


Marja Kurkela
Asiantuntija, vastuullisuus ja viestintä (HM)

Strategisen viestinnän ja vastuullisuuden moniosaaja, utelias ja 
monissa liemissä keitetty kehittäjä, innostuja ja innostaja.

Kaksi edellistä vuotta viestintätoimistossa, sitä ennen mm. 
konsulttina, myyntipäällikkönä, markkinoijana, viestijänä, 
kehittäjänä ja tutkijana. 

Syklissä elokuusta 2021 alkaen.

#kestäväänosaamiseen #sykli

“Viestintä on tekoja ja 
muutosvoima -
vastuullisuudessakin!”



Tavoite

• Tavoitteena on lisätä osallistujien osaamista 
vastuullisen liiketoiminnan kehittämisestä.

• Koulutuksen tulee tarjota osallistujille 
välineitä siihen, miten yrityksen 
liiketoiminnan vastuullisuutta tarkastellaan ja 
miten arvioidaan vastuullisuuden 
mahdollisuuksia, menestystekijöitä, riskejä ja 
vastuita



2. Päivä - ryhdytään hommiin! 

• Muodostamme 
kokonaiskuvan siitä, mitä 
yritysvastuusta on hyvä 
ainakin tietää.

• Syvennymme lopuksi 
vastuullisuuden viestintään 
ja siihen, mitä se tarkoittaa 
muiden kuin 
ammattiviestijöiden 
näkökulmasta.

12:00 – 12:15 Välitehtävän läpikäynti pienryhmissä keskustellen

12:15 – 13:00 Mistä vastuullisuustyö aloitetaan? 
- Olennaisuuden analysointi, kartoitukset, oman 
vaikuttavuuden tunnistaminen

13:00 – 13:30 Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen 

- Eettiset periaatteet, arvojohtajuus, sidosryhmäymmärrys

13:30 – 13:45 Kahvitauko

13:45 – 14:30 Liiketoiminnan vastuullisuuden kehittäminen – prosessi, 

jossa ei tulla koskaan valmiiksi 

- Vastuullisuuden viitekehykset, raportointi, lainsäädännön 

kehittyminen

14:30 – 14:50 Viestintä oleellisena osana vastuullisuuden johtamista ja 

osallisuuden kokemuksen vahvistamista

14:50 – 15:00 Päivän koonti, mitä teet seuraavaksi ja palautetta kiitos ☺ ! 



Keskustelu välitehtävästä

Mieti ensin hetki itseksi: 

- Mitä sait irti 4Frontin 
vastuullisuuskartoituksesta? 

- Mitä ajatuksia se herätti sinussa?

Vaihtakaa sitten kuulumiset ryhmissä. 

Kertokaa lyhyesti yksi ryhmän havainto koko 
porukalle!

Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

https://unsplash.com/@towfiqu999999?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Vastuullinen liiketoiminta on: 

✓…tekoja - suunnittelua, konkretiaa, jatkuvaa 
parantamista ja mittaamista (sekä niistä raportointia).

✓…(parhaimmillaan) osa liiketoiminnan johtamista – ei 
irrallista tekemistä. Samoin vastuullisuudesta 
viestiminen on osa viestinnän kokonaisuutta – ei 
irrallista kamppistelua. 

✓…eri toimialoille ja erikokoisille yrityksille 
vastuullisuuden olennaiset asiat ovat erilaisia – siksi 
kaikki lähtee olennaisuuden hahmottamisesta. 

✓… erityisesti sosiaalisen vastuun kysymykset ovat 
nousevat koko ajan tärkeämmäksi. Ympäristövastuu 
nähdään jo itsestäänselvyytenä monella alalla. Tosin 
siinäkin riittää kehitettävää! 



Mitä on yritysvastuu?

Yritysvastuu on yritysten vastuu 
vaikutuksistaan yhteiskuntaan – yritysten 

itsensä johtamaa toimintaa.
Euroopan komissio (2011)



1. Mistä vastuullisuustyö jatkuu 
kartoituksen jälkeen?  
… eli sananen olennaisuudesta!



PK-sektorin vastuullisuusbarometri 2021

”Yli 80 prosenttia pienistä ja 
keskisuurista työnantajayrityksistä 
nostaa vastuullisuustyön 
prioriteetiksi oman henkilöstön 
hyvinvoinnin, työturvallisuuden 
ja osaamisen kehittämisen. 

Ilmastovaikutusten ohella pk-
yritykset korostavat luonnon 
moni-muotoisuutta ja muuta 
ympäristönsuojelua.” 

https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/pk-sektorin-vastuullisuusbarometri-henkilosto-on-pk-tyonantajien-tarkein-vastuullisuuden-osa-
alue/

https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/pk-sektorin-vastuullisuusbarometri-henkilosto-on-pk-tyonantajien-tarkein-vastuullisuuden-osa-alue/


Vastuullisuus on valintoja – muuten ei 
saada mitään aikaiseksi. Siksi tarvitaan 
ymmärrystä olennaisuudesta. 



Olennaisuus kertoo meille, mitä tekemällä – tai 
mitä tekemättä jättämällä – me saamme aikaan 

suurimman positiivisen vaikutuksen kestävän 
kehityksen haasteiden ratkaisussa. 



