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1. Yhteiskuntavastuu: tausta ja termit
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Globaalit kestävän kehityksen tavoitteet (SDGs)

3 17.3.2021

-> yritysten 
tulisi huomioida 
toiminnassaan 
globaalit 
kestävän 
kehityksen 17 
tavoitetta 

- haasteet: miten linkittää yritystasolla, tunnistaminen, mittaaminen, 
vertailu eri toimijoiden välillä vaikeaa
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Suomi toimeenpanee globaalia kestävän kehityksen
toimintaohjelmaa Agenda 2030:ntä muun muassa kestävän kehityksen
yhteiskuntasitoumuksen kautta

Presenter
Presentation Notes
YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen ja vaatii myös yrityksiä, niin suuria että pieniä, toimimaan ja sitoutumaan tavoitteiden saavuttamiseen
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Globaalisti yritykset yhä enenevissä määrin linkittävät toimintaansa 
SDG tavoitteisiin

Sample: 729 companies from 21 countries and territories 
and six broad industry sectors www.pwc.com/gx/en/sustainability/SDG/sdg-reporting-
2018.pdf

http://www.pwc.com/gx/en/sustainability/SDG/sdg-reporting-2018.pdf
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Mitä on yritysten yhteiskuntavastuu?
• 1990- luvulla syntyi yritysten yhteiskuntavastuun käsite 

• Asiayhteyksistä ja näkökulmasta riippuen on puhuttu 
yritysvastuusta, yhteiskuntavastuusta tai yrityskansalaisuudesta. 

• Yritysvastuun terminologiassa on pieniä vivahde eroja, mutta 
lähtökohtaisesti kaikki tarkoittavat samoja asioita

• Yrityksen yhteiskuntavastuulla (corporate social responsibility, 
corporate responsibility) viitataan kestävän kehityksen 
edistämiseen yrityksessä.
– Corporate Responsibility on vakiintumassa parhaiten 

yritysvastuullisuutta kuvaavaksi termiksi.

• Vastuullisuutta tarkastellaan yhä kattavammin ja 
kokonaisvaltaisemmin
– Vastuullisuusperiaatteet ulottuvat yrityksen oman toiminnan lisäksi 

myös alihankintaketjuihin ja yhteistyökumppaneihin  (elinkaariajattelu, 
alihankkijat, koko arvoketju)

6 17.3.2021
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Miksi tärkeää pienille yrityksille?

• Yhteiskunnallisesta vastuusta on tulossa tärkeä näkökohta myös 
pienille yrityksille. Yhteiskuntavastuun noudattamisesta on 
muodostunut merkittävä yrityksen maineeseen ja kilpailukykyyn 
vaikuttava tekijä. (Fibs 2019)
-> Hyvä maine edesauttaa saamaan hyviä työntekijöitä, 
pitkäaikaisia asiakassuhteita sekä sitouttaa rahoittajia ja muita 
sidosryhmiä.
-> Palveluntarjoajien vastuu on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi 
valintakriteeri ja vastuullisuuden todentaminen on siten tärkeää.
-> Kuluttajien vaatimukset vastuullisen tuotannon osalta

• Mikro- ja pienyritysten rooli on Suomessa suuri, esimerkiksi 
työllistäjinä -> niiden toiminta takaa yhteiskunnalle mahdollisuuden 
julkisen sektorin palvelujen ylläpitoon

• Yli 500 henkeä työllistävät pörssiyhtiöt, pankit ja vakuutusyhtiöt 
ovat velvollisia raportoimaan taloudellisen tiedon lisäksi 
sosiaalisesta ja ympäristövastuustaan, muille vielä vapaaehtoista8 17.3.2021
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Presentation Notes
Ylipäätänsä:Kuluttajat ja kansalaiset odottavat yrityksiltä paljon enemmän kuin pelkästään tuotteita, työpaikkoja ja verotuloja. Halutaan, että yritykset kantavat huolta niitä ympäröivästä luonnosta ja ihmisistä. Yhtiöitä ei enää vertailla vain kilpailijoihin vaan niitä arvioidaan osana yhteiskuntaa. 
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Naisista peräti joka kolmas kieltäytyisi työskentelemästä 
työpaikassa, jonka toimintaa pitää vastuuttomana. 
Miehistä noin joka viides.     (Mitton 2016)

Mitton 2016
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Vastuullisuudesta:

• ”Itselleni se, että vastuullisuus olisi erillinen asia tai 
prosessi yrityksessä, tuntuu todella vieraalta 
ajatukselta. Vastuullisuuden pitää liittyä jollain tapaa 
kaikkeen mitä yritys tekee.”

