
Yritysvastuullisuus



Vastuullisuus on sitä, että yrityksen toiminnassa huomioidaan toiminnan taloudelliset,
sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset. Lainsäädäntö määrittelee vastuullisuudelle aina

vähimmäistason. Vastuullinen toiminta on siis sitä mikä tapahtuu lain vaatimusten jälkeen eli
on aina jotain ekstraa.

 
 

Vastuullisuus yritystoiminnassa tarkoittaa tulevaisuudelle hyvää bisnestä. Vastuulliset
yritykset toimivat mahdollisimman kestävällä tavalla, huomioivat eri sidosryhmiensä edut

sekä odotukset ja tähtäävät samalla kannattavaan liiketoimintaan. Parhaimmillaan
vastuullisuus on yritykselle kilpailuetu. 

 
 

Mitä tarkoittaa yritysvastuullisuus?

Vastuullisuus on ihmistentapaa toimia yrityksenarjessa joka päivä

Vastuullisuus on

kestäviä tekoja



Mitä tarkoittaa yritysvastuullisuus?
Yritysvastuun kantaminen tarkoittaa sitä, että yritys ymmärtää roolinsa yhteiskunnassa,

sekä sen mitä se toiminnallaan tuottaa koko yhteiskunnalle.
 

Yritysvastuu oli aluksi ilmiö ja vain isojen yritysten asia, mutta nyt se on tullut
jäädäkseen. Myös pieniltä yrityksiltä vaaditaan nykyään vastuullisuusajattelua. Tekojen

ei tarvitse olla suuria, pienestäkin voi aloittaa ja saada aikaan hyvää niin talouden,
ympäristön kuin ihmistenkin kannalta. 

 
 

Vastuullisuus on yritystoiminnan
vaikutuksia ympäristöön,
ihmisiin ja yhteiskuntaan. 



Mitä tarkoittaa yritysvastuullisuus?
Vastuullisuus voi joillain aloilla olla kilpailutekijä, mutta ennen pitkää siitä tulee

itseisarvo ja vastuullisuustekoja odotetaan kaikilta yrityksiltä. 
 

Vastuullisuus jaetaan kolmeen osa-alueeseen: taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen
vastuu. 

Vastuullisuus ei ole

pelkästään velvollisuus

vaan se tuo myös

arvoa

Vastuullisuus onkaikkien yritystenasia



Taloudellinen vastuu

                              Sosiaalinen vastuu

                                     Ekologinen vastuu (vastuu ympäristöstä)

Yritysvastuun kolme osa-aluetta



Taloudellinen vastuu on yritysvastuullisuuden merkittävin osa-alue. Yrityksen pitää menestyä taloudellisesti,
jotta se voi olla vastuullinen toiminnassaan. Muita vastuullisuuden osa-alueita on mahdotonta toteuttaa, jos

yrityksen talous ei ole kunnossa. 
 

Taloudellisella vastuulla tarkoitetaan liiketoiminnan taloudellisia vaikutuksia yrityksen omistajiin ja sidosryhmiin.
Taloudellista vastuutaan kantava yritys toimii mahdollisimman kestävällä tavalla ja sovittaa yhteen sekä

yrityksen omat että eri sidosryhmien tavoitteet ja odotukset.
 

Yritys ei voi olla pelkästään nopeiden tuottojen tavoittelija vaan kestävien taloudellisten ratkaisuiden tekijä. Näin
varmistetaan myös tulevaisuudessa kestävä talous. 

 
Ratkaisuja ja riskejä pohdittaessa pitää siis miettiä yrityksen talouden lisäksi myös yrityksen vaikutuspiirissä

olevien sidosryhmien menestyminen. 
 

Taloudelliseen vastuuseen kuuluu myös vastuu hyvästä hallinnosta. 

Taloudellinen vastuu



Sosiaalinen vastuu

Vastuuta kantava

organisaatio on arvostettu

työnantaja ja

yhteistyökumppani

 Pohjana sosiaaliselle vastuulle on ihmisoikeuksien kunnioittaminen kaikessa
yritystoiminnassa. Työntekijöiden hyvinvoinnista, työoloista ja terveydestä huolehtiminen

kuuluvat tärkeimpänä osana sosiaalisen vastuun osa-alueeseen. Sosiaalista vastuuta kantava
yritys huolehtii kaikista työntekijöistään samalla tavalla. Myös paikallisyhteisön ja yhteiskunnan

kehittäminen katsotaan kuuluvan sosiaalisen vastuun piiriin. 
 

Sosiaalinen vastuu ei kuitenkaan tarkoita hyväntekeväisyyttä vaan sosiaalisen vastuun pitää
näkyä yrityksen arvoissa. Sosiaalista vastuuta voidaan ulkopuolelle osoittaa esimerkiksi

tukemalla paikallisia toimijoita kuten urheilun junioritoimintaa tai paikallisia kulttuuritoimijoita.
 
 
 
 

Vastuullisen yrityksen työntekijät

ovat tyytyväisiä ja aidosti

innostuneita työstään ja se näkyy

asiakkaille.



Ekologinen vastuu

Yrityksen toiminnasta aiheutuu aina ympäristövaikutuksia. Osa vaikutuksista on positiivisia ja osa negatiivisia. On tärkeää
pysähtyä miettimään, että kumpia on enemmän. Yritykset ovat vastuussa toimintansa vaikutuspiirissä olevasta

luonnonympäristöstä. Kun yritys pyrkii minimoimaan toimintansa vaikutukset ympäristöön, varmistaa se
toimintaedellytyksensä myös tulevaisuudessa. 

 
Viime aikoina ympäristövastuun miettimistä ovat edesauttaneet kohonneet hinnat. Energian hinnan nousu on laittanut

miettimään vaihtoehtoisia energiamuotoja sekä kuluttamista.
  

Ekologinen vastuu on

yritystoiminnan

ympäristövaikutusten

minimoimista.

Ekologista vastuuta voi toteuttaa

esimerkiksi suosimallaympäristöystävällisiä toimintatapoja ja

materiaaleja tai kehittämällä
ympäristöystävällisiä tuotteita ja
tuotantoprosesseja.