Yritysvastuun tosi lyhyt historia -
lainkuuliaisuudesta ratkaisujen tuottamiseen

Toimialan edellekävijä, uusien 
markkinoiden ja ekosysteemien 

luoja (LEADERSHIP)

Strategisen kilpailukyvyn 
luominen (ADVANTAGE)

Lakien noudattaminen, eettisiin 
minimivaatimuuksiin

vastaaminen (COMPLIANCE)

12

- Tämä on sekä historiallinen, 
kehitys, toimialakohtainen kehitys, että 
yksittäisen organisaation elinkaaren 
ja/tai strategisen kypsyyden kehitys.

- Pohjimmiltaan kyse on sen 
syvällisestä ymmärtämisestä, onko 
toimija omalla tekemisellään 
osa ongelmaa vai osa ratkaisua.



Olennaisen analysointi 
Olennaisuusarvioinnissa yritys:

Tunnistaa toimintansa prioriteetit ja olennaiset 
näkökohdat (asiakas- ja sidosryhmälähtöisesti) 

Ottaa huomioon: 

✓ toiminta-ympäristön muutokset (megatrendit, 
toimialan edelläkävijät jne.)

✓ regulaation eli sääntelyn kehityksen

✓ keskeiset riskit 

✓ strategiset tavoitteet 

Asiakas- sekä henkilöstökyselyt ja johdon työpajat ovat 
osa yrityksen olennaisuusarviointia. 

Johdon osallistaminen prosessiin alusta asti linkittää 
arvioinnin osaksi strategista suunnittelua ja 
johtamista. 

Lähde: Kuvaja & Koipijärvi 2020, 106-107



• Neste tekee joka toinen vuosi 
olennaisuusarvioinnin 
keskeisten sidosryhmien 
kanssa tunnistaakseen asiat, 
joihin heidän tulee erityisesti 
kiinnittää huomiota 
vastuullisuustyössä.

• Viimeisin arviointi tehtiin 
vuonna 2020 ja seuraava 
vuonna 2022.

Esimerkki: 



Olennainen löytyy parhaimmillaan liiketoiminnan ytimestä 

Touchpoint työvaatteet

”Kestävä toiminta ja työvaatteen 
toteuttaminen palveluna ei ole 
lisämyyntiä. Se on tapa toimia, joka 
kattaa kaiken tuotantomme.

Kestävästi tuotetut materiaalit eivät ole 
enää premium-tuotteita vaan 
kilpailukykyisiä laadun, kestävyyden ja 
hintansa puolesta.”

https://touchpoint.impact.page/vastuullisuus/Home?view=Home

https://touchpoint.impact.page/vastuullisuus/Home?view=Home


E. LAIHO

Hyvinvoiva työntekijä on yritykselle korvaamaton ja uskomme että hyvä olo välittyy myös 

vaatteisiimme.

”Valmistamme asiakkaillemme työvaatteet 

sosiaalisen vastuun periaatteita kunnioittaen. 

Noudatamme tarkasti alamme työturvallisuus-

ja terveysmääräyksiä – se on meille 

sanomattakin selvää.” 



http://kotipizzagroup.com/wp-content/uploads/2021/06/Kotipizza-vastuullisuusraportti-2020.pdf

Kerrotaanko vastuullisuuden raportoinnissa 
olennaisista asioista? 
Mitä mieltä olet Kotipizzan raportista?

http://kotipizzagroup.com/wp-content/uploads/2021/06/Kotipizza-vastuullisuusraportti-2020.pdf


https://www.weecos.com/fi/weecosin-
vastuullisuusleimat

”Weecosin vastuullisuusleimojen avulla pystyt käymään 

tuotteita läpi juuri haluamastasi vastuullisuus-
näkökulmasta. 

Weecos on maailman ensimmäisiä kauppapaikkoja, 
joka tarjoaa mahdollisuuden filtteröidä ja valita 
tuotteita omien arvojensa perusteella.”

https://www.weecos.com/fi/weecosin-vastuullisuusleimat


Tampereen Sarka

• Tampereen Sarka Oy kuuluu yrityksiin, jotka voivat käyttää Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä. 
Yhteiskunnalliset yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia ja ympäristöongelmia. 

• Merkki myönnetään toimijoille, joiden liikevoitosta suurin osa menee yhteiskunnallisen tavoitteen 
edistämiseen. 

• Sarkan tavoitteena ei ole voiton kasvattaminen vaan se, että palkkatuella työskentelevät työntekijämme 
työllistyvät avoimille työmarkkinoille tai pääsevät ammatillisen koulutukseen. Toimimme kestävän 
hyvinvoinnin rakentajana.

• Vaikka sosiaalinen vastuullisuus on Sarkassa pääfokus, myös ympäristöstä huolehtimiseen kiinnitetään 
huomiota. Joulukuussa 2021 Sarka otti käyttöön Ekokompassi-ympäristösertifikaatin.

• Iso osa yrityksen liiketoiminnasta liittyy kiertotalouteen ja tuotteiden elinkaareen, huolto- ja 
kunnossapitotöiden kautta. Esimerkiksi puiston penkkejä korjataan, ettei tarvitsisi ostaa aina uutta.

• Myös luonnon monimuotoisuus on noussut tärkeäksi teemaksi. Sarka tekee yhteistyötä 
ympäristönsuojelun toimijoiden kanssa, vieraslajien torjuntaa ja toimenpiteitä vesistön ja maaperän 
suojelemiseksi. Kaikki siivouksessa käytetyt kemikaalit on vaihdettu ympäristöä vähemmän 
kuormittaviksi.

