FIBS Pro

Syvennä koko organisaation
osaamista

FIBS on Suomen johtava kestävän
liiketoiminnan vauhdittaja ja yritysten
asiantuntijuuden kehittäjä.
Autamme yrityksiä kehittämään kestävää kehitystä
tukevia ja liiketoiminnallisesti kannattavia ratkaisuja
paikallisiin ja maailmanlaajuisiin ongelmiin yhteistyössä muiden yritysten ja toimijoiden kanssa.

FIBS-verkostossa on mukana jo yli 300 vastuullisuuteen
panostavaa yritystä ja organisaatiota
Jäsenet 1/2020

Valtaosa jäsenistä yrityksiä

Jäsenenä myös yritysten
keskeisiä sidosryhmiä

331 77% 23%
FIBS on jäsenmäärältään yksi
Euroopan suurimmista
yritysvastuuverkostoista

Valtaosa yritysjäsenistä on
suuria yrityksiä, näiden joukossa
Suomen 9 suurinta yritystä
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Kansalais- ja edunvalvontajärjestöjä, oppilaitoksia, julkisen
sektorin toimijoita ja muita
yhteiskunnallisia vaikuttajia
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FIBSistä löydät parhaat keinot kehittää vastuullista ja
kestävää liiketoimintaa
Syvennä koko organisaation
vastuullisuusosaamista

Inspiroidu käytännön
esimerkeistä

Nosta vastuullisuustoiminta
nopeasti uudelle tasolle

Laajenna kontakti- ja
yhteistyöverkostoja

Jalkauta vastuullisuus
kaikkiin liiketoimintoihin

Pysy ajan tasalla alan
uutisista

Löydä vertaistukea ja
sparraajia

Kasvata mainetta
vastuullisena toimijana
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Voit valita itsellenne sopivan palvelukokonaisuuden:
FIBS Perus tai FIBS Pro -palvelun

FIBS Perus –jäsenenä
pysyt ajan tasalla
ja saat kokonaisvaltaisen
näkökulman yritysvastuuseen

©FIBS – PAREMPIA YRITYKSIÄ YHDESSÄ • FIBS PRO

FIBS Pro –jäsenenä
voit syventää koko organisaation
osaamista ja nostaa vastuullisuustoimintanne nopeasti uudelle tasolle
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FIBS Pro on yrityksille helppo ja
kustannustehokas tapa syventää koko
organisaation vastuullisuusosaamista,
nostaa vastuullisuustoiminta nopeasti uudelle
tasolle ja varmistaa edelläkävijyys myös
tulevaisuudessa.

FIBS Pro –jäsenenä saat käyttöösi kaikki FIBSin jäsenpalvelut
FIBSin jäsenpalvelut ja –edut 2020

FIBS Perus

FIBS Pro

FIBS Impact

Keskustelutilaisuudet rajatuista vastuullisuusteemoista

●

●

FIBS Forum

Suuret tapahtumat ajankohtaisista yritysvastuukysymyksistä

●

●

FIBS Webinar

Virtuaaliset tietoiskut ajankohtaisista teemoista

●

●

FIBS Delegation

Opinto- ja verkostoitumismatkat alan kansainvälisiin tapahtumiin

●

●

FIBS Research

FIBSin tutkimukset ja kyselyt

●

●

FIBS Insight

Uutis- ja tietopalvelut (jäsenkirje, tilaisuuksien esitysmateriaalit, analyysit ym.)

●

●

Näkyvyyttä

Uutis- ja niminäkyvyyttä, maksuttomien tilaisuuksien markkinointi, FIBSin logon käyttöoikeus

●

●

Lisänäkyvyyttä

Rekrytointi-ilmoitukset ja maksullisten tilaisuuksien markkinointi, FIBS Pro –merkin käyttöoikeus

