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Miten vastuullisuuden vaatimukset 
ja vastuullisuustyö näkyy alueen 

yritysten, oppilaitosten ja 
yhteisöjen toiminnassa tässä 

hetkessä?

Millaisia ulkopuolisia vaatimuksia ja odotuksia 
ryhmän jäsenet ovat yritysvastuullisuuteen 

liittyen kohdanneet? 

Millaisissa 
yritysvastuullisuuteen liittyvissä 
osa-alueissa yritykset toivovat 

apua / tukea / sparrausta 
jatkossa? Mihin tulisi 

kehitystoimet keskittää

Vuosineljänneksittäin 
läpikäynti

Vastuullisuuden 
seurantaan laadittu 

mittaristot

Hyvinvointi ja jaksaminen on huomioitu yrityksissä

Henkilöstön ja asiakkaiden kulttuurierot tuo oman haasteen

Mittaristo noudattaa kolmijakoa
sosiaalinen, ekologinen ja

taloudellinen

Myös uusia mittareita käytössä
mm. kiertotalouden mittarit

Yrityksissä tehdään epäsuoria toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi (hiilijalanjäljen pienentämien, 
haitta-aineiden minimointi, vaikuttaminen sidosryhmiin, luonnonvarojen säästäminen, painotetaan 

kiertotalouden ratkaisuita)

Asiakkaat
Hiilijalanjäljen 

laskenta

Tähän kannattaa 
varata aikaa! Helposti 

vuoden homma!

Tapaturmataajuuden 
seuranta

Päästövähennystavoitteet

Tunnetaanko työkalut 
ympäristövaikutusten 

arviointiin?

Excel työkaluja löytyy hiilijalanjäljen
laskentaan  Kiertotaloutta 
konepajoille hankkeessa

Toki prosessi on 
ymmärrettävä

Kaupalliset työkalut 
hinnakkaita

Mistä tietää yrityksen toimien vaikuttavuuden luonnon monimuotoisuuden kannalta

Miten vastuullisuus huomioidaan
tuotekehityksessä, onko se jotenkin

sisäänleivottu
tuotekehitysprosessiin

Jos vastuullisuus on laadun yksi
ulottuvuus ja sisältyy

asiakaslupaukseen, miten se välittyy
tuotekehityksen prosessiin

hiilijalanjälki-laskenta Iso ponnistus yrityksissä - miten sitä voisi tukea

Vastuullisuus on sisällytetty joidenkin yritysten strategiaan. Vastuullisuus on mukana kaikkien alueellisten 
koulutusorganisaatioiden strategioissa.

Osa yrityksistä on ottanut vastuullisuuden mukaan raportointiin ja raportoivat vastuullisuus ja ilmastotoimiaan

Päästölaskenta (jalan/ kädenjälkilaskenta) on osassa yrityksissä arkipäivää.

Energiatehokkuuden vaade (hinta, sähkön saatavuus) on ajanut yrityksiä 
tekemään energiansäästötoimenpiteitä.

Jätteiden määrän vähentäminen ja sivuvirtojen hyödyntäminen on tullut vahvasti alihankinnan pk-sektorille.

Työturvallisuuteen on yrityksissä ja muissa organisaatioissa panostettu ja 
työturvallisuutta on saatu parannettua (työtapaturmien määrää vähennettyä).

Logistiikan kustannusten nousu on ajanut optimoimaan 
kuljetusketjuja ja vähentämään kuljetustarvetta.

Koulutusorganisaatiot ovat tehneet pitkäjänteistä vastuullisuuden 
kehitystyötä ja jalkauttaneet vastuullisuustoimia henkilöstölleen.

Koulutusorganisaatiot ottavat vastuullisuuden huomioon koulutusohjelmissaan ja 
pyrkivät opettamaan oppilaista vastuullisia toimijoita (tuleviin ammatteihinsa).

Sijoittavat seuraavat vastuullisuuden toteutumista ja 
vaativat vastuullisuustekoja sijoitustensa vastapainoksi.