”Yhteiskunnallisille 
yrityksille liiketoiminta on 
väline, jolla parannetaan 
maailmaa.” - Arvoliitto



Keskeistä on ymmärtää, mitä 
tärkeimmät sidosryhmäsi 
arvostavat ja millaisin perusteluin 
he tekevät päätöksiä. 



Vastuullisuuden
sidosryhmäkartta

Sisäiset sidosryhmät

Yhteistyökumppanit

Muut sidosryhmät 

Sidosryhmäkartan avulla tunnistat organisaatiosi keskeiset sidosryhmät 
ja suhteen heihin. Lisäksi sidosryhmä auttaa ymmärtämään, millaista 
vastuullisuustietoa sidosryhmä kaipaa. 

1. LISÄÄ YMPYRÄN KEHILLE ERILAISIA SIDOSRYHMIÄ
• Sisäisiä: Työntekijät, omistajat
• Yhteistyökumppanit (alihankkijat, muut toimialan 

organisaatiot, tavarantoimittajat)
• Muut sidosryhmät (toimialanne etujärjestö, 

media, paikallinen yhteisö jne…)

2. RYHMITTELE SIDOSRYHMIÄ
• Lihavoi sidosryhmät, joita organisaatio voi auttaa 

toimimaan vastuullisemmin
• Kursivoi sidosryhmät, jotka voivat auttaa 

organisaatiota toimimaan vastuullisemmin
• Jätä neutraaliksi sidosryhmät, jotka ovat muuten 

kiinnostuneita organisaationne vastuullisuudesta



Tarkastele sidosryhmiä vaikuttavuuden 
näkökulmasta

TÄRKEIMMÄT SIDOSRYHMÄT, 
jotka tarvitsevat tietoa 
vastuullisuudestamme.

HALUTUT SIDOSRYHMÄT, jotka 
ovat vastuullisuuden 

edelläkävijöitä. Voimme oppia 
heiltä ja edistää kestävyyttä 

yhteistyössä.

HAASTEELLISET SIDOSRYHMÄT, 
jotka suhtautuvat 

vastuullisuuteen epäillen –
Voimme rohkaista, kasvattaa 
tai painottaa vastuullisuuden 

merkitystä.

POTENTIAALISET 
SIDOSRYHMÄT, joiden 

toivomme saavan tietoa 
vastuullisuudestamme.



2. Vastuullisen liiketoiminnan 
johtaminen

… ei eroa hyvästä liiketoiminnan 
johtamisesta mitenkään! 



Kertaus: Miksi vastuullisuus on 
kannattavaa yrityksille?

• Kilpailuetu, parempi maine ja brändi

• Kestävän kehityksen tavoitteiden tukeminen 

• Tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaaminen 

• Ympäristöhaittojen minimointi ja muukin riskienhallinta

• Tyytyväisemmät sidosryhmät (työntekijät, sijoittajat yms.)

• Vastuulliset innovaatiot

• Arvon kasvattaminen 

• Rekrytoinnin helpottuminen

• Lainsäädännön parempi tunteminen ja ennakointi 

• Mitä lisäisit? 

Oikein 
toimiminen ja 

etiikka?



Miksi vastuullisuustyötä 
tehdään?

Eräästä johdon koulutuksesta sanottua:

• ”Hyvän johtajan tulisi tunnistaa yritysvastuun 
rakentamisen tarkoitus ja hyöty sekä 
rakentamisen vaiheet ja työkalut. 

Hänen tulisi myös ymmärtää työn 
merkityksellisyyden arvo yhteisöllisyyden 
rakentajana sekä henkilöstön motivoinnin 
että sitouttamisen edistäjänä.”

• https://mif.fi/kestava-johtaminen-etiikka-ja-
yritysvastuu-esimiehen-tyossa/

https://mif.fi/kestava-johtaminen-etiikka-ja-yritysvastuu-esimiehen-tyossa/


MIKSI YRITYSVASTUU? 

”Yritysvastuu ei ole trendi, vaan johtamisen 
uusi normaali, joka syntyy ja vahvistuu kun 
yritykset ja niiden johto mieltävät 
yritysvastuun osaksi liiketoiminnan strategiaa 
ja kilpailuedun löytymistä. 

Menestyksekkään vastuullisuustyön 
lähtökohtia ovat johdon sitoutuminen ja 
vastuullisuusosaamisen jalkauttaminen koko 
organisaatioon.” 

- Kuvaja & Koipijärvi 2020, uusittu painos



Tukevalla pohjalla ollaan 

Valtioneuvoston yhteiskuntavastuupolitiikasta 
vastaavan TEM:n sivuilla todetaan, 
että: ”Yhteiskuntavastuu rakentuu käsitykselle 
oman toiminnan ja arvoketjun vaikutuksista 
ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Yhteiskuntavastuun teemat voivat siten vaihdella 
työelämän oikeuksien kunnioittamisesta 
yksityisyydensuojaan ja korruption torjunnasta 
maankäyttökysymyksiin.”

Yhteiskuntavastuun selkärangan muodostavat 
kansainvälisesti tunnustetut ohjeet ja periaatteet.

https://tem.fi/yhteiskuntavastuu
https://tem.fi/yhteiskuntavastuun-ohjeet-ja-periaatteet


Eettiset periaatteet osana 
vastuullisuustyötä

• Monella yrityksellä on jo oikein toimimisen periaatteet 
määriteltynä ja useilla julkaistuna verkkosivuillaan 

• Alihankkijoita vaaditaan usein allekirjoittamaan code of 
conduct -sitoumus

• Yhteisten eettisten periaatteiden jakaminen auttaa 
ehkäisemään väärinkäytöksiä ja esim. erilaisista 
toimintakulttuureista tulevien toimintatapojen 
aiheuttamia riskejä ja väärinymmärryksiä.

