 2015 hyväksytyt kestävän
kehityksen tavoitteet. Ne muodostavat globaalin vastuullisuuden viitekehyksen, jonka
periaatteet ja tavoitteet tunnetaan kaikkialla maailmassa.

Painopisteet 2021
1. YK:n Global Compact tunnetaan Suomessa ja se houkuttelee yrityksiä ja yhteisöjä
liittymään mukaan ja kehittämään oman liiketoimintansa vastuullisuutta Global
Compactin kymmenen periaatteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden avulla.
YK:n Global Compact valitaan, koska tunnetaan tarvetta olla verkoston laadukkaassa,
aktiivisessa ja ainutlaatuisessa toiminnassa mukana.
2. YK:n Global Compactin tarjoama tieto, työkalut ja globaalit kampanjat tunnetaan
yritysten keskuudessa ja ne innostavat yrityksiä edistämään vastuullisuutta ja
kestävää kehitystä.
3. Verkoston jäsenmäärä kasvaa tasaisesti ja sen eteen tehdään aktiivisesti työtä
yhdessä verkostoon sitoutuneiden jäsenten kanssa. Erityisesti aktiivisesti aloitteeseen
sitoutuneiden yritysten ja yhteisöjen määrä kasvaa.
4. Global Compact Network Finland on arvostettu, vaikuttava ja aktiivinen
vastuullisuustoimija yritysten ja median keskuudessa Suomessa. Verkosto tunnetaan
aktiivisesti vastuullisuutta edistävien organisaatioiden verkostona.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet
Jäsenet

Tavoitteet:
- Verkoston jäsenten tyytyväisyys ja kiinnostus toimintaa ja tarjoamiamme työkaluja
kohtaan on korkealla tasolla. Työkalujen avulla organisaatioiden
vastuullisuustyöskentely on aktiivista.
- Verkostomme vahvistuu ja kasvaa. GCNF:n jäsenmäärä on vuoden 2021 loppuun
mennessä kasvanut 155 jäseneen.
- Aktiivisten jäsenten määrä kasvaa. Participant-jäsenten määrä kasvaa 28
jäsenorganisaatioon.

Toimenpiteet:
- Autamme jäsenorganisaatioita hyödyntämään ja vahvistamaan sitoutumistaan
yritysvastuualoitteeseen sekä viestimään siitä.
- Tuomme YK:n Global Compactin luomaa tietoa, aloitteita, työkaluja ja webinaareja
yritysten tietoisuuteen ja käyttöön. Kannustamme jäseniämme kasvavaan
aktiivisuuteen vastuullisuustyössään YK:n Global Compactin tarjoamien työkalujen
avulla.
- Valmistelemme Työkalut tutuiksi -tietopaketin YK:n Global Compactin sisällöistä ja
työkaluista jäsentemme käyttöön.
- Toteutamme Global Compactin luoman SDG Ambition -koulutusohjelman.
- Aktivoimme yrityksiä sitoutumaan Business Ambition for 1.5 °C -kampanjaan.
- Toteutamme Global Compactin luoman globaalin ilmastoasioihin keskittyvän
koulutusohjelman.
- Autamme jäseniämme verkottumaan ja vaihtamaan keskenään parhaita käytäntöjä.
- Huomioimme koulutustarjonnassamme yritysten erilaiset tarpeet. Tapahtumia
suunnataan sekä konkareille että aloittelijoille sekä eri tasoille organisaatioissa, myös
johtoryhmille. Johtoryhmille suunnattuja tapahtumia toteutetaan yhteistyössä
muiden vastuullisuustoimijoiden ja liikkeenjohtoa sparraavien organisaatioiden
kanssa.
- Käynnistämme syksyllä mentorityön, jossa konkarit kohtaavat uusia ja/tai
potentiaalisia jäseniä.
- Huomioimme Participant-jäsenemme ja järjestämme yhteisiä tapahtumia niiden
kanssa.
- Toteutamme jäsenkyselyn ja mittaamme jäsentyytyväisyyttä syksyllä 2021.
- Järjestämme uusien jäsenten rekrytointikampanjan yhdessä verkoston jäsenyritysten
kanssa.

