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Mitä tulee mieleen sanasta 
vastuullisuus?



Koulutuksen sisältö
Vastuullisuus ja siitä viestiminen

• Mikä motivoi vastuullisuuteen?

• Yritysvastuu ja kansainväliset sopimukset

• Vastuullisuusraportointi



Kestävä kehitys ja vastuullisuus: 
kilpailukykyä yrityksille
• Vastuullisuuden keskeisimmät motiivit:

• Yrityksen arvot (55%)

• Asiakkaiden vaatimukset (43%)

• Brändin rakentaminen (29%)

• Yhteiskunnallinen ilmapiiri (26%)

• Lähde: Elinkeinoelämän keskusliiton pk-yritysten vastuullisuusbarometri 2021

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


Mikä motivoi vastuullisuuteen?
Raha 💰

• Vastuullisuus voi painaa vaakakupissa, kun pankki arvioi, myöntääkö se yritykselle lainaa (*)

• Sijoittajille vastuullisuus on yksi sijoittamisen kulmakivistä (*)

• Vakuutusyhtiöt arvioivat vakuutusten hintoja yrityksen kestävyyden perusteella (*)

• Pk-yritysten tulee jatkossa valmistautua esittämään rahoittajille perinteisten tilinpäätöstensä 
rinnalla myös vastuullisuusraportti (*)

• Kestävyys ja vastuullisuus avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia! Case Siparila (*)

• Tehokkaampi resurssien hyödyntäminen, kuten kiertotalous, tuo suoria säästöjä, kun kaikkea ei 
tarvitse omistaa itse

• Sosiaalinen kestävyys tuo säästöjä, kun henkilöstö on sitoutunutta yrityksen toimintaan 

https://www.taloustaito.fi/Rahat/vastuuton-yritys-voi-jaada-ilman-lainarahaa/#55f7a931
https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/1200240/mod_label/intro/Kest%C3%A4v%C3%A4n%20liiketoiminnan%20mahdollisuudet.pdf?time=1585225833762
https://www.asiakastieto.fi/web/fi/esg.html
https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/pk-sektorin-vastuullisuusbarometri-henkilosto-on-pk-tyonantajien-tarkein-vastuullisuuden-osa-alue/
https://www.jamk.fi/sites/default/files/2022-08/SiparilaHackathon_1.pdf


Mikä motivoi vastuullisuuteen?
Mielikuva yrityksestä 🦄

• Kuluttajia ohjaa yhä vahvemmin arvopohjaisuus 
• Kun tarjolla on useita kilpailevia palveluita ja tuotteita, valitaan se joka parhaiten vastaa omia 

arvoja (mm. kestävyysarvoja)
• Kestävyys ja vastuullisuus ovat yritykselle tärkeitä mainetekijöitä
• Yritysten kestävyyttä ja vastuullisuutta arvostava sukupolvi on nyt astumassa markkinoille

→ ostovoimaa (*)

• Kestävä, vastuullinen liiketoiminta vaikuttaa työnantajamielikuvaan positiivisesti
• Osaajapula
• Z-sukupolvi asettaa yrityksille uudenlaisia vaatimuksia työn merkityksellisyydestä → kilpailu 

osaajista kiihtyy (*)

• Edelläkävijäyritykset tavoittelevat menestyvän liiketoiminnan lisäksi myös 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta (*)

https://www.labopen.fi/lab-pro/menestyvatko-tulevaisuudessa-vain-vastuullisesti-toimivat-yritykset/
https://ek.fi/ajankohtaista/blogit/vastuullisuus-taman-paivan-kilpailuetu-huomisen-toimintaedellytys/
https://www.sitra.fi/uutiset/vastuullista-tanaan-valtavirtaa-huomenna-mita-vastuullisuudelta-edellytetaan-jatkossa/


Mikä motivoi vastuullisuuteen?
Yrityksen liiketoiminnan jatkuvuus 💎

• Vastuullisuus ja kestävyys vaikuttavat myös lainsäädäntöön kiristävästi → pakko toimia 
nyt tai liiketoiminnan harjoittaminen käy haasteelliseksi