• Loppukädessä on usein kyse yksilön (etenkin esimiesten) 
eettisistä valinnoista. 

• Aiheesta lisää: 
https://www.codeofconduct.fi/2021/05/18/vastuullisuus
-on-sita-mita-ajattelemme-ja-mihin-uskomme/

https://www.codeofconduct.fi/2021/05/18/vastuullisuus-on-sita-mita-ajattelemme-ja-mihin-uskomme/


”Vastuullisuustyössä 
epäonnistuminenkin on tulos.” – Jorma 

Mikkonen, yhdyskuntajohtaja L&T

https://www.lt.fi/fi/vastuullisuus/yritysvastuuohjelma

https://www.lt.fi/fi/vastuullisuus/yritysvastuuohjelma


Syksyn 2021 yksi vastuullisen yritystoiminnan ja hyvän viestinnän ikävämpi 
käänne oli, että Hesburger päätyi selittelemään työntekijöiden ikävää 

kohtelua mediaan saakka. 
(Tämän kuvan mainio viestintä vuoden 2018 tienoosta) 



• Vuoden 2018 hieno vastuullisuustyön video keräsi hyvää 
palautetta ja Hesburger on voittanut vastuullisuuskisoja



Vastuullisuuden, viestinnän ja johtamisen välitön 
yhteys ja työn pitkäjänteisyyden tarve

• Vastuullisuusviestinnän kansainvälisenäkin 
trendinä voidaan nähdä sosiaalisten ja 
kulttuuristen näkökulmien nousu pelkkien 
ympäristöasioiden rinnalle tai jopa niiden ohi. 

• Vuosia tehty hyvä vastuutyö ei kanna, jos 
työtekijöitä kohdellaan tänä päivänä huonosti.

• Olennaisuus ja sidosryhmien ymmärrys 
korostuu: 
→mitä ovat tärkeimpiä 
vastuullisuushaasteitamme tänään? 
→Entä huomenna?



Kohta on 
kahvitauko!



Ensin tehtävä: 

Olemme kokoamassa vastuuttoman 
liiketoiminnan vinkkilistaa. 

Kirjoita lapulle yksi vinkki vastuuttomaan 
liiketoimintaan. 
Vie se taulle kahvitauon aikana. 
Kiitos! 





3. Liiketoiminnan 
vastuullisuuden kehittäminen

… on päättymätön prosessi! 



Case: Oulun 
Energia
Konsernissamme vastuuta 
kannetaan yhdessä yli 
toimialarajojen. Tahdomme, että 
mahdollisimman monella 
toimijalla on mahdollisuus 
aloittaa oman liiketoimintansa 
vastuullinen kehittäminen. 
Tarjoamme esimerkiksi erilaisia 
tukipalveluita yritysten 
vastuullisuusraportoinnin tueksi. 

Mitä useampi toimija on mukana 
vastuullisuustyössä, sitä 
kestävämmäksi alueellinen 
elinvoimamme ja 
yhteiskuntamme muodostuu.

https://www.oulunenergia.fi/vast
uullisuus/vastuullisuusraportti/

https://www.oulunenergia.fi/vastuullisuus/vastuullisu
https://www.oulunenergia.fi/vastuullisuus/vastuullisuusraportti/


Vastuullisuusohjelma konkretisoi sen, 
mitä aiomme tehdä seuraavaksi ja 
miten tavoitteita mitataan. 

Valmiiksi ei tulla koskaan! 



Vastuu maasta -
vastuullisuusohjelma

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2022/02/MML
_Vastuu_Maasta_vastuullisuusohjelma_2022.pdf

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2022/02/MML_Vastuu_Maasta_vastuullisuusohjelma_2022.pdf


Yrityksen maine vs. konkreettinen suoriutuminen



ESG:stä puhutaan joka 
puolella!
ESG on erityisesti investointialalla käytetty termi, joka 
viittaa yrityksen toimintatapojen arviointiin ja sen tulevan 
taloudellisen suorituskyvyn ennustamiseen arvioinnin 
perusteella. 

ESG-arvioinnissa huomioidaan yrityksen 
ympäristövaikutukset (E), sosiaaliset vaikutukset (S) ja 
hallinnolliset käytännöt (G). 

”Aiemmin pääasiassa sijoittajien tarkastelemat ESG-asiat 
tulevat vauhdilla myös osaksi sitovaa lainsäädäntöä, joka 
tulee koskemaan kasvavaa määrää yrityksiä toimialasta 
riippumatta.” 

- Netta Skön, Senior Environmental Lawyer, Ramboll

https://www.fibsry.fi/ajankohtaista/vastuullisuus-2-0-esg-
liiketoiminnan-ytimessa/

https://www.fibsry.fi/ajankohtaista/vastuullisuus-2-0-esg-liiketoiminnan-ytimessa/


Sijoittajat ovat yhä kiinnostuneempia 
vastuullisuudesta – siksikin vastuullisuuden 
mitattavuus on tärkeää 

”Kriteerit vastuullisuudelle huojuvat tuulessa edelleen. 
Saako talloa ihmisoikeuksia, jos torjuu ilmaston-
muutoksen? Pitääkö olla vastuullinen tänään vai vasta 
huomenna? Kelpaako, jos ylittää karsintarajan juuri sitä 
hipoen?”

