
Vastuullisuus

Mitä, miksi ja miten?



Fenia on Third Rockin 

vastuullisuusstrategia-asiantuntija. Fenialla

on yli yhdeksän vuoden kokemus ympäristö-

ja työturvallisuusjohtamisesta sekä 

vastuullisuuskonsultoinnista. Hän on 

kiinnostunut yritysten muuttuvasta roolista 

yhteiskunnassamme sekä yritysten ja näiden 

sidosryhmien välisestä vuorovaikutuksesta 

osana yritysvastuuta. Fenia on aiemmin 

toiminut myös EHS SaaS-palvelun 

tuoteomistajana mm. Rambollilla.

F E N I A  N I E M I T Z
V a s t u u l l i s u u s a s i a n t u n t i j a



Sisältö

Mitä? Miksi? Miten?



Mitä?



Mitä on vastuullisuus?

Yritysvastuuta voi tarkastella monella eri 

lähestymistavalla. Näitä ovat esimerkiksi:

• ESG (Environmental, social, governance)

• Yleisesti käytössä etenkin rahoitusmaailmassa 

• Auttaa hahmottamaan mahdollisia 

vastuullisuusstrategian osa-alueita

• Triple bottom line (People, planet, profit)

• Strateginen lähestymistapa, jossa yrityksen tulisi 

keskittyä tuloksen (profit) lisäksi yrityksen vaikutuksiin 

ihmisiä (people) ja maapalloa (planet) kohtaan



Mitä on vastuullisuus?
Ympäristö

Teema 

Energiatehokkuus

Jätteiden hallinta ja kierrätys

Yrityksen tuottamien tuotteiden ja palveluiden

ekologinen kestävyys

Kuljetukset ja matkustaminen

Ympäristövastuulliset hankintaketjut

Materiaalitehokkuus

Hiilidioksidipäästöt ja hiilineutraalius

Kiertotalous

Vedenkäyttö

Luonnon monimuotoisuus

Pienhiukkas- ja muut ilmanpäästöt

Kemikaalit ja niiden käsittely

Eläinten oikeudet

Maankäyttö

Ihmiset

Teema 

Työhyvinvointi

Työtyytyväisyys

Työntekijöiden sitoutuminen

Työntekijöiden koulutus & kehitys

Työturvallisuus

Tuotteiden ja palveluiden turvallisuus

Yrityksen tuottamien tuotteiden ja palveluiden

sosiaalinen kestävyys

Palkkatasa-arvo

Ihmisoikeudet (oma toiminta)

Diversiteetti, inkluusio ja tasa-arvo

Ihmisoikeudet (toimitusketju) 

Yhteiskunta ja hallinto

Teema 

Kyberturvallisuus ja tietosuoja

Eettiset toimintatavat

Korruption ja lahjonnan vastaisuus

Vastuulliset hankintakäytännöt

Johdon riippumattomuus

Sidosryhmävuoropuhelu

Taloudellinen vaikutus paikalliseen yhteiskuntaan

Vastuullinen markkinointi & mainonta

Johdon diversiteetti

Kestävyysraportointi

Yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa



Agenda 2030 ja yritysvastuu
• Monet yritykset linkittävät oman liiketoimintansa ja vastuullisuustavoitteensa 

erilaisiin ylikansallisiin ja kansallisiin kestävän kehityksen ohjelmiin, joista 

merkittävin on Agenda 2030.

• Agenda 2030: Maailman maiden YK:ssa sovittu kestävän kehityksen globaali 

toimintaohjelma. Sisältää 17 tavoitetta, jotka maiden tulisi saavuttaa 2030 

mennessä. 

“Hallituksen ohella myös yrityksillä, tutkimuksella ja 
kansalaisyhteiskunnan toimijoilla on merkittävä rooli tavoitteiden 
toimeenpanossa.  Yritykset vaikuttavat esimerkiksi työntekijöiden 
työoloihin ja valmistettavien tuotteiden ympäristöystävällisyyteen. […] 
Onnistunut Agenda2030:n toimeenpano edellyttää koko yhteiskunnan 
osallistamista, eli jatkuvaa yhteistyötä ja vuoropuhelua hallituksen ja 
muiden yhteiskunnan toimijoiden välillä.”

kestavakehitys.fi/agenda-2030



Kehityskaari: Hyväntekeväisyydestä strategiseen 
vastuullisuuteen

Vastuullisuus 
irrallaan liike-
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lähtöistä

Hyvän-
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Miksi?



TOP 10 Global Risks by Severity 

Over the next 10 years

Source:

World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2022-2023.



Luontokato kiihtyy 

• 68% villieläinten kannat tippuneet 50 vuodessa (Living 

Planet)

• 25% hyönteisistä hävitetty viimeisen 30 vuoden aikana 

(Science-tiedelehti)

• 20% kasvilajeista uhanalaisia (IPBES)

• 14% koralleista kuollut 12 vuoden aikana (IUCN)

• 34,5% Suomen sammalista uhanalaisia ja 35% linnuista 

(Punainen kirja)

• 38-46% monimuotoisuudesta hävitetty 2050 mennessä 

(IPBES)



Planeetan rajat ylittyvät. 
Yksikään maa ei ole saavuttanut korkeaa 
hyvinvointia ekologisesti kestävällä tavalla. 