Asiakkaat vaativat toimimaan vastuullisesti ja osoittamaan 
käytännössä, kuinka vastuullisuus näkyy arjen toiminnassa.

Sidosryhmät ohjaavat 
vastuulliseen toimintaan.

Lait- ja asetukset ohjaavat toimimaan vastuullisesti

Energian kustannusten nousu ohjaa 
energiatehokkuuteen ja sitä kautta vastuullisuuteen

Alihankinnan pk-yrityksille tulee laatia "vastuullisuusmalli, -polku", jonka avulla 
vastuullisen toiminnan kehittämistehtäviä voi lähteä edistämään.

Pk -yritykset tarvitsevat kohdennetusti lisätietoa vastuullisuudesta (ymmärrettävästi). Apua ja 
resursseja vastuullisuuden kehittämiseen.

Kehittämiseen on saatavilla rahoitusta, rahoitusinstrumentit tulisi tuottaa yritysten 
ymmärrettävään muotoon.

Yritykset kaipaavat asiaa konkretisoivaa koulutusta. => Kuinka saat aktivoitua ja myytyä koulutuksia yrityksille?

Diversiteettiasiat on pakko huomioida, 
koska työpaikalla eri kansalaisuuksia. 

Tätä myös voidaan mitata 
vastuullisuuden osalta (henkilöstön 

diversiteetti + tasa-arvo)

Vastuullisuusohjelmassa 4 vastuullisuuden fokusaluetta. On tehty konsernitason tavoitteet ja 
raportointikehykset olemassa. 

 Sosiaalisessa vastuussa hyvää 
perustekemistä!

Yrityksiin palkattu jo vastuullisuuteen keskittyviä 
henkilöitä, myös vastuullisuusorganisaatiota luotu.

Tavarantoimittajien vastuullisuustasoa on selvitetty, listalla myös epäsuorien hankintojen vastuullisuuden 
selvittäminen. 

Mm. Henkilöstökyselyt laajasti jo käytössä

Biodiversiteetti on yksi tärkeä kysymys, josta kaivataan lisätietoa. 

Kuluttajatuotteissa vastuullisuustekeminen on tarkkaa, osa 
kuluttajista on hyvin tiedostavia vastuullisuusasioissa. 

Omille tavarantoimittajille on taas 
firman omia vaatimuksia. 

Vaatimukset ketjuttuvat myös 
Ylä-Savon yrityskentässä!

Hiilijalanjäljen laskentaa on tehty jo muutamia vuosia

Vastuullisuusstrategian tekeminen alkamassa ja keskustelua käydään johtoryhmässä. 

Ympäristöjärjestelmä (ISO14001) ja / tai  työturvallisuuden johtaminen (ISO45001) on sertifioitu. 

Tehdään konkreettisia asioita, lasketaan jätemäärää, pakkausmuoveja 
on kerätty ja on huomioitu työturvallisuustekemistä. 

Raaka-aine tulee suurilta toimijoilta. Näiltä ei varsinaisesti tarvitse kysyä, 
onko vastuullisuusasiat kunnossa. Oletuksena on, että on kunnossa. 

Tarvitaan kyselypohja jolla varmistaa vastuullisuustyön taso -> jotta voidaan todistaa sille omalle 
asiakkaalle oman toimitusketjun vastuullisuutta. 

Jätevirrat on varsin hyvin 
hanskassa. Euro on hyvä konsultti. 

Eettinen ohjeistus (code of conduct) on kaikilla isommilla firmoilla, pienemmilläkin pitäisi olla. 

Taksonomia ja CRSD lähiaikojen asioina, SBT aloite on tarkoitus saada hyväksyttyä tänä vuonna.

Voiko rakentaa itse, 
mistä tietoa näistä?

Vastuullisen toiminnan todentaminen tuottaa yrityksille haasteita

Vastuullisuusviestinnässä ympäristövastuullisuus 
helposti painottuu vaikka paljon muutakin tehdään

”Viherpesun” 
välttäminen tärkeää!
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