” Vastuullisuudelle ei ole yhtä määritelmää, eikä 
sijoituskohteita voi laittaa yksiselitteiseen jonoon 
vastuullisimmasta heikoimpaan suoriutujaan.”

- Kaisa Kurittu, vastuullinen sijoittaja & vastuullisuuden 
ammattilainen, Ratkaisutoimisto Vinha 

Kirja: Sijoita rahasi vastuullisesti, Alma Talent 2021

Lähteet: https://news.cision.com/fi/alma-talent/r/vastuullisesta-sijoittamisesta-niin-etta-ymmarrat--mista-on-kyse,c3321643
https://www.mimmitsijoittaa.fi/blogi/vastuullinen-rahasto-silottaa-rypyt-ja-saa-ihosi-hehkumaan

https://news.cision.com/fi/alma-talent/r/vastuullisesta-sijoittamisesta-niin-etta-ymmarrat--mista-on-kyse,c3321643
https://www.mimmitsijoittaa.fi/blogi/vastuullinen-rahasto-silottaa-rypyt-ja-saa-ihosi-hehkumaan


Yritysvastuu ja 
lainsäädäntö 

• Ihmisoikeusloukkaukset yritysten 
arvoketjuissa ovat edelleen arkipäivää.

• Vastuullisuus tuotanto-olojen selvittelystä ei 
pitäisi olla kuluttajalla. 

• Yritysvastuulaki helpottaisi myös vastuullista 
sijoittamista.

• Suomi ja Euroopan unioni valmistelevat
molemmat parhaillaan yritysvastuulakia.

• Joillakin mailla (esim. Ranska) on jo oma
yritysvastuulainsäädäntö.

Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash

https://unsplash.com/@tingeyinjurylawfirm?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


EU:n yritysvastuulaki ja Suomen kansallinen 
yritysvastuulaki 

• EU:n yritysvastuulaki loisi yhteiset pelisäännöt eli yhtenäisen toimintaympäristön ja 
yhdenmukaiset vaatimukset kaikille unionissa toimiville suurille yrityksille.

• Euroopan komissio julkaisi 23.2.2022 lainsäädäntöehdotuksen yritysten kestävyydestä ja 
asianmukaisesta huolellisuudesta eli EU:n yritysvastuulainsäädännöstä. 

• EU-tason yritysvastuusääntelyn tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien kunnioittamista ja 
siirtymää kohti hiilineutraalia taloutta. 

• Ehdotus sisältää pitkälle meneviä velvoitteita.

• Samaan aikaan menossa on kansallisen yritysvastuun arviointi. 

https://tem.fi/-/euroopan-komissio-julkaisi-ehdotuksen-eu-n-yritysvastuulainsaadannosta
https://tem.fi/-/kansallinen-yritysvastuulaki-on-mahdollinen-mutta-olisiko-eu-saantely-vaikuttavampaa-

https://tem.fi/-/euroopan-komissio-julkaisi-ehdotuksen-eu-n-yritysvastuulainsaadannosta
https://tem.fi/-/kansallinen-yritysvastuulaki-on-mahdollinen-mutta-olisiko-eu-saantely-vaikuttavampaa-


”Kansallinen yritysvastuulaki on mahdollinen, mutta 
olisiko EU-sääntely vaikuttavampaa?”

• Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 18.3.2022 
arviomuistion kansallisesta yritysvastuulaista. 

• Lainsäädännöllä ohjattaisiin suomalaisyrityksiä 
ottamaan huomioon sekä omassa toiminnassa 
että toimitusketjuissa aiheutuvat haitalliset 
vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön. 

• Muistiossa tarkastellaan, miten yritysvastuuta 
voitaisiin säädellä ja millaisia vaikutuksia eri 
sääntelyvaihtoehdoilla olisi ihmisoikeuksille, 
ympäristölle ja yrityksille.

• https://tem.fi/-/kansallinen-yritysvastuulaki-on-
mahdollinen-mutta-olisiko-eu-saantely-
vaikuttavampaa-

https://tem.fi/-/kansallinen-yritysvastuulaki-on-mahdollinen-mutta-olisiko-eu-saantely-vaikuttavampaa-


• Yritysvastuu käsitteenä tarkoittaa 
lainsäädännön vaatimukset ylittävien 
toimien toteutumista.

• Näin vastataan yhteiskunnan ja sidosryhmien 
odotuksiin siitä, mikä on asioiden hoidon 
hyvänä ja oikeana pidetty taso.

• Yritys ei voi olla vastuullinen, jos se ei täytä 
lainsäädännön vaatimuksia, vaikka jokin 
sidosryhmä yrityksen näkee sellaisena.

• Harmaa alue tarkoittaa aluetta, jota ei ole 
vielä lailla säädelty.

• Yritys voi itse päättää toimintapolitiikkansa 
harmaalla alueella huomioiden yhteiskunnan 
ja sidosryhmien vaatiman tason sekä 
yrityksen oman arvomaailman.

Yritysvastuu ja 
lainsäädäntö

Juutinen, S. 2016. Strategisen yritysvastuun käsikirja



Yritysvastuu 
ulottuu dataan

• Datan merkitys liiketoiminnassa 
on kasvanut.