●

FIBS Practice

Osaamista syventävät valmennukset eri vastuullisuusteemoista

●

FIBS Leader

Ylimmän johdon keskustelufoorumi

●

FIBS Focus

Useammasta tapaamisesta koostuvat ryhmät eri vastuullisuusteemoista

●

FIBS Peers

Ainutlaatuinen vertaistuki- ja sparrausverkosto, kevytmentorointiohjelma

●

FIBS KickOff

Aloitustapaaminen uusille jäsenille

●
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Valitsemalla FIBS Pron
saat käyttöösi kaikki FIBSin jäsenpalvelut
voit syventää koko organisaation vastuullisuusosaamista
voit nostaa vastuullisuuden nopeasti uudelle tasolle
voit jalkauttaa vastuullisuuden koko organisaatioon kustannustehokkaasti
pääset mukaan ainutlaatuiseen alan johtavista asiantuntijoista koostuvaan
vertaistuki- ja sparrausverkostoon
voit kasvattaa mainetta vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan aktiivisena
kehittäjänä
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Voit hyödyntää FIBS Prota mm. henkilöstön koulutuksen,
vastuullisuuden jalkautuksen ja sisäisen viestinnän tukena
Lähetä FIBSin tilaisuuksiin niin nykyiset
kuin uudetkin työntekijänne kaikista
liiketoiminnoista perehtymään ajankohtaisiin
vastuullisuustemoihin sekä oppimaan alan
uusimmista käytännöistä ja työkaluista
Johtoryhmän ja hallituksen jäsenille
suunnattu FIBS Leader –
keskustelufoorumi auttaa ylintä johtoa
pysymään ajan tasalla yritysvastuun
uusimmista strategisista käytännöistä ja
trendeistä
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Valmennus- ja pienryhmätilaisuuksissa
pääset vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia
luottamuksellisesti kollegoiden kanssa muista
yrityksistä ja organisaatioista
Voit perehtyä eri vastuullisuusteemoihin alan
huippuosaajien johdolla sekä kuulla
kiinnostavia käytännön yritysesimerkkejä
Voit kehittää ammattitaitoasi FIBSin
kevytmentorointiohjelman avulla sekä
aktorina että mentorina
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FIBS Pro -palveluiden avulla pääset syvemmälle
yritysvastuun käytännöissä
FIBS Focus

FIBS Leader

FIBS Practice

3-4 kertaa kokoontuvissa pienryhmissä
keskustellaan fasilitoidusti ja
luottamuksellisesti eri vastuullisuusteemoista
ja haetaan ratkaisuja yritysesimerkkien ja
alan asiantuntijoiden johdolla.

Johtoryhmän ja hallituksen jäsenille
suunnatussa keskustelufoorumissa
käsitellään yritysvastuun
liiketoimintamahdollisuuksia sekä keinoja
integroida vastuullisuus
liiketoimintastrategiaan ja -prosesseihin.

Valmennustilaisuuksissa koko henkilöstönne
voi oppia vastuullisuusteemojen perusteet tai
syventää osaamistaan. Luvassa inspiroivia
yritysesimerkkejä, kokemusten jakamista ja
käytännön harjoituksia alan
huippuasiantuntijoiden fasilitoimana.

FIBS Peers

Lisänäkyvyyttä

FIBS KickOff

FIBS Pro on myös ainutlaatuinen FIBS Pro –
jäsenistä koostuva vertaistuki- ja
sparrausverkosto: löydät kiistatta Suomen
parhaat benchmarking-kohteet ja pääset
kehittämään toimintaanne yhdessä alan
edelläkävijäyritysten kanssa.

FIBS Pron näkyvyysetuihin sisältyvät
uutisnäkyvyyden lisäksi mahdollisuus jakaa
rekrytointi-ilmoituksia ja markkinoida
maksullisia yritysvastuualan tilaisuuksia ja
palveluita FIBSin viestintäkanavissa sekä
FIBS Pro -merkin käyttöoikeus.

KickOffin avulla pääset vauhtiin FIBS Pro –
palveluiden käytössä ja voit varmistaa, että
kaikki avainhenkilönne viestinnästä HR:ään
tietävät mitä jäsenetuja ja mahdollisuuksia
FIBS Pro tarjoaa.
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FIBS Pro –jäsenenä käytössänne ovat myös kaikki FIBS
Perus –palvelut ja jäsenedut
FIBS Impact

FIBS Forum

FIBS Webinar

FIBS Impact -tilaisuuksissa pääset keskustelemaan
alan asiantuntijoiden kanssa rajatuista
vastuullisuusteemoista ja vaihtamaan ajatuksia,
näkemyksiä ja kokemuksia uusista tavoista tehdä
vaikuttavampaa liiketoimintaa.

FIBS Forum -tapahtumat kokoavat yhteen laajan
joukon yritysvastuun asiantuntijoita, päättäjiä ja
vaikuttajia yrityksistä ja muista organisaatioista.
FIBS Forumeita voit seurata myös striimattuna ja
katsoa jälkeenpäin tallenteena.

FIBSin webinaareista saat uusinta tietoa
päivänpolttavista vastuullisuusteemoista sekä
käytännön vinkkejä vastuullisuustoimintanne
kehittämisen tueksi.