Tapahtumat

Tavoitteet:
- Verkoston tapahtumat tukevat yrityksiä ja yhteisöjä niiden vastuullisuustyössä.
- Verkoston tapahtumat kiinnostavat myös verkoston ulkopuolisia toimijoita.
- Verkoston tapahtumat ovat laadukkaita ja ne tarjoavat ainutlaatuisen tilaisuuden
perehtyä vastuullisuuteen Global Compactin periaatteiden ja YK:n kestävän
kehityksen tavoitteiden avulla.
Toimenpiteet:
- Järjestämme tapahtumia, tietoiskuja ja webinaareja, joissa tuodaan esille, miten
organisaatiot voivat edistää vastuullista liiketoimintaa Global Compactin periaatteiden
ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden avulla.
- Järjestämme tapahtumia yksittäisistä Ten Principles- tai SDG-teemoista mm.
jäsenkyselyymme 2020 pohjautuen. Huomioimme niin uusien kuin pitempään mukana
olleiden jäsenten tarpeet.
- Järjestämme helmikuussa avoimen SDG Ambition -tapahtuman, jonka tavoitteena on
lisätä tietoa kestävän kehityksen tilasta sekä Global Compactin toiminnasta.
- Osallistumme yhdessä jäsenyritysten kanssa YK:n Global Compact -tapahtumiin ja
kannustamme jäseniä kansainväliseen yhteistyöhön Global Compact -verkostoissa.

-

Järjestämme yhteisiä tapahtumia muiden YK-järjestöjen kanssa sekä julkisten
toimijoiden (VNK, Ulkoministeriö, Työ- ja Elinkeinoministeriö, Business Finland,
Kestävän kehityksen toimikunta) kanssa.
Osallistumme muiden OneUNFinland -jäsenorganisaatioiden kanssa tapahtumiin,
joissa edistetään YK:n sekä sen eri organisaatioiden tunnettuutta Suomessa.
Järjestämme tapahtumia ja osallistumme tapahtumiin yhdessä monipuolisen
yhteistyökumppanijoukon kanssa edistääksemme tavoitteitamme ja
kasvattaaksemme tunnettuuttamme.
Vahvistamme yhteistyötä YK:n Global Compact Officen ja muiden paikallisverkostojen
kanssa kansainvälisyyden ja monipuolisen tapahtumatarjonnan vahvistamiseksi.
Yhteistyön myötä jäsenorganisaatioille avautuu mahdollisuuksia solmia uusia,
kansainvälisiä kumppanuuksia.

Mittarit
TOIMINNALLISET MITTARIT

Jäsenten määrä
Participant-jäsenten määrä
Aktiivisten jäsenten määrä
Tapahtumien laatu (1 - 5)
Jäsenten tyytyväisyys verkoston toimintaan (1 - 5)
Jäsenten tyytyväisyys työkaluvalikoimaan (1 - 5)

Tilanne 31.12.2020 Tavoite 2021

117
17
77
4,3
ei mitattu
ei mitattu

155
28
90
4,5
4
4

Aktiiviseksi jäseneksi määritellään organisaatio, joka on jollakin tavalla mukana verkoston
toiminnassa, esimerkiksi osallistunut tapahtumiin osallistujana tai puhujana, mukana
kampanjoissa ja koulutusohjelmissa, esimerkiksi Business Ambition for 1.5 °C tai SDG
Ambition, mukana jossakin Action Platformissa tai vastannut jäsenkyselyyn.
Tapahtumien laatu sekä jäsenten tyytyväisyys verkoston toimintaan ja työkaluvaikoimaan
arvioidaan asteikolla 1–5, jossa 5 on paras mahdollinen arvosana. Tieto tapahtumien
laadusta saadaan tapahtumien jälkeen lähetettävistä palautekyselyistä. Jäsenten
tyytyväisyyttä aletaan kartoittaa seuraavassa jäsenkyselyssä.

Viestinnälliset tavoitteet ja toimenpiteet
Tavoitteet:
- Kasvatamme YK:n Global Compactin tunnettuutta Suomessa.
- Autamme jäsenorganisaatioita viestimään vastuullisuustyöstään.
- Vahvistamme nykyisten jäsenten sitoutumista ja aktiivisuutta.
- Saamme uusia yrityksiä kiinnostumaan aloitteesta ja sitoutumaan siihen.
- Saamme puolestapuhujia aloitteelle ja siten laajennamme viestinnän vaikuttavuutta.

