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Yritysvastuu



Yritysvastuun määritelmä

Kansallisten lakien noudattaminen
ja

lainsäädännön vaatimukset ylittävä vastuullinen 
liiketoiminta yhteiskunnan hyväksi ja ympäristön 

ja ihmisten suojaamiseksi

Lähde: Liappis, Pentikäinen & Vanhala: Menesty yritysvastuulla – käsikirja kokonaisuuteen (Edita 2019)



Yritysvastuun rakentuminen

Lähde: Liappis, Pentikäinen & Vanhala: Menesty yritysvastuulla – käsikirja kokonaisuuteen (Edita 2019)



Yritysvastuun hyödyt

• Liiketoimintamahdollisuudet ja kilpailuetu
• Maine ja brändiarvo
• Houkutteleva työpaikka
• Asiakastyytyväisyys
• Kassavirta 
• Pienempi riski
• Rahoituksen saatavuus
• Tuottovaikutus

Lähde: KTT Hanna Silvolan materiaalit



Yritysvastuun hyödyt

”Vastuullisuus luo lojaliteettia.”

Tommi Tervanen, Kotipizzaguy



Taloudellisen vastuun kokonaisuus

Taloudellinen 
vastuu

Korruption 
vastainen
toiminta

Liiketoiminnan
eettisyys

Hallitus ja johto

Sisäinen valvonta

Verovastuullisuus

Palkitseminen

Arvonluonti

Lähde: KTT Hanna Silvolan materiaalit



Ympäristövastuun kokonaisuus

Ympäristö-
vastuu

Jatkuva 
parantaminen

Luonnonvarojen 
kestävä käyttö

Ympäristön-
suojelun tason 
parantaminen

Elinkaari-
näkökulma

Aloitteet ja
toiminta-

järjestelmät

Ympäristö-
ystävälliset 
teknologiat

Ympäristöriskien 
hallinta

Lähde: Global Compact, OECD, ISO14001-standardi



Sosiaalisen vastuun kokonaisuus

Muu sosiaalinen vastuu

Ihmisoikeusvastuu

Lähde: OTT Merja Pentikäisen materiaalit (muokattu)



Sosiaalinen 
vastuu



Sosiaalinen vastuu 

• Yrityksen vastuu sen toiminnan vaikutuksista ihmisiin
• Ihmisoikeusvastuun lähtökohta kielteisten vaikutusten estäminen 

– ”do no harm”
• Sosiaalinen vastuu: ihmisoikeusvastuun päälle rakentuvat 

elementit, ”do good”

Lähde: OTT Merja Pentikäisen materiaalit (muokattu)



Ihmisoikeusvastuu ja 
sosiaalinen vastuu

Sosiaalisen 
vastuun 

kokonaisuus

Työn teettäminen 
kielletyissä 

olosuhteissa

Hengen ja 
terveyden suoja

Suoja epäasiallista 
kohtelua vastaan

Työn ja perhe-
elämän 

yhdistäminen

Yksityisyydensuoja Tasavertaisuus ja 
syrjimättömyys

Hyvä johtaminen

Työhyvinvointi

Lähde: OTT Merja Pentikäisen materiaalit (muokattu)

Työssä 
jaksaminen

Työyhteisön 
moninaisuus

Terveyden 
edistäminen

Hyvä 
asiakaspalvelu



Ympäristövaikutukset

Ympäristö-
vaikutukset

Terveyshaitta 

Luonnonvarojen 
käyttö

Päästöt ilmaan, 
veteen, maahan

Viihtyvyys, 
maisema, 

kulttuuriarvot

Vapautunut 
energiaTilan käyttö 

Energian käyttö

Lähde: Ympäristönsuojelulaki, YVA-laki, ISO14001-standardi



SRL: Sosiaalinen vastuu

Lähde: SRL:n ohje yritysvastuuseen ja vastuullisuusviestintään SRL:n jäsentallilla



KESKUSTELU:
Mitä ajatuksia on herännyt?



Ihmisoikeusvastuun kohderyhmät

Sopimuskumppanit – muut 
yrittäjät ja heidän työntekijät Yrittäjä ja työntekijät Asiakkaat

Lähialueen ihmiset



Sosiaalisen vastuun työkaluja

• Eettiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct)
• Erilaiset järjestelmät ja viitekehykset, esimerkiksi
• Green Activities
• Sustainable Travel Finland
• Keskuskauppakamarin Ihmisoikeussitoumus
• YK:n Global Compact
• YK:n kestävät kehityksen tavoitteet (SDGs)

• Auditoinnit
• Viestintä ja raportointi



Sosiaalisen vastuun mittaaminen

• Esimerkkejä mittareista:
• Sairauspoissaoloprosentti
• Tapaturmatyypit ja -taajuus 
• Turvallisuushavainnot ja vaaratilanneilmoitukset 
• Ilmoitukset ja havainnot syrjintä-, häirintä-, ahdistelu- ja kiusaamistapauksista 
• Koulutustunnit sosiaaliseen vastuuseen liittyen
• Sukupuolten palkkasuhde
• Ilmoitukset ja havainnot tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin 

liittyen
• Kriteeristöt toimittajille
• Reilun kaupan tuotteet
• Vuoden aikana ratsastettujen tuntien määrä
• Kuntoutusasiakkaiden määrä



KESKUSTELU:
Onko kenelläkään sosiaalisen vastuun työkaluja tai mittareita 

käytössä?



Hevosista iloa, 
terveyttä ja 
hyvinvointia 



Hevosista iloa ja hyvinvointia

• "Parhainta on ollut jakaa sitä oppia ja asennetta, arvoja ja arvostusta kaikenikäisille."
• "Se positiivinen muutos kuntoutujassa kun hän tulee maatilaympäristöön. Habitus, 

ulosanti, käytös muuttuu hetkessä." 
• "Mahdollistamme ilmaiseksi asiakasryhmille mahdollisuuden osallistua hevosavusteisen 

toimintaan, tämä on aina palkitsevaa monella tavalla."
• "Pieni hevosen pää, rullatuolissa istuvan vanhuksen sylissä, vanhuksen onnellinen hymy 

ja kyyneleet, (kaikkien läsnäolijoiden) silmäkulmissa <3"
• "Olen saanut mahdollistaa erään nuoren positiivisia tuntemuksia hevosten kanssa 

olemisesta. Hänellä taustalla paljon kiusatuksi tulemista ja ryhmäpaineesta kokemuksia 
ratsastustunneilta."

• "Kehitysvammaisten kohtaaminen hevosten kanssa."
• "Lasten innostunut kuhina kun sanon että, mentäiskö maastoon."
• "Downin syndrooma-tyttönen, jota piti houkutella hevosen selkään, mutta joka sitten 

lopulta vaan lauleli ihhaahata ja oli pelkää hymyä. Silloin meinasi mennä roska silmään."



Kiitos!

Hanna Liappis
hanna.liappis@opiniojuris.fi