FIBS Delegation

FIBS Research

FIBS Insight

FIBS Delegation -palveluun sisältyvät opinto- ja
verkostoitumismatkat kansainvälisiin
yritysvastuualan tapahtumiin. FIBS Delegation
auttaa orientoitumaan monipäiväisten tapahtumien
ohjelmaviidakossa ja löytämään kiinnostavimmat
kontaktit.

FIBSin tekemiin tutkimuksiin sisältyy mm.
yritysvastuututkimus. FIBSin jäsenet saavat
tutkimusraportin käyttöönsä. Voit hyödyntää uusinta
tutkimustietoa mm. strategisen suunnittelun ja
vastuullisuustoiminnan kehittämisen tukena.

FIBSin kattavan uutis- ja tietopalveluun sisältyvät
mm. kerran kuussa ilmestyvät jäsenkirjeet, analyysit
ja yhteenvedot sekä tilaisuksiemme
esitysmateriaalit.

Uutis- ja niminäkyvyyttä

FIBSin logo

Voit saada uutis- ja niminäkyvyyttä sekä markkinoida
omia maksuttomia yritysvastuualan tilaisuuksia ja
muita palveluita FIBSin viestintäkanavissa.

Kaikki FIBSin jäsenet voivat käyttää FIBSin logoa
viestiessään jäsenyydestään ja kertoa sen kautta
halustaan panostaa vastuulliseen ja kestävään
liiketoimintaan.
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FIBS Pron on valinnut jo yli 50 yritystä
ja organisaatiota
FIBS Pro –jäsenet 17.1.2020
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Esimerkkejä vuoden 2020
FIBS Pro –ohjelmatarjonnasta

FIBS Focus – 3-4 kertaa vuodessa kokoontuvat
pienryhmät
Business & Human Rights

Social audits (27.2)
Grievance mechanisms
(28.5)
Human rights in Scandinavia
(8.9)
Stakeholder dialogue (3.12)
Palvelun tuottaa FIBS Partneri

Future of Sustainability
reporting

Provides forward-looking
companies an arena for
creative dialogue,
knowledge building and
experience sharing
24.4. ; 16.6. ; 30.10
Palvelun tuottaa FIBS Partneri
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FIBS Leader – Ylimmän johdon keskustelufoorumi
Ylimmälle johdolle (johtoryhmä ja hallitus) suunnatussa keskustelufoorumissa käsitellään yritysvastuun
liiketoimintamahdollisuuksia sekä keinoja integroida vastuullisuus liiketoimintastrategiaan ja -prosesseihin
Vastuullisuusjohtajat, jotka eivät ole johtoryhmän jäseniä, ovat tervetulleita One-Plus -periaatteella
ottamalla mukaan yhden yrityksen johtoryhmän jäsenen
3 tapaamiskertaa vuodessa, tilaisuuksien tarkemmat teemat ja ajankohdat julkaistaan myöhemmin

Palvelun tuottaa FIBS Partneri
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FIBS Practice - Osaamista syventävät
valmennukset eri vastuullisuusteemoista
Vastuullinen ympäristöviestintä –
ympäristövalmennus viestinnän ammattilaisille
(14.1)
Integrating SDGs in business strategy (12.3)
Ympäristötavoitteiden asettaminen (18.3.)

Palveluiden ympäristövaikutusten arviointi (26.8)
Sisäinen viestintä vastuullisuustyössä – Koko
organisaatio mukaan tavoitteiden saavuttamiseen
(10.9)

Kaikki irti vastuullisuusraportoinnista (2.4)

Yritysvastuu ja lainsäädäntö – tulevaa sääntelyä
ja vinkkejä sen seurantaan (30.9)

Asiakkaiden ja käyttäjien diversiteetti: mitä tuoteja palvelukehittäjän on tiedettävä (23.4)

Ihmisoikeusriskien tunnistaminen ja ehkäisy
Suomessa (4.11)

A Deep Dive into Natural Capital Assessment in
Businesses (28.4)

Työelämän sitkeät lasikatot: kuinka varmistan
tasa-arvon toteutumisen? (11.11)
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Muut FIBS Pro -palvelut
FIBS kevytmentorointiohjelma – Kehitä
ammatillista osaamistasi aktorina tai mentorina
Aikataulu:
Huhtikuu: Haku mentoriksi käynnistyy
Elokuu: Haku aktoriksi käynnistyy