Toimenpiteet:
-

Luomme kiinnostavia vastuullisuustarinoita Global Compactista ja sen
jäsenyrityksistä.
Autamme jäsenorganisaatioitamme tekemään vastuullisuustyöstä näkyvämpää
nostamalla niiden tekoja ja saavutuksia omassa viestinnässämme.
Teemme aktiivista, monipuolista viestintää Global Compactista, sen kymmenestä
periaatteesta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista.
Välitämme ajankohtaista tietoa jäsenillemme ja sidosryhmillemme YK:n Global
Compactin tapahtumista ja uutisista.
Julkaisemme kotisivuillamme säännöllisesti vastuullisuusaiheista blogisarjaa.
Lähetämme jäsenyrityksille ja -yhteisöille jäsenkirjeen 10 kertaa vuodessa. Kirjeet
voivat olla tarpeen mukaan myös räätälöityjä erilaisiin tarkoituksiin.
Kehitämme viestintäämme sosiaalisessa mediassa luomalla somepohjia ja
persoonallisempaa viestintää. Kerromme YK:n Global Compactin sekä oman
verkostomme työstä, tavoitteista ja toiminnasta sosiaalisessa mediassa Twitter- ja
Linkedin-tileillämme.

Mittarit:
VIESTINNÄLLISET MITTARIT

Yhteisen viestinnän määrä yritysten ja yhteistyökumppanien kanssa eri medioissa
Jäsenkirjeen avausprosentti
Keskimääräinen verkkosivuilla käytetty aika
Vierailijoiden kokonaismäärä verkkosivuilla

Tilanne 31.12.2020 Tavoite 2021

19
28,6 %
1 min 45 sek
19 186

25
30 %
2 min
25 000

Talous
Verkoston jäsenmäärä kasvaa ja talous vahvistuu toimintavuonna 2021. Verkoston talouden
vahvistuessa toimintaa kehitetään tukemaan jäsenorganisaatioiden vastuullisuustyötä.
Global Compact Network Finlandin rahoitus perustuu jäsenyritysten ja -yhteisöjen
vuosimaksuihin. Organisaatioiden maksut määräytyvät niiden liikevaihdon ja
yritysvastuualoitteeseen sitoutumisen perusteella. Yli USD 50 miljoonan liikevaihdon
ylittävät jäsenyritykset maksavat vuosimaksunsa Global Compact Foundationille.
Yhteistyösopimukseen perustuen GC Foundation tilittää noin 40 prosenttia maksetusta
suorituksesta Global Compact Network Finlandille.
Global Compact Network Finland ryhtyy vuosikokouksessa 2020 tehdyn päätöksen
mukaisesti vuoden 2021 alusta lähtien laskuttamaan vuosimaksua yrityksiltä, jotka eivät ole
tähän mennessä maksaneet sitoutumisestaan YK:n yritysvastuualoitteeseen ja
paikallisverkostoon. Jatkossa kaikkien yritysten, yhteisöjen ja tytäryhtiöiden on maksettava
sitoutumisestaan.
Global Compact Network Finland vuosimaksujen suuruudet löytyvät erillisenä liitteenä.
Global Compact Network Finland talousarvio 2021 löytyy erillisenä liitteenä.

Hallinto
Global Compact Network Finland perustettiin kesällä 2019. Se on rekisteröity yhdistys, joka
edistää YK:n Global Compact yritysvastuualoitetta Suomessa yhteistyössä Global Compact
Officen ja suomalaisten yritysten kanssa.
Verkoston ylin päättävä elin on aloitteeseen sitoutuneista yrityksistä koostuva vuosikokous,
joka kutsutaan koolle vähintään kerran vuodessa ja tarvittaessa. Verkoston hallitus vastaa
GCNF:n toiminnasta ja taloudesta sekä vuosikokouksen päätösten toimeenpanosta.
Pääsihteerin tehtävä on vastata hallituksen alaisena verkoston käytännön toiminnan
järjestämisestä ja taloudesta.
Verkoston pääsihteerinä aloitti 1.1.2020 Lenita Toivakka. Verkostossa on lisäksi kaksi
työntekijää. Verkoston talouden vahvistuessa myös verkoston resursseja vahvistetaan ja
rekrytoidaan lisää osaamista. Global Compact Network Finland tarjoaa myös
mielenkiintoisen harjoittelupaikan opiskelijoille.
Toimintavuoden alussa Global Compact Network Finland solmii uuden sopimuksen (MoU)
Global Compact Officen ja Global Compact Foundationin kanssa. Uusi MoU vahvistaa
verkostomme sisäisiä prosesseja ja tiedonhallintaa sekä tiedonkulkua UNGC:n suuntaan.
Asemamme suomalaisena YK-toimijana vahvistuu uuden sopimuksen myötä. Uuden
sopimuksen myötä paikallisverkoston nimi on UN Global Compact Network Finland.

http://www.globalcompact.fi
info@globalcompact.fi

