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Yritysvastuun trendit





Miksi vastuullisuus?
• Kuolleella planeetalla ei ole työpaikkoja, hyvinvointia tai liiketoimintaa

• Vastuullisuus on megatrendi:
• Sidosryhmät odottavat toimia: asiakkaat, kilpailijat, media, omistajat ja sijoittajat, 

rahoittajat, työntekijät, kansalaisjärjestöt, julkinen sektori, toimittajat

• Lainsäätäjät vaativat – tulossa lisää uutta sääntelyä

Kyseessä on pysyvä toimintaympäristön muutos ja sitä kautta 
vastuullisuuden pitää olla osa organisaation strategista johtamista.



75,6 %
Yrityksen tehtävänä on ratkaista 

yhteiskunnallisia ongelmia

80 % 
On valmis tekemään vastuullisuuden 
nimissä ratkaisuja, jotka vaikuttavat 

negatiivisesti yrityksen kannattavuuteen

97 % 
Uskoo, että vastuullisuuteen liittyvät teot 

ovat kasvava kilpailutekijä

“Vastuullisuuden merkitys on 
muuttunut 

hyväntekeväisyydestä ja 
maineriskin hallinnasta 

strategiseksi 
mahdollisuudeksi”





Miksi vastuullisuus? 
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Yritysvastuun kehityskaari

Vastuullisuus 
irrallaan liike-
toiminnasta
Hajanaista ja 
kampanja-
lähtöistä

Hyvän-
tekeväisyys

Ympäristö-, 
sosiaalinen ja 
taloudellinen 
vastuu

Erillisiä 
vastuullisuus-
organisaatioita

Yhteis-
kunta-
vastuu

Liiketoimintaan 
integroidut 
vastuullisuus-
tavoitteet

Kestävän 
kehityksen 
ratkaisut

Strateginen
vastuulli-

suus

Väitteet Lupaukset Todenta-
minen



Uskottavan vastuullisuustyön elementtejä

• Johdon sitoutuminen
• Organisaation tarkoitusAitous

• Aktiivinen vuoropuhelu – myös 
puutteista

• Keskeneräisyyden tunnistaminen

Läpi-
näkyvyys

• Tavoitteet ja mittarit
• Raportointi

Toden-
nettavuus



Vastuullisuustyön lähtökohdat 
yrityksissä



Vastuullisuustyön lähtökohdat?
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



Raportointiviitekehyksien 
hyödyntäminen



Vastuullisuustyön ambitiotaso

COMPLIANCE

ADVANTAGE

LEADERSHIP

Strategisen kilpailukyvyn 
luominen

Erottautuminen kilpailijoista

Toimialan suunnannäyttäjä
Uusien markkinoiden avaaja

Lakien ja normien noudattaminen
Eettisiin minimivaatimuksiin vastaaminen

Missä on Sinun paikka?

Hiilineutraali ja nettopositiivinen vuoteen 2025 
mennessä

Selkeä strategia, tavoitteet ja 
mittarit 

Satunnaisia projekteja ja toimia 
vastuullisuuden edistämiseksi



Kaikki haluavat olla vastuullisia -
kädenjäljen maksimointia
• Mitä tuotteita tai palveluita yrityksellä on, jotka auttavat muita 

toimimaan vastuullisesti - esimerkiksi vähentämään päästöjä?

• Miten yritys voi toimia yhteiskunnallisesti vastuullisuustoimien 
puolesta?

• Kannustaako yritys asiakkaita, työntekijöitä ja sidosryhmiä 
vastuullisuustoimiin?



Onnistunut yhteistyö?



Yritysyhteistyön muodot

• Vaikuttaminen ja koulutukset

• Hyväntekeväisyys ja lahjoitukset

• Sponsorointi ja markkinointiyhteistyö

• Strateginen kumppanuus





Mannerheimin lastensuojeluliitto



WWF Suomi 
yritysyhteistyö



Miksi yhteistyötä -
Sidosryhmävuorovaikutuksen motiiveja
• Sidosryhmät: tarkkailijoita, kriitikkoja ja kannustajia.

• Vuorovaikutuksen kautta organisaatiolla on mahdollisuus saada ajantasaista ja monipuolista 
tietoa yrityksen toiminnan ja päätösten vaikutuksista yhteiskuntaan ja ympäristöön.

• Uusien tuoteinnovaatioiden tunnistaminen ja kehittäminen.

• Laaja ja avoin sidosryhmäyhteistyö parantaa yritysten legitimiteettiä ja oikeuttaa 
yritysten toimintaa sidosryhmien ja koko yhteiskunnan silmissä.

Sidosryhmävuorovaikutus: toimenpiteitä ja prosesseja, joilla luodaan yhteistä arvoa sekä 
yritykselle että sen sidosryhmille.

Blomberg, Heikkinen ja Kujala: Sidosryhmävuorovaikutus kestävän liiketoiminnan mahdollistajana. Procomma Academic 2021.



Mihin trendeihin kannattaa vastata –
mihin olemme menossa?

• Yritysten rooli yhteiskunnassa

• Arvot ja aktivismi

• Luontokato

• Ratkaisut: kädenjälki

• Vastuullisuus ja palkitseminen



”Onnistumisen kannalta tärkeitä eivät 
ole ne asiat, joita teet silloin tällöin. 

Tärkeitä ovat asiat, joita teet 
säännöllisesti.”





KIITOS! 

Leo Stranius, 040 754 7371, leo.stranius@thirdrock.fi

mailto:leo.stranius@thirdrock.fi