Ihmisoikeusraportoinnin arviointi
FIBS Pro -jäsenten raporttien analysointi
ihmisoikeusnäkökulmasta
Arvioinnin tekevät Reilun kauppa ry:n ja Plan
International Finlandin asiantuntijat

Lokakuu: Kick off -tilaisuus mentoripareille
Joulukuu: Ohjattu mentorointi päättyy –parit voivat
halutessaan jatkaa keskusteluja omatoimisesti

Palvelun tuottaa FIBS Partneri

Yhteistyössä
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Ohjelmatarjontamme täydentyy
jatkuvasti - tuoreimmat tiedot
kaikista FIBS Pro –palveluun
sisältyvistä tilaisuuksista löydät
verkkokalenteristamme

Lisänäkyvyyttä: Rakenna mainetta, tehosta
markkinointia, löydä parhaat yritysvastuuosaajat
Tehosta markkinointia

Rekrytointi-ilmoitukset

FIBS Pro -merkki

Voit markkinoida omia maksullisia
ja maksuttomia yritysvastuualan
tilaisuuksia FIBSin jäsenkirjeessä,
kaikille avoimessa uutiskirjeessä ja
verkkokalenterissa, sekä muita
yritysvastuupalveluita jäsen- ja
uutiskirjeissä.

Voit viestiä FIBSin jäsen- ja
uutiskirjeissä ja some-kanavissa
avoimista yritysvastuualan
työpaikoistanne kohdennetusti ja
löytää alan parhaat osaajat.

Saat käyttöönne FIBS Pro -merkin,
jonka kautta voit viestiä kuuluvanne
aktiivisten kestävän liiketoiminnan
kehittäjien joukkoon.

FIBSin jäsen- ja uutiskirjeiden ilmestymispäivät vuonna 2020
9.1. / 6.2. / 5.3. / 2.4. 7.5. / 11.6. / 6.8. / 10.9. / 8.10. / 5.11. / 3.12.
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FIBS KickOff uusille FIBS Pro -jäsenille
Varmista, että kaikki avainhenkilönne viestinnästä HR:ään ovat tietoisia käytettävissänne
olevista jäsenpalveluista
Kysy lisätietoa ja vinkkejä juuri teitä eniten kiinnostavista tilaisuuksista, näkyvyyseduista ja
muista palveluistamme
Kerro toiveenne mitkä teemat ja näkökulmat ovat teille olennaisimpia – tilaisuuksien
painopisteisiin voi vaikuttaa!
KickOff voidaan järjestää myös online-muodossa, jolloin myös eri toimipisteissä työskentelevät
asiantuntijanne voivat helposti osallistua tilaisuuteen
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FIBSin palvelut tuotetaan
yhteistyössä alan johtavien
kotimaisten ja kansainvälisten
toimijoiden kanssa

Yritysvastuun johtavat asiantuntijat
FIBS Partnerit tuottavat yhteistyössä FIBSin
kanssa mm. FIBS Pro -palveluita
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Kansainväliset yhteistyöverkostot ja hankkeet
FIBS on kahden kansainvälisen yritysvastuuverkoston kansallinen kumppani

FIBSin palveluiden tuotannossa hyödynnetään lisäksi muiden alan kansainvälisten
verkostojen kehittämiä työkaluja ja viitekehyksiä
Natural Capital Coalition ja CDP (FIBS Partnerit)
Business for Nature Partner / Lisbon Declaration
EU Platform of Diversity Charters
EU Business @ Biodiversity Platform
Global Platform on Business and Biodiversity
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Näin tilaat FIBS Pro –palvelun
Jos olette jo FIBSin jäsen

Jos ette vielä ole FIBSin jäsen

Täytä ja lähetä FIBS Pro -tilauslomake
niin saatte kaikki FIBS Pro –palvelut
heti käyttöönne
FIBS Perus –palveluiden lisäksi.

Liity jäseneksi ja valitse
jäsenhakulomakkeesta FIBS Pro,
niin saatte kaikki FIBSin palvelut
käyttöönne heti jäsenyytenne
ensimmäisestä päivästä alkaen.

TILAA PRO

LIITY JÄSENEKSI

Lisätietoa FIBS-jäsenyydestä ja jäsenmaksuista löydät verkkosivuiltamme: https://www.fibsry.fi/jasenyys/
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Kysy lisää FIBS Pro -palvelusta:
Helena Kekki
johtaja, ohjelmat ja jäsenpalvelut, FIBS
050 3451 966, helena.kekki@fibsry.fi
fibsry.fi