- Ilkka Paananen, Supercell, 2019
• ”Me pyrimme parhaimpaan ja läpinäkyvyyteen. Jos 

emme pysty parhaimpaan, emme peittele sitä” 
–Hannes Bengs, Pure Waste. 2019

• ”Hyvä keino on esittää mittareita, jotka osoittavat 
vaikkapa energia- tai rahasäästöjä. Täytyy näyttää 
konkreettisesti, mitä vastuullisuus tuo takaisin”, 

- Noomi Jägerhorn, Posti, 2016
• ”On menty hieman lähemmäksi sitä mitä 

vastuullisuus oli aikojen alussa: patruuna piti huolta 
yhteisöstään ja rakensi esimerkiksi kouluja.” 

• – Kati Ihamäki, Finnair,2016

10 17.3.2021
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2. Yhteiskuntavastuun ulottuvuudet ja mittarit
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Vastuullisuuden pilarit ts. 3 ulottuvuutta: YMPÄRISTÖ, 
SOSIAALINEN JA TALOUDELLINEN

12 17.3.2021

->  vastuullinen 
toiminta tarkoittaa 
siten ekologisesti, 
taloudellisesti ja 
sosiaalisesti 
kestävää toimintaa

Vastuullisen yrityksen 
toiminta on 
luotettavaa, 
taloudellista, 
yhteiskunnallisesti 
hyväksyttävää ja 
ympäristöä 
kunnioittavaa.

Yrityksen yhteiskuntavastuun rakentuminen (Niskala, Pajunen & 
TarnaMani. 2013
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Sosiaalinen vastuu

• Vaikutuksia, joita yrityksen toiminnalla on eri ihmisryhmille ja 
yhteisöille:
– Tällaisia sidosryhmiä ovat muun muassa oma henkilöstö, asiakkaat, 

paikalliset asukkaat, alihankkijat ja kansalaisjärjestöt
– Esim. sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa (S-LCA menetelmä) 

käytetään seuraavia sidosryhmiä: workers, value chain actors, society, 
local community, consumers

Vastuullisen yrityksen sosiaalisia vaikutuksia ovat esimerkiksi henkilöstön 
hyvinvointi, korkea asiakastyytyväisyys sekä turvalliset tuotteet ja 
palvelut.

• Hyvin usein keskitytään nimenomaan työntekijöihin ja heidän 
hyvinvointiinsa (lähimpiä ja helpommin mitattavissa olevia)

13 17.3.2021
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Mittarit: Sosiaalinen vastuu (työntekijät)
Kriteeri Mittari Toimenpiteet
Henkilöstö • työsuhteen tyyppi (kokoaikainen – osa-aikainen)

• työsopimuksen tyyppi (vakituinen – määräaikainen)
• toiminta-alue (maa tai kaupunki)
• ikä- ja sukupuolijakaumat

-aloitetaan seuranta ja 
kirjaaminen

Vaihtuvuus • Henkilöstön vaihtuvuuden määrä ikäryhmän, 
sukupuolen ja organisaation toiminta-alueen mukaan 
(palvelukseen tulleet ja palveluksesta lähteneet) 

-aloitetaan seuranta ja 
kirjaaminen 

Poissaolot, tapaturmat ja 
ammattitaudit

• lkm -aloitetaan seuranta,
vähentämistoimenpiteiden 
valinta

Koulutus • Sanallinen kuvaus henkilöstölle järjestetyistä 
koulutustilaisuuksista ja osaamisen 
kehittämisohjelmista