• Henkilödatan hyödyntäminen 
yrityksissä on suurennuslasin alla, 
kun yhä suurempi osa asiakkaista 
vaatii läpinäkyvyyttä yritysten 
tapoihin kerätä ja hyödyntää dataa 
sekä mahdollisuutta vaikuttaa 
datansa käyttöön.

• Entä avoin data ja mahdollisuudet 
sen käytössä kestävän kehityksen 
haasteiden ratkaisussa? 
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https://unsplash.com/@markusspiske?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/personal-data?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Vastuullisuusraportointi

• Kirjanpitolain muutos 29.12.2016

• Raportointivelvoite koskee suuria, yleisen edun kannalta merkittäviä yhtiöitä, eli listayhtiöitä, luottolaitoksia ja 
vakuutusyhtiöitä, joiden henkilömäärä ylittää tilikauden aikana keskimäärin 500 henkeä. 

• Lisäksi yhtiön liikevaihdon tulee olla yli 40 miljoonaa euroa tai taseen 20 miljoonaa euroa.

• Myös yli 250 henkilöä työllistävien listayhtiöiden tulee kertoa hallinto- ja ohjausjärjestelmäänsä koskevassa 
selvityksessään (ns. corporate governance statement) yhtiön monimuotoisuuspolitiikasta sekä sen 
täytäntöönpanosta ja tuloksista

• Vastuullisuutta ja monimuotoisuutta koskevat selvitykset tuli antaa ensimmäisen kerran vuonna 2018 vuoden 2017 
tilikaudelta.

• Lainsäädäntö pohjautuu EU:n direktiiviin

• Velvoittaa raportoimaan omista toimintalinjoistaan, jotka koskevat ympäristöä, työntekijöitä ja sosiaalisia asioita, 
ihmisoikeuksia sekä korruption ja lahjonnan torjuntaa. Yhtiöiden tulee myös antaa lyhyt kuvaus omasta 
liiketoimintamallistaan sekä kertoa toimintalinjoihinsa liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta.

• Lähestymistapa on joustava: yhtiö voi valita missä muodossa tiedot esittää.

https://tem.fi/vastuullisuusraportointi

https://tem.fi/vastuullisuusraportointi


Vastuullisuudesta voidaan raportoida esim. 

• GRI (Global Reporting Initiative) 
standardit: 
https://www.globalreporting.org/

• Integroitu raportointi (Arvonluonnin 
kokonaisuus): 
https://integratedreporting.org/resource
/international-ir-framework/

• Agenda 2030 tavoitteet eli SDG:t: 
https://www.valtiokonttori.fi/uutinen/va
stuullisuusraportointi-yhtenaistyy-
valtiolla-vuonna-2020/

• Ekokompassi: https://ekokompassi.fi/

Vastuullisuusraportoinnoin kehyksiä ja 
trendejä

Trendeinä voidaan nähdä esim. 

• Raportointivelvoitteiden lisääntyminen (Ei-
taloudellisen 
tiedon raportointivelvoite, yritysvastuulaki, 
European Grean Deal, rahoituslaitokset)

• Raportoinnissa pyrkimys parempaan 
luettavuuteen, kiinnostavuuteen,
tavoitettavuuteen: 

→Raporteista mediasisällöiksi ja vuoro-
puheluun

→ Raportti vain yksi tapa kertoa sidosryhmille
tehdystä vastuullisuustyöstä!

https://www.globalreporting.org/
https://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/
https://www.valtiokonttori.fi/uutinen/vastuullisuusraportointi-yhtenaistyy-valtiolla-vuonna-2020/
https://ekokompassi.fi/


Miksi haluamme raportoida 
ja kuka meitä auttaa siinä?

• Missä toimintakentässä liikumme (esim. kotimaa vs. 
kansainvälinen kenttä)? 

• Mikä on intohimomme aste? 

• Mitä osaamista ja resurssia meiltä löytyy? 

• Miten toimialamme kehittyy seuraavan 5-10 vuoden 
aikana? Mitä edelläkävijät tekevät jo nyt?

• Millä tolalla ovat liiketoimintamme kehittymisen 
seurannan mittarit (löytyykö niistä jo nyt vastuullisuuden 
mittareita)? 

• Kuka on raporttimme ensisijainen kohdelukija?

• Ketä benchmarkkaamme, ihailemme ja kuka meitä 
kirittää ja auttaa? 



4. Viestintä oleellisena osana 
vastuullisuuden johtamista

… viestintä vastuullisuudesta vaatii aina 
taakseen tekoja! 



Communiké toimiston Heidi Korva 
toteaa: 

• ”Viestijä on myös organisaation 
sisäinen portinvartija, joka 
varmistaa, että 
vastuullisuusviestinnässä puhutaan 
oikeista asioista oikealla 
painoarvolla – tai ei ainakaan 
tietämättömyyttä astuta miinaan.”

https://www.communike.fi/viestinnan-
ammattilainen-on-vastuullisuuden-
muutosagentti-ja-se-vaatii-tietoa-ja-
osaamista/

https://www.communike.fi/viestinnan-ammattilainen-on-vastuullisuuden-muutosagentti-ja-se-vaatii-tietoa-ja-osaamista/


1: Yritysvastuun johtaminen 
tarvitsee viestintää -
saadakseen kaikki mukaan

• Sisäisen viestinnän, johtamisviestinnän ja 
esimiesviestinnän rooli vastuullisuustyön 
uskottavassa tekemisessä on keskeistä. 

