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RESPONSIAN
VASTUULLISUUSPALVELUT

Vastuullisuuskartoitukset

Olennaisuusanalyysit

Vastuullisuusohjelmat

Vastuullisuusraportointi

Sertifioidut ympäristöjärjestelmät



VASTUULLINEN YRITYS 
– TULEVAISUUDEN 

MENESTYJÄ

Mitä vastuullisuudella tarkoitetaan?

Vastuullisuus on osa menestyvän yrityksen 
liiketoimintaosaamista. Vastuullinen yritys toimii 
mahdollisimman kestävällä tavalla ja sovittaa yhteen 
yrityksen ja sen sidosryhmien tavoitteet ja odotukset.

- Elinkeinoelämän keskusliitto

Vastuullisuus on lainsäädännön vaatimukset ylittävää 
toimintaa ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi

Vastuullisuus on osa yrityksen arvontuottoa: Mitä 
positiivista arvoa yritys tuottaa asiakkailleen, 
ympäristölle ja yhteiskunnalle?

”Yrityksissä ollaan jo hyvin tietoisia siitä, että 

kaupallinen menestys ja vastuullisuus eivät 

ole toisiaan poissulkevia.”

- FIBS ry 2021



VASTUULLISUUDEN KOLME OSA-ALUETTA

• Talous/Hyvä 
hallintotapa:

• Kannattavuus, kilpailukyky, 
tehokkuus

• Omistajien tuotto-odotuksiin 
vastaaminen

• Yhteiskunnan taloudellisen 
hyvinvoinnin tuottaminen: 
rahavirtavaikutukset ja 
välilliset vaikutukset

• Korruption vastainen toiminta

• Ympäristö:
• Vesien, ilman ja maaperän 

suojelu

• Ilmastonmuutoksen torjunta

• Luonnon monimuotoisuuden 
turvaaminen

• Tehokas ja säästävä 
luonnonvarojen käyttö

• Vastuu tuotteen elinkaaresta 
ja toiminnan arvoketjusta

• Sosiaalinen:
• Henkilöstön hyvinvointi ja 

osaaminen

• Tuotevastuu ja kuluttajansuoja

• Hyvät toimintatavat 
yritysverkostossa sekä 
lähiyhteisö- ja 
yhteiskuntasuhteissa

• Ihmisoikeudet

• Yleishyödyllisten toimintojen 
tukeminen

• Tietoturva



MIKSI?

Miksi vastuullisuuden kehittäminen on tärkeää juuri nyt?



MIKSI JUURI NYT?

Kestävyys-

raportointidirektiivi
Vihreä siirtymä

Kuluttajien 

vaatimus



KESTÄVYYSRