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Kasvatamme ymmärrystä, kuinka 
maailmasta tehdään kestävämpi



Impact OS -alusta on kehitetty kuunnellen tarkasti asiakkaidemme tarpeita ja toiveita yli 60 

asiakasprojektissa, joiden aikana olemme visualisoineet asiakkaidemme vastuullisuutta 

kilpailueduksi.

Yrityksiä, joiden kanssa olemme työskennelleet
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Räjähdysmäisesti kasvavat velvoitteet 
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Ainoastaan  listaamattomista 

yrityksistä raportoi vastuullisuudesta

alle 1%



Sijoittajat hylkäävät vastuuttomat yritykset

49%
Lähes puolet kyselyyn vastanneista sijoittajista ilmaisi halukkuutensa luopua yrityksistä, 

jotka eivät ryhdy riittäviin toimiin ESG-asioissa.

59%
Yli puolet sanoo myös, että ESG-asioissa ei ole toteutettu toimia, minkä vuoksi on 

todennäköistä, että he äänestäisivät johdon palkkasopimusta vastaan, kun taas kolmasosa 

sanoo jo ryhtyneensä tähän toimenpiteeseen.

79%
Suurin enemmistö sanoo, että tapa, jolla yritys hallitsee ESG-riskejä ja -mahdollisuuksia, on 

tärkeä tekijä sijoituspäätöksenteossa.



Jokaisen toimialan ja kaiken kokoisten yritysten 
on muututtuva
Edelläkävijät tekevät vastuullisia valintoja ja nauttivat monipuolisista hyödyistä

mittaavat ja pienentävät hiilijalanjälkeään asettavat tavoitteita ja toimenpiteitä

vähentävät energiankulutusta ja käyttävät 
uusiutuvaa energiaa

vähentävät jätettä

käyttävät kestäviä materiaaleja tuotteissa, 
pakkauksissa ja markkinoinnissa

käyttävät paikallisia ja vastuullisia toimittajia/
kumppaneita

etsivät tukea asialleen



Parhaat yritykset ovatkin jo 
uudistuneet

#theblackswans



1993 2010

Vastuullisuus näkyy viivan alla
Todennettua tietoa vastuullisuuden merkityksestä 

yrityksen arvoon. 

Lähde: Harvard University ja London Business School

$1,00

$22,60

$15,40



Kasvava tieteellinen näyttö osoittaa, että vastuulliset yritykset tuottavat 

merkittäviä positiivisia taloudellisia tuloksia, ja sijoittajat alkavat arvostaa niitä 

enemmän.

Arabesque ja University of Oxford tarkastelivat kestävää kehitystä ja yritysten suorituskykyä käsittelevää 

akateemista kirjallisuutta ja havaitsivat, että

90 % 200 analysoidusta tutkimuksesta osoittaa, että hyvät ESG-standardit 

alentavat pääomakustannuksia

88 % tutkimuksista osoittaa, että hyvät ESG-käytännöt johtavat parempaan 

toiminnalliseen suorituskykyyn

80 % osoittaa, että osakekurssien kehitys korreloi positiivisesti hyvien ESG-

käytäntöjen kanssa



Mikä ?yhdistää voittajia



Osaavat  oman 

toiminnan vastuullisuuden

mitata Ovat asettaneet  ja 

 vastuullisuuden 

kehittämiseksi

tavoitteet

toimenpiteet

Osaavat  sidosryhmille 

vastuullisuustyön 

kehityksestä

viestiä

Tuntevat omien toimittajien 

ja toimitusketjujen 

vastuullisuuden

Tekevät systemaattista työtä 

kerätyn vastuullisuusdatan 

varmentamiseksi

Voittajat osaavat vastata sidosryhmien odotuksiin



Alle 1% listaamattomista yrityksistä raportoi 
vastuullisuudesta, miten saamme 99% mukaan?

Ennen Nyt

Vastuullisuus nähdään kulueränä.
Vastuullisuus ymmärretään investointina taloudelliseen ja 

operatiiviseen kilpailukykyyn.

Ei osaamista mittaukseen ja raportointiin.
Kouluttavia, kansantajuisia, jopa ilmaisia työkaluja oman 

vastuullisuuden mittaamiseen ja asiakasraportointiin.

Kallista ja aikaavievää.

Matala kustannuskynnys ohjattuun aloittamiseen, 

skaalautuva ja tulosperusteinen hinnoittelu 

toimitusketjujen tiedonkeruun automatisointiin.



Siksi kehitimme Impact OS -alustan

Ilmainen tili

Palvelut

Projektit

Alusta

Kutsu mukaan Opi ja kouluta Mittaa Visualisoi

RajapinnatVarmennus LaskentaStrategiaViitekehys

Raportoi

SimulaattoritTiekartat

Aktivoi toimitusketjut

Impact OS -alustan työkalut

Kumppaneidemme tarjoamat lisäpalvelut

Asiakkaille räätälöitävät tietomallit

Impact OS -alusta tarjoaa eri kokoisille yrityksille 
toisiinsa kytkeytyvät työkalut mitata, raportoida ja 
visualisoida vastuullisuusdataa liiketoiminnan 
kehittämisen tueksi sekä sidosryhmien tarpeisiin.



Kiitos!
Lämmin kiitos ajasta ja mielenkiinnostanne.


Toimitamme teille materiaalipaketin pikimmiten 

webinaarin jälkeen.

Laita kanavamme seurantaan ja ole yhteydessä, 

niin selvitetään, miten Impact OS -alusta saadaan 

palvelemaan teidänkin tarpeita.
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