Planeetan rajat ylittyvät 
– aika siirtyä donitsitalouteen?





Organisaation suurimmat syyt toimia 
vastuullisesti

https://ek.fi/wp-content/uploads/2021/11/EK_Pk-

Vastuullisuusbarometri_2021.pdf



Elinkeinoelämän keskusliitto



6.9.2022
24.8.2022



Vastuullisuustyön edelläkävijät ja perässähiihtäjät

EDELLÄKÄVIJÄT PERÄSSÄHIIHTÄJÄT

PLUSSAT:

1. Vastuullisuusagendan suunnannäyttäjä

2. Kilpailuetu

3. Vastuullisuusriskien tunnistaminen

4. Organisaation oppiminen etunenässä

5. Kiinnostava työnantajakuva (Y- ja Z-sukupolvi)

6. Korkeampi brändiarvo

PLUSSAT:

1. Edelläkävijöiden virheistä oppiminen

2. Riskien ennakointi ja hallinta

3. Parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen

4. Alemmat vastuullisuustyön kustannukset

MIINUKSET:

1. Sidosryhmien ja median silmätikku

2. Oppiminen kantapään kautta

3. Kalliimmat vastuullisuustyön kustannukset

MIINUKSET:

1. Ei erottaudu kilpailijoista

2. Vähäiset imago- ja brändihyödyt

3. Pienemmät vaikutusmahdollisuudet toimialan 

edunvalvontaan
Lähde: Terhi Koipijärvi ja Sari Kuvaja: Yritysvastuu 2.0 – Johtamisen uusi normaali



Mikä on vastuullinen yritys?



Vastuullisuustyön ambitiotaso
Missä on sinun paikkasi?

COMPLIANCE

ADVANTAGE

LEADERSHIP

Strategisen kilpailukyvyn luominen

Erottautuminen kilpailijoista

Toimialan suunnannäyttäjä

Uusien markkinoiden luominen

Lakien ja normien noudattaminen

Eettisiin minimivaatimuksiin vastaaminen

Hiilineutraali ja nettopositiivinen vuoteen 2025 

mennessä

Selkeä strategia, tavoitteet ja 

mittarit 

Satunnaisia projekteja ja toimia 

vastuullisuuden edistämiseksi



POOR ESG PERFORMANCE & 

POOR PERCEPTION

→ Falling behind competition

POOR ESG PERFORMANCE & 

STRONG PERCEPTION

→ Risk of greenwashing

EXCELLENT ESG 

PERFORMANCE & POOR 

PERCEPTION

→ Sustainability is under-utilized

EXCELLENT ESG 

PERFORMANCE & STRONG 

PERCEPTION

→ Competitive edge from 

sustainability
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Yhteenvetoa toimialalta

• Vain harvat valmistavan teollisuuden yritykset ovat jäsentäneet ja 

kommunikoineet vastuullisuudestaan esimerkiksi verkkosivuillaan

• Tilaa edelläkävijöille?

• Vain suuret, kansainväliset organisaatiot julkaisseet 

vastuullisuusraportteja

• Metso Outotec

• Kone

• Fiskars



Miten?



Miten teidän yritys on 
mukana ratkaisemassa 

kestävyyskriisiä?



Vastuullisuustyön osa-alueet



Vastuullisuustyö on 
käytännön tekemistä ja viestintää

VIESTINTÄÄ
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HENKSELINPAUKUTTAJAT

Viestintää markkinointikulmalla. 

Satunnaisia vastuullisuustekoja. 

Viherpesuriski.

KETTERÄT KUNINKAALLISET

Ennakoivaa ja kilpailukykyä luovaa 

tekemistä ja siitä kertomista. 

Vastuullisuus integroitu strategiaan.

OMAN PESÄN LIKAAJAT

Eivät reagoi toimiympäristön 

vaateisiin. Ei tekoja, ei puhetta, ei 

systematiikkaa.

UJOT NÖYRISTELIJÄT

Vastuullisuusasioita tehdään, 

mutta niistä ei kerrota. 

Sidosryhmien tiedontarpeisiin ei 

vastata.

Muokattu lähteestä: Juutinen 2016, Strategisen yritysvastuun käsikirja



Vastuullisuustyön uskottavuuden elementtejä

• Johdon sitoutuminen

• Organisaation tarkoitus
Aitous

• Aktiivinen vuoropuhelu – myös puutteista

• Keskeneräisyyden tunnistaminen
Läpinäkyvyys

• Tavoitteet ja mittarit

• Raportointi
Todennettavuus



SINUN JA PLANEETTAMME 
PALVELUKSESSA.
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