Eltekon valmentaa yritysvastuuseen
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Ympäristöraportoinnista TKK:lla väitellyt Laila Törnroos on mukana kehittämässä
kansainvälistä ISO 26000 -standardia, joka nostaa yritysvastuun osaksi
menestyvän yrityksen liiketoimintaa.
Laila Törnroos perusti 8.8.2008 oman yrityksen, joka myy
asiantuntijakonsultaatiota ja toimii alihankkijana. Hän seuraa tarkasti alansa
kehitystä ja hyödyntää tietojaan toimittaessaan uutiskirjettä.
"Yhteiskuntavastuu mielletään edelleen isojen yritysten asiaksi, vaikka siitä
keskustellaankin jo monessa paikassa. Lakisääteisten ympäristöasioiden rinnalle
nousee uuden standardin myötä yritysten sosiaalinen vastuu. Puhun
mieluummin yritysvastuusta, johon nämä molemmat sisältyvät."
Törnroos on työskennellyt Oslossa sijaitsevalle Nordic Innovation Centerille
VTT:ltä käsin osallistuen erilaiseen innovaatioihin liittyvään tutkimukseen ja
tehden kaupanesteiden poistamiseen liittyvää työtä. Samalla hän olimukana
erilaisissa kansainvälisissä standardien kehittämistehtävissä toimien muun
muassa Brysselissä eurooppalaisen standardijärjestö CENin strategisissa
neuvonantajatehtävissä.
Viimeiset neljä vuotta hän on ollut mukana kehittämässä kansainvälistä ISO
26000 -standardia, joka valmistuu 2010.
"Uusi standardi tuo mukanaan henkilöstöpoliittiset seikat. On tärkeää, että henkilöstä johdetaan niin, että ihmiset ovat
motivoituneita, jaksavat hyvin ja ovat innokkaita. Hyvinvoiva työntekijä on luova, uskaltaa tuoda asioita esille ja
ideoida uutta."
Törnroos haluaa yrittäjänä tuoda yrityksiin laajaa, kansainvälistä näkökulmaa yritysvastuun mukanaan tuomiin uusiin
haasteisiin ja mahdollisuuksiin.
"Myyn yrityksille asiantuntijan näkökulmasta yritysvastuuta käsitteenä ja coachaan yrityksiä. Suurissa yrityksissä ei
välttämättä ehditä perehtyä standardin kehittämiseen. Voin käydä yrityksissä kertomassa uudesta standardista ja
valmentaa ennakkoon sen haasteisiin."
"Kemistin koulutuksen saaneena olen tehnyt myös kemikaalilainsäädäntöön, REACH ja RoHS, liittyviä tehtäviä. Olen
lisäksi toteuttanut ympäristöprojekteihin liittyviä toimeksiantoja, kuten hakemusten evaluointia, toiminnan
suunnittelua, rahoituskanavien etsintää ja hakemusten kirjoittamista. Olen myös evaluoinut eli arvioinut
projektihakemuksia eri työtehtävissäni. Voin tehdä selvityksiä ja raportteja niin yrityksille kuin viranomaisille. Ja
koulutan tarpeen mukaan."
Tuore yritys etsii omaa suuntaansa avoimin mielin. Myös alihankinta kiinnostaa.
"Suurten konsulttitoimistojen on oltava eturintamassa tämäntyyppisessä kehitystyössä. Jos heidän resurssinsa ovat
rajalliset, voin auttaa heitä kustannustehokkaasti. He saavat käyttöönsä viimeisimmän tiedon valmiiksi tarjoiltuna."
"Voin käydä kertomassa yrityksille ja organisaatioille uudesta standardista sekä kansainvälisen keskustelun trendeistä,
kuvata kuinka uuden standardin toteutuksesta saa lisäarvoa ja kuinka se poikkeaa aiemmin käytössä olleista."
Laila Törnroos korostaa, että yritysvastuu on lopulta aina osa kannattavaa liiketoimintaa.
"Yritysvastuuta on mietittävä johdon tasolla osana koko liiketoimintaa eli miten se näkyy yrityksen toiminnassa, kuten
johtamisessa tai viestinnässä."
Kasvuyritysten Start-Up Centerissä toimiva Eltekon Oy pyrkii kasvamaan verkostoitumalla.
"Projekteihin mukaan lähtö mahdollistaa kasvun. Olisikin kiinnostavaa päästä mukaan hyviin projekteihin ja sitä kautta
hankkia yritykseen mukaan esimerkiksi ihmisoikeusjuristin osaamista. Mielelläni palkkaisin yritykseen myös gradujen
tekijöitä ja työttömiksi jääneitä kokeneita pitkän linjan asiantuntijoita."
Start-Up Centerin Törnroos kokee kannustavaksi ympäristöksi, jossa energiataso on korkealla.

"Täältä löytyy hyviä uusia kontakteja. Kannustamme ja sparraamme toisiamme toivoen, että kaikilla menee hyvin."
Lisätietoja: Eltekon Oy, toimitusjohtaja Laila Törnroos, puh. 040 5685706,
etunimi.sukunimi@eltekon.fi, www.eltekon.fi
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