• Koulutustuntien vuosikeskiarvo työntekijää kohden 
henkilöstöryhmittäin (koulutustunnit yhteensä / 
työntekijöiden lukumäärä) 

-listaus, suunniteltuihin
koulutuksiin osallistuminen

Kehityskeskustelut • Sanallinen kuvaus kehityskeskusteluista ja millä 
aikavälillä niitä käydään

-aloitetaan keskustelut

Yhdenvertaisuus • Sanallinen kuvaus yrityksen tavoista varmistaa 
työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu sekä yli 
30 henkilön organisaatioiden tasa-
arvosuunnitelman pääkohdat ja tavoitteet

-laaditaan yrityksen code of 
conduct (eettiset
toimintaohjeet)

Irtisanomiset • Sanallinen selvitys lakien määräykset ylittävistä 
toimista, joilla irtisanottuja tuetaan. Työnantajan 
lopettamien työsuhteiden lukumäärä

-aloitetaan seuranta

14 17.3.2021
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Mittarit: Sosiaalinen kestävyys (yhteiskunta)

Kriteeri Mittari Toimenpiteet

Paikallisyhteisö • Sanallinen kuvaus positiivisista ja 
negatiivisista vaikutuksista 
paikallisyhteisöön 

-paikallisten yhteistyökumppaneiden 
suosiminen

Poliittinen vaikuttaminen • Lista poliittisille puolueille ja 
organisaatioille sekä poliitikoille 
annetuista raha- ja muista 
lahjoituksista

-listataan lahjoitukset ja perusteet (miksi 
tuoetaan)

Asiakastyytyväisyys • asiakastyytyväisyys -asiakastyytyväisyyden mittaaminen, 
asiakaspalautteen kerääminen

Lahjoitukset • Lahjoitusten rahallinen arvo ja 
kohteet Lahjoituskohteiden 
valintaperusteet

-päätetään lahjoituskohteesta ja 
valintaperusteista

Määräystenmukaisuus • Lakien ja määräysten 
noudattamatta jättämisestä 
määrättyjen sakkojen rahallinen 
arvo ja muiden rangaistusten 
lukumäärä sekä niiden 
määräytymisperusteet 

• Sanallinen kuvaus yrityksen 
korjaustoimenpiteistä vastaavien 
rikkomusten estämiseksi 
tulevaisuudessa 

--listaus, tärkeimpien
korjaustoimenpiteiden valinta

15 17.3.2021
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Mittarit: Kuluttajat

Kriteeri Mittari Toimenpiteet
Tuotteiden/palveluiden  
turvallisuus

Takaisinvedot, 
reklamaatiot

-seuranta, tärkeimmät 
toimenpiteiden valinta 
tilanteen korjaamiseksi

Tuotteiden terveellisyys Sydänmerkittyjen 
tuotteiden   % 
valikoimasta

-tuotekehitys

16 17.3.2021
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Taloudellinen vastuu ja kestävyys
Taloudellinen yhteiskuntavastuu
• Taloudellinen yhteiskuntavastuu toteutuu pitkälti jo sillä, että yritys karttaa harmaata 

taloutta ja maksaa verot asianmukaisesti.
• Taloudelliset vaikutukset yrityksen toiminnasta sen sidosryhmille:

– Omistajalle maksetaan osinkoa, henkilöstölle palkkaa, alihankkijoille tuloa, 
yhteiskunnalle veroja jne.

• Paikallisuus
– Paikalliset hankinnat suhteessa ulkopuolisiin hankintoihin (ostobudjettiin) 

Taloudellinen kestävyys
• Kestävä talous perustuu maapallon kantokykyyn.
• Tulevaisuuden globaalien kestävyyshaasteiden ratkaisut vaativat, että:

– Taloudellista liikevoittoa luodaan ympäristön kestävyyden asettamissa 
rajoissa, ympäristövaikutuksia vähentämällä, tulevat sukupolvet 
huomioon ottaen.