• Ihmiset sitoutuvat parhaiten sellaiseen, mitä 
ovat olleet itse tekemässä ja mikä koskettaa 
heidän työarkeaan. Siksi osallisuuden tunteen 
ja kokemuksen luominen on vastuullisuustyössä 
tärkeää. Se tehdään hyvällä viestinnällä ja 
vuoropuhelulla.

• Organisaation vastuullisuuden ja kestävän 
kehityksen suunnitelmien teon jälkeen vasta 
niiden etenemisestä viestiminen säännöllisesti 
arjessa pitää ne käynnissä ja ihmiset – meidät 
kaikki - niitä tekemässä. Siksi viestintää 
tarvitaan!



2. Yritysvastuun johtaminen 
tarvitsee viestintää -
päästäkseen tavoitteisiin

• Jotta yrityksen erilaiset sidosryhmät 
ymmärtävät, mitä yritys jo tekee 
vastuullisuuden eteen ja toisaalta, missä on 
vielä haasteita ja miten niitä yhdessä 
taklataan tulevaisuudessa – asioista pitää 
viestiä. 

• Kun vastuullisuus on luonteva osa 
organisaation toimintaa, on sen kehittymisestä 
ja haasteista viestiminen myös luonteva osa 
organisaation viestintää – ei erillinen 
”vastuullisuuskampanja”.

• Vastuullisuus on ennen kaikkea tavoitteellisia 
tekoja työn arjessa. Sisäinen ja ulkoinen 
viestintä vie niitä eteenpäin. 



Case: Sustainable Brand Index teki sen taas! 

https://www.sb-index.com/finland

https://www.sb-index.com/finland


Raisio on tehnyt systemaattista 
vastuullisuustyötä pitkään!

https://elovena.com/fi/ajankohtaista/elovena-on-suomalaisten-mielesta-maamme-vastuullisin-
brandi-teemme-hartiavoimin-toita-vastataksemme-odotuksiin

❑ Kohti kasvipohjaista ruokavaliota
❑ Hiilineutraalius
❑ Uudistava viljely
❑ Sopimusviljelijät
❑ Luonnon monimuotoisuus
❑ Terveellisyys
❑ Ympäristöystävälliset pakkaukset

https://elovena.com/fi/ajankohtaista/elovena-on-suomalaisten-mielesta-maamme-vastuullisin-brandi-teemme-hartiavoimin-toita-vastataksemme-odotuksiin


Vastuullisuusasiantuntija 
Maija Lumme toteaa: 

• ”Jos olisin menestyneen yrityksen brändi- tai 
viestintäjohtaja, sanoisin suoraan, että “Ei, emme 
ole vielä Suomen vastuullisin brändi”, minkä 
jälkeen toisin esiin sekä hyvät mutta erityisesti 
parannettavat asiat. 

Kertoisin myös vastuullisuustyön konkreettisista 
aikatauluista ja välitavoitteista. Toivoisin näkeväni 
lisää tällaista radikaalia läpinäkyvyyttä, Lumme 
sanoo.”

• ”.. viestinnässä pitäisi tuoda esiin myös se, mitä 
yritys voisi tehdä paremmin, Lumme 
huomauttaa.”

https://www.markkinointiuutiset.fi/artikkelit/ei-emme-ole-viela-suomen-vastuullisin-brandi-tallaista-viestintaa-
vastuullisuusasiantuntija-toivoisi-nakevansa-sbi-voittajilta

https://www.markkinointiuutiset.fi/artikkelit/ei-emme-ole-viela-suomen-vastuullisin-brandi-tallaista-viestintaa-vastuullisuusasiantuntija-toivoisi-nakevansa-sbi-voittajilta


1. Väite: Vastuullisuus on organisaatiossa ennen 
kaikkea sisäinen oppimis- ja johtamisprosessi 

Tarvitaan työyhteisön vuorovaikutusta, dialogia ja hyvin fasilitoitua yhdessä tekemistä 
seuraavista asioista:

• Miten me kaikki – yksilöinä ja organisaationa – ymmärrämme vastuullisuuden?

• Miten vastuullisuus meillä suhteutuu muihin ajassamme velloviin isoihin teemoihin 
(kiertotalous, inklusiivisuus, SDG:t, hiilineutraalius jne.)?

• Missä meidän vaikutuksemme on suurin – mikä on olennaista niin jalanjälkemme kuin 
kädenjälkemme näkövinkkelistä?

• Mitä vastuullisuus tarkoittaa meidän strategiamme ja liiketoimintamme kannalta –
löytyykö sitä sieltä?

• Mitä meillä tällä hetkellä tehdään jo asian tiimoilta?



2. Väite: Vaikuttavasti vastuullisuudesta viestiminen 
lähtee myös sisältä

Miettikää näitä yhdessä: 

• Miksi haluamme viestiä vastuullisuudesta ulospäin?

• Millaisia sidosryhmiä tunnistamme ja millaista viestiä he kaipaavat?

• Mitkä ovat hyödyt ja riskit viestinnässä (vrt. kriisiviestintä)?

• Mitä tavoittelemme viestinnällä – siis MIKSI viestimme (ei vain MITÄ 
viestimme)?

• Miten mittaamme viestin vaikuttavuutta? Milloin olemme onnistuneet?

• Kuka tai ketkä ovat vastuussa viestinnän kokonaisuudesta ja kenelle?