• Toimitusketjut
• Suomen taloudelle vienti on merkittävä tekijä

• EU:n tuleva yritysvastuulaki asettaa ainakin suuryrityksille kovenevia vaatimuksia läpivalaista 
toimitusketjunsa → vastuullisuutta vaaditaan! (*)

• Monia aloja koskettava komponenttipula voi olla ratkaistavissa kiertotalouden avulla

• Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen
• Yli 80% pk-yrityksistä pitää keskeisinä vastuullisuustyön osa-alueina oman henkilöstön 

hyvinvointia, työturvallisuutta ja osaamisen kehittämistä (*)

https://ek.fi/ajankohtaista/blogit/petri-vuorio-pk-yrityksen-5-konkreettista-syyta-panostaa-vastuullisuuteen/
https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/pk-sektorin-vastuullisuusbarometri-henkilosto-on-pk-tyonantajien-tarkein-vastuullisuuden-osa-alue/


Vastuullisuustyö nojaa sopimuksiin



Yritysvastuu ja kansainväliset 
sopimukset
YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet

• Agenda 2030 sisältää kaikkiaan 17 
globaalia päämäärää, ja 
alatavoitteita on 169.

• Jamkissa näistä keskeisimmiksi on 
nähty 4, 8, 9, 13 ja 17

• Luonteva vastuullisuustyön 
viitekehys useimmille 
organisaatioille – huomioitava koko 
arvoketju



Yritysvastuu ja kansainväliset 
sopimukset, muita viitekehyksiä
• OECD Guidelines for Multinational Enterprises (MNE Guidelines)

• Suosituksia monikansallisille yrityksille vastuulliseen yritystoimintaan: ihmisoikeudet, tiedon 
vapaus, ympäristö, korruptio, kuluttajan oikeudet, verotus…

• MNE Guidelines - Organisation for Economic Co-operation and Development (oecd.org)

• UN Global Compact – Kymmenen periaatetta
• YK:n aloite yritysten vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen ja vauhdittamiseen.
• Toimii 160 maassa, mukana yli 11500 yritystä.
• Kymmenen periaatetta - UN Global Compact Network Finland

• UN Guiding Principles on Business and Human Rights
• YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet
• Pääkohdat: 

• 1) valtion velvollisuus suojella ihmisoikeuksia
• 2) Yritysten vastuu kunnioittaa ihmisoikeuksia
• 3) Ihmisoikeusloukkausten uhrien mahdollisuus saada suojelua ja hyvitystä

• YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet | Ihmisoikeuskeskus / Människorättscentret / Human Rights Centre

http://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/
https://www.globalcompact.fi/kymmenen-periaatetta
https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/yritysvastuu/yk-n-yrityksia-ja-ihmisoikeuksia/


Agenda 2030, Case Tokmanni



Esimerkki: Järvikylä



Esimerkki: Kyrö Distillery



Esimerkki: Paulig



Miten yritys kertoo vastuullisuudestaan?
Tapa 1: vaikutukset + tavoitteet + seuranta

• Tuo esiin yrityksen toiminnan 
vaikutukset

• Kerro tavoitteet niiden 
parantamiseksi

• Kerro mittarit ja tulokset, joiden 
avulla seuraat tavoitteiden 
saavuttamisen edistymistä



Miten yritys kertoo vastuullisuudestaan?
Tapa 2: esimerkit ja tarinat



Pohdintaa pienryhmissä
• Etsikää esimerkkejä yritysten tai muiden organisaatioiden vastuullisuusviestinnästä

• Miettikää kuluttajanäkökulmaa:
• Mikä on uskottavaa?

• Herääkö epäilys viherpesusta? Jos, miksi?

• Miettikää yrityksen / organisaation tavoitteita: 
• Mitä kerrotaan?

• Miten perustellaan? Esim. mittarit.

• Mihin pyritään?



