
Yritysten 
yhteiskunnallisten 
vaikutusten 
mittaaminen.

Measuring societal 
impact of a company.
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Järjestyspäivät ja teemat 
§ 13.3. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vastuullisuus – ymmärrys, 

perustelut, identifiointi ja priorisointi
§ 23.5. Kestävyyden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 

kehittäminen osaksi yrityksen innovaatiotoimintaa
§ 18.9. Innovaatiotoiminnan vastuullisuuden itsearviointimallin 

rakentaminen yrityksen tarpeisiin
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Yritysten innovaatiotoiminnan 
yhteiskunnallisten vaikutusten mittaaminen: 
osa 3
§ FIBS Focus –kokonaisuuden kolmannen tilaisuuden teemana on  

innovaatiotoiminnan vastuullisuuden itsearvioinnin kehittäminen yrityksen 
tarpeisiin: miten mittaamista tulisi kehittää?

§ Tilaisuudessa kutsuttu asiantuntija esittelee vastuullisuuden  
indikaattoreita, mittaamista ja raportointia sekä kehitteillä olevaa työkalua 
(Emad Yaghmaei, Delft University of Technology).

§ Työpajaosuuksissa valmennuksen osallistujat kehittävät vastuullisuuden 
itsearviointimallia yrityksensä tarpeisiin.
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Part 3:Self-reflection model for the use of the company: 
how to measure societal impact?
§ 8:30 – 9:00 Coffee
§ 9:00 – 9:10 Welcome words and program (Veikko Ikonen, VTT)
§ 9:10 – 11:10 Introducing Yaghma company’s tool for measuring societal 

impact: indicators and measurement (Emad Yaghmaei, Delft University of 
Technology, Yaghma company)
• Presentation and exercises

§ 11:10 – 11:30 Open discussion & questions (facilitator Veikko Ikonen, VTT)
§ 11:30 – 11:40 Self-assessment form for future development
§ 11:45 – 12:00 End discussion and feedback
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Table groups

Group 1
Aija Harju (Skanska)
Soili Helminen (Kuntarahoitus)
Juha Lemström (Senaattikiinteistöt)
Elina Virolainen (YIT)
Sari Äijälä (L&T)

SDG’s:
8 Decent work and economic growth
9 Industry, innovation and infrastructure
11 Sustainable cities and communities
16 Peace, justice, and strong institution
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Group 2
Senja Forsman (SOK)
Matti Kalervo (Kesko)
Tarja Zitting-Huttula (Kemijoki)
Jaana Korkiakoski (Veikkaus)
Hanna Raitanen (YIT)

SDG’s:
7 Affordable and Clean Energy
8 Decent work and economic growth
12 Responsible consumption and 
production 
16 Peace, justice, and strong institution

Group 3
Liisa Heino (Nokia)
Marjo Hietapuro (Vaisala)
Elina Kuusela (LähiTapiola)
Eeva Toivonen (Kuntarahoitus)
Olli Musikka (Suunto)

SDG’s:
8 Decent work and economic growth
9 Industry, innovation and infrastructure
10 Reduced inequalities
16 Peace, justice, and strong institution