3. Väite: Vastuullisuudesta viestiminen on 
viestinnän ammattilaisten työtä

Vastuullisuudesta viestimistä organisaation ulkopuolelle ei pitäisi aloittaa, 
ennen kuin olemme organisaatiossamme yhdessä sisäisesti ymmärtäneet mitä 
vastuullisuus meille tarkalleen ottaen tarkoittaa. 

Näitä ao. asioita myös ulkoinen viestinnän kumppani (tai kuka tahansa esim. 
asiakasrajapinnassa) kysyy: 

✓mistä asioista siis kannamme vastuuta (vastuullisuusohjelma tai vastaava) 

✓miksi kannamme niistä vastuuta (olennaisuus, kenelle tämä on tärkeää?)

✓miten sen konkreettisesti teemme (väitteiden todennus ja data)

✓olemmeko osa ongelmaa vai ratkaisua (liiketoimintanäkemys ja iso kuva)



Hyvän (vastuullisuus)viestinnän muistilista

• Viestintä on selkeää, ymmärrettävää ja yksinkertaista siten, että se ottaa huomioon 
kulloisenkin vastaanottajan (esim. kuluttaja, sijoittaja, opiskelija, b2b-päättäjä)

• Viestintä keskittyy organisaation tuotteiden, palveluiden tai toiminnan kannalta olennaisiin
asioihin. 

• Perusasiat (vastuullisuusohjelma tms.) löytyy organisaation verkkosivuilta ja vastuullisten 
henkilöiden yhteystiedot ovat siellä näkyvillä. 

• Viestintä on avointa, oikea-aikaista ja läpinäkyvää. 

• Kerrotaan myös haastavista asioista. 

• Viestit ja väitteet ovat todennettavissa (verkkosivuilla). 

• Viestintä on monikanavaista ja vuoropuhelevaa. 

• Vastuullisuuden ja viestinnän tekijöillä ja tekemisellä on johdon vankkumaton tuki. 

Mitä lisäisit?



Mitä jäi käteen?

… ja mihin ryhdyt heti huomenna vastuullisen 
liiketoiminnan edistämiseksi? 

Anna palautetta →
https://forms.office.com/r/0WvEtzjVFZ

Kiitos huomiostasi ja mahtavista 
keskusteluista! 

- Marja ☺

https://forms.office.com/r/0WvEtzjVFZ


Lisätietoa: 
• https://thirdrock.fi/tekeeko-vastuullisessa-organisaatiossa-tyoskenteleminen-onnelliseksi/

• https://www.meltwater.com/fi/blog/yhteiskuntavastuu-on-tarkea-osa-yrityksen-strategiaa

• https://tem.fi/-/kansallinen-yritysvastuulaki-on-mahdollinen-mutta-olisiko-eu-saantely-
vaikuttavampaa-

• https://www.communike.fi/vastuullisuusviestintako-vaikeaa-muista-nama-3-1-perusasiaa/

• Yritysvastuun sanasto: https://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/yritysvastuun_sanakirja.pdf

• FIBS-blogi ESG asiaa: https://www.fibsry.fi/ajankohtaista/vastuullisuus-2-0-esg-liiketoiminnan-
ytimessa/

• FIBS Yritysvastuu 2021 tutkimus: https://www.fibsry.fi/ajankohtaista/yritysvastuu-2021/

• Nopea yritysvastuun itsearviointi: https://www.fibsry.fi/vastuullisuusarviointi/

https://thirdrock.fi/tekeeko-vastuullisessa-organisaatiossa-tyoskenteleminen-onnelliseksi/
https://www.meltwater.com/fi/blog/yhteiskuntavastuu-on-tarkea-osa-yrityksen-strategiaa
https://tem.fi/-/kansallinen-yritysvastuulaki-on-mahdollinen-mutta-olisiko-eu-saantely-vaikuttavampaa-
https://www.communike.fi/vastuullisuusviestintako-vaikeaa-muista-nama-3-1-perusasiaa/
https://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/yritysvastuun_sanakirja.pdf
https://www.fibsry.fi/ajankohtaista/vastuullisuus-2-0-esg-liiketoiminnan-ytimessa/
https://www.fibsry.fi/ajankohtaista/yritysvastuu-2021/
https://www.fibsry.fi/vastuullisuusarviointi/


Lisätietoa:

• Yritysvastuun trendit: https://www.fibsry.fi/ajankohtaista/yhteisen-hyvan-
tulevaisuus-nama-yritysvastuun-trendit-viitoittavat-jokaisen-suomalaisyrityksen-
paatoksentekoa-tulevina-vuosina 

• Sitran yritysvastuu ulottuu dataan: https://www.sitra.fi/julkaisut/yritysvastuu-
ulottuu-dataan/

• Vastuullisuusraportointikilpailu: 
https://tilintarkastajat.fi/toimintamme/vastuullisuusraportointikilpailu/

https://www.fibsry.fi/ajankohtaista/yhteisen-hyvan-tulevaisuus-nama-yritysvastuun-trendit-viitoittavat-jokaisen-suomalaisyrityksen-paatoksentekoa-tulevina-vuosina/
https://www.sitra.fi/julkaisut/yritysvastuu-ulottuu-dataan/
https://tilintarkastajat.fi/toimintamme/vastuullisuusraportointikilpailu/


Kuunneltavaa! 

• Pesula-podcast

• Vastuullisuuspodcast

• Yrityskulttuuri on 
kuningas -podcast

• Viesti ry: Viestintäosasto

• Erityisesti strategisen 
viestinnän kysymyksiin 
keskittyvä Procom ry: 
ProCast