Esimerkkejä
• Valio: Vastuullisuus | Valio

• Lidl: Vastuullisuus on 
arkipäivää - Lidl Suomi

• Berner: Vastuullisuus -
Berner Oy

• Kiilto: Vastuullisuus - Kiilto 
Fi

https://www.valio.fi/vastuullisuus/
https://corporate.lidl.fi/vastuullisuus
https://www.berner.fi/vastuullisuus/
https://www.kiilto.fi/kiilto/vastuullisuus/


Vastuullisuuden juurruttaminen

• Miksi vastuullisuus on meille tärkeää?

• Mitä vastuullisuus meille ja meillä tarkoittaa?

• Miten vastuullisuustyötä tehdään ja miten se etenee?

• Mitä se tarkoittaa minulle?



Vastuullinen brändi ja viestintä
Vastuullisuusraportointi: miksi, kenelle ja miten?

• Vastuullisuusraportoinnin tarkoituksena on todentaa vastuullisuustyön tulokset 
organisaation sidosryhmille

• Tärkein raportoinnin kohderyhmä: sijoittajat ja rahoittajat

• Muita kohderyhmiä: nykyiset ja tulevat työntekijät, tavarantoimittajat ja 
yhteistyökumppanit

• Kuluttajat lukevat harvoin vastuullisuusraportteja.



Uskottavan vastuullisuusviestinnän 
edellytykset
• Aitous

• Johdon sitoutuminen

• Organisaation tarkoitus

• Läpinäkyvyys
• Aktiivinen vuoropuhelu – myös puutteista

• Keskeneräisyyden tunnustaminen

• Todennettavuus
• Tavoitteet ja mittarit

• Raportointi



Sidosryhmät ja vastuullisuusviestintä
Tavoitteet
• Mitkä ovat tärkeimmät sidosryhmät?

• Aktiivisten vuorovaikutussuhteiden luominen ja ylläpitäminen niiden kanssa

• Sidosryhmien odotusten selvittäminen 

• Tarkoituksenmukaisen suhteen ylläpitäminen vähemmän tärkeiden sidosryhmien kanssa

• Tiedottaminen organisaation suunnitelmista ja toiminnasta

• Organisaation yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden vahvistaminen

• Yhteistyökumppaneiden kartoittaminen, kumppanuustyön käynnistäminen ja 
ylläpitäminen

• Kahdenvälinen tai monen sidosryhmän välinen yhteistyö, jolla haetaan ratkaisuja ja 
innovaatioita globaaleihin sosiaalisiin, taloudellisiin ja ympäristöhaasteisiin



Esimerkkejä ja työkaluja 
vastuullisuusviestintään
• https://www.jamk.fi/fi/projekti/vastuullisen-matkailun-portaat/materiaalit

• https://vastuullisenmatkailunkoulutus.fi/

• https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-
edistaminen/vastuullisuus/viesti-vastuullisuudesta

https://www.jamk.fi/fi/projekti/vastuullisen-matkailun-portaat/materiaalit
https://vastuullisenmatkailunkoulutus.fi/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/viesti-vastuullisuudesta


1. Mitkä ovat yrityksen arvot?

2. Mitä vastuullisuuden viitekehyksiä 
hyödynnetään (esim. Agenda 2030)

3. Mitkä ovat vastuullisuuteen liittyvät 
tavoitteet lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä?

4. Mitkä ovat tärkeimmät sidosryhmät? = 
kenelle viestitään?

5. Miten ja minne vastuullisuustietoa 
kerätään? Mitä mittareita käytetään?

6. Miten ja missä kanavissa 
vastuullisuustoiminnasta kerrotaan?

7. Vastuullisuusraportti osana yrityksen 
vuosiraporttia

8. Miten vastuullisuuteen liittyviin kriiseihin 
varaudutaan?

• Lähde liikkeelle omista arvoista, esim. 
mikä on oman yrityksen 
ympäristölupaus

• Ole aito ja konkreettinen, älä kiillota

• Vastuullisuusviestintä on osa 
liiketoiminnan kehittämistä: 
vastuullisuusviestinnän suunnitelma 
osaksi liiketoimintasuunnitelmaa

• Raportoi laadukkaasti

Oma vastuullisuusviestinnän suunnitelma