• kun talouskasvua luodaan ympäristövaikutuksia vähentämällä, 
turvataan ekosysteemipalvelut ja tuotannon raaka-aineet 
tulevaisuudessa

17 17.3.2021
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Mittarit: Taloudellinen vastuu
Kriteeri Mittari Toimenpiteet
Taloudelliset
suoritteet
sidosryhmille

• henkilöstökulut: palkat, sairaskorvaukset 
ja muut kulut 

• toimintakulut: maksut tavarantoimittajille, 
alihankkijoille ja vastaaville 

• maksut omistajille ja rahoittajille: osingot, 
korot, lainojen lyhennykset 

• maksut valtiolle: verot, sosiaaliturvakulut 
lahjoitukset ja muut yleishyödylliset 
panokset

-Budjetointi, hallinnolliset toimeenpanot,  

Valtionapu • Verohelpotukset
• Tukipalkkiot
• Investointituet
• Tutkimus ja kehitystoiminnan avustukset

-Hakemukset

Hankintaperiaatteet • Paikallisten hankintamäärien 
suhteellinen osuus (kuinka paljon 
hankitaan Suomen ja kotikunnan alueelta 
verrattuna ulkomaisiin hankintoihin)

• (paikalliset hankinnat / ostobudjetti 
yhteensä) x 100

• sanallinen viittaus muihin 
hankintakriteereihin

-Hankintalähteiden/kohteiden 
paikallisuuden selvitys suhteutettuna 
ostobudjettiin

Taloudellinen 
kestävyys

• Material footprint per GDP
• Carbon footprint/GDP

-Materiaali- ja hiilijalanjäljen laskenta 
tulevaisuudessa
_Liikevaihto

18 17.3.2021
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Ympäristövastuu

• Tavoitteena vähentää negatiivisia ja lisätä positiivisia 
ympäristövaikutuksia

• Ympäristövastuussa keskeistä on
– luonnonvarojen tehokas käyttö
– vesien, ilman ja maaperän suojelu
– luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
– ilmastonmuutoksen torjuminen sekä
– vastuu yrityksen tuotteen tai palvelun koko elinkaaren 

aikaisista ympäristövaikutuksista.

19 17.3.2021
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Ympäristövastuu
• Läpinäkyvyys ympäristöasioissa on järkevää myös pienille yrityksille

– Kustannustehokkuus
– Yhteisten toimintapojen ja laadun kehittäminen
– Erottautuminen ja yritysprofiilin nosto
– Viranomaisten vaateet

• Ympäristövaikutusten hallinta kannattaa kytkeä osaksi yrityksen 
jokapäiväistä toimintaa.

• Työkaluksi hallintaan yrityksen kannattaa luoda käytännönläheinen 
ympäristöohjelma, joka sisältää tavoitteet, toimenpiteet, mittarit 
ja raportoinnin.

• Ympäristötyön voi myös paketoida 
sertifoiduksi ympäristöjärjestelmäksi esimerkiksi Ekokompassin avulla

20 17.3.2021
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Ympäristöohjelma

• Ympäristöohjelman osa-alueet voi rakentaa seuraavasti
– Jätehuolto
– Energiatehokkuus
– Vastuulliset hankinnat
– Materiaalitehokkuus
– Logistiikka ja liikkuminen
– Viestintä ja vaikuttaminen
– Yhteistyökumppaneiden sitouttaminen
– Luonnon monimuotoisuus

21 17.3.2021
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Kriteeri Mittari Toimenpiteet

Jätehuolto • Syntyvän sekäjätteen määrä
• Syntyvän ruokahävikin määrä
• Jätteiden hyötykäyttöaste

• Jätehuoltosuunnitelman laatiminen
• Jätemäärien seurannan aloittaminen
• Jätehuoltoyhtiön tarkistaminen
• Jätteen määrän 

vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet

Energiatehokkuus • Energian kokonaiskulutus (sähkö, 
vesi)

• Uusiutuvien energiamuotojen 
osuus käytettävästä energiasta

• Sähkösopimuksen päivittäminen
• Energiakatselmus (LED-

valaistukseen siirtyminen, 
luonnonvalon hyödyntäminen)

• Vesimittareiden asentaminen
• Päästökompensaatio

Vastuulliset hankinnat • Ympäristömerkittyjen tuotteiden määrä 
ja käyttöasteen lisääminen (luomu, 
reilu kauppa, joutsenmerkki)

• Ympäristökriteerien luominen 
hankinnoille

• Ympäristömerkittyihin tuotteisiin vaihta
minen

Materiaalitehokkuus • Materiaalin uusiakäyttöaste • Vanhat kalusteet kiertoon
• Oma pullo mukaan
• Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa

Logistiikka ja liikkuminen • Ajokilometrien seuranta
• Polttoaineen kulutuksen seuranta

• Ajoreittien optimointi,
• Taloudellisen ajotavan koulutukset
• Etäyhteyksien käyttö
• Maata pitkin matkustaminen

Viestintä ja vaikuttaminen • Ympäristöaiheisten julkaisujen määrä 
ja tavoitettavuus (some, 
nettisivut, kannanotot)

• Viestintäsuunnitelman 
laatiminen ympäristöasioiden mukana 
kulkemiseen

• Viestintä näkyväksi osaksi 
yrityksen toimintaa

Yhteistyökumppaneiden sitouttam
inen

• Ympäristövastuullisten yhteistyökumpp
aneiden määrä

• Luodaan 
ympäristökriteerit yhteistyökumppaneill
e

Luonnon monimuotoisuus • Positiivisen kädenjäljen raportointi • Yrityksen oma suunnitelma: niityt, 
lahopuu, hyönteishotellit, linnunpöntöt

• Yhteistyö luontojärjestöjen kanssa
• Kompensaatio22 17.3.2021



Naturest Oy ja vastuullisuus
voimaa, hoivaa ja oivalluksia luonnosta ja 

luonnossa

 Perustettu 2020 
 Luontoperustaiset palvelut yksityisille ja yrityksille eli 
elämyksellisiä ja koulutuksellisia tapahtumia 
 Kuntoutusta ja voimaantumista luonnossa erityisryhmille

 Vastuullisuus käytännössä
 Ekokompassijärjestelmän käyttöönotto helpottaa     
hahmottamaan kokonaisuuksia
 alkuvaiheen tarkastelussa mukana mm. jätehuollon 

toimivuus tapahtumissa, vastuulliset hankinnat ja 
materiaalitehokkuus, viestintä ja vaikuttaminen sekä 
yhteistyökumppaneiden sitouttaminen
 toiminnan kasvaessa painopistealueet uudelleen 

tarkasteluun

https://naturest.fi
facebook.com/naturestfinland/
instagram.com/naturest_finland/
linkedin.com/company/naturest-finland/ Hengitämme 

metsää!
Rita Porkka

9.6.2020

NATUREST ON

YMPÄRISTÖÄ JA

YKSILÖÄ

ARVOSTAVA, AITO

JA EMPAATTINEN.

TOIMINTAAMME

OHJAA

VASTUULLISUUS JA

INNOVATIIVISUUS.

https://naturest.fi/
https://www.facebook.com/naturestfinland/
https://www.instagram.com/naturest_finland
https://www.linkedin.com/company/naturest-finland/
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3. Raportointi 

• YK:n alaisen UNEP:n yritysten vastuullisuuden raportointiohjeistus 
1999, tästä kehittyi myöhemmin GRI:n ohjeistus -> GRI, eli Global
Reporting Initiative

• GRI auttaa yhteiskuntavastuuraportoinnissa ja tuottaa sille kattavan 
viitekehyksen, jota käytetään ympäri maailmaa (lähinnä isot 
yritykset, pienet soveltaen ja hyödyntäen Vastuullisuusraportoinnin 
ensi askeleet (TEM )

• Muita esim. ISO 26000 standardi, YK:n Global Combact aloite
• Kvanti ja kvali mittareita
• Eroja yritysten välillä soveltamisessa
• Yritykset pystyvät mittaamaan sen avulla toimintaansa, asettamaan 

tavoitteita sekä hallitsemaan strategisia muutoksia. 
• Yhteiskuntavastuuraportti tärkein viestintätyökalu myönteisten ja 

kielteisten yhteiskunnallisten vaikutusten kommunikoinnissa 
• Tärkeä työkalu sellaisen tiedon keräämisessä jolla pystytään 

vaikuttamaan yrityksen menettelytapoihin, strategiaan sekä 
toimintaan
24 17.3.2021
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https://tem.fi/documents/1410877/2934378/Yritysvastuun+raportoinnin+ensiaskeleet,+tietopaketti+pk-yrityksille
https://www.sfs.fi/files/3770/ISO_26000_Yhteiskuntavastuu_web.pdf
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Eri raportointikehyksiä

25 17.3.2021
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Raportoinnin sisältö
• Käytännössä vastuullisuusraportissa kerrotaan yrityksen 

taloudellisista vaikutuksista yrityksen omistajiin ja sidosryhmiin, 
yrityksen toiminnan vaikutuksista ympäristöön sekä yrityksen 
toteuttamista työelämän käytänteistä, toimitusketjun työolojen 
huomioimisesta ja tuotevastuusta.

• Taloudelliseen vastuun indikaattoreina esim. maksetut verot, palkat 
• Sosiaaliseen vastuuseen liittyen raportoidaan usein yrityksen 

henkilöstön määrä, miesten ja naisten suhteelliset osuudet ja 
työsuhteen laatu. Lisäksi voidaan raportoida mm. hankintaketjuissa 
noudatetuista eettistä periaatteista ja toimittajien arvioinnista.

• Ympäristöindikaattoreita ovat puolestaan esim. energiankulutus, 
tuotetut jätteet ja kasvihuonekaasupäästöt.

• Tärkeää on aloittaa systemaattisesti tiedon keräys ja kirjaaminen 

26 17.3.2021
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5. Hyödyntäminen
Ulkoinen hyödyntäminen:  viestintä, markkinointi
• Vastuullisuudesta voidaan kertoa omilla verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja 

kertomalla omista toimista sidosryhmille:
- kirjoitukset nettisivuilla (esimerkit vastuullisesta toiminnasta, parannuksista jne.)
- blogit
- instagram tekstit & kuvat

- mahdolliset sitoumukset (sitoumus2050.fi), kerro mihin olette sitoutuneet
- tuotetiedot, markkinointimateriaali 
- sertifikaatit 
- asiakaskokemukset
- lahjoituksista/ sponsoroinnista kertominen

- Toimi edellekävijänä ja haastat yhteistyökumppanit ja sidosryhmät mukaan 
toimimaan

Sisäinen kehittäminen: Työkalu yrityksen toiminnan kehittämiseen, ylipäätänsä 
se mitä mitataan voidaan parantaa, parantamiskohteiden identifiointi

27 17.3.2021

Presenter
Presentation Notes
Isot yritykset kokevat vastuullisuuden liiketoimintahyödyt jo suurempia kuin siihen käytetyt resurssit. (Fibs 2018
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Miten päästään alkuun ja edetään 
vastuullisuustyössä? 

1. Keskustellaan yrityksen arvoista ja toimintatavoista. 
2. Kirjataan ylös toimintaperiaatteet: mitä ja miten  haluamme tehdä ja 
toimia? 
3. Keskustellaan sidosryhmien kanssa: millaisia odotuksia niillä on? 
mitä voidaan tehdä yhteistyössä? 
4. Liitetään vastuullisuus osaksi yrityksen strategiaa ja normaalia 
toimintaa. 
5. Mitataan vastuullisuutta (selvitetään toiminnan vaikutuksia), jotta 
toimintaa voidaan kehittää, valitaan tärkeimmät parantamisen kohteet  
6. Viestitään edistymisestä (ts. miten ollaan parannettu toimintaa)
7. Arvioidaan ja kehitetään toimintaa edelleen (vuosittaiset tavoitteet)
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Keskustelua
Riskit ja mahdollisuudet

- Mitkä ovat yrityksesi tärkeimmät taloudelliset, sosiaaliset ja 
ekologiset haasteet ja mahdollisuudet tulevien 3-5 vuoden aikana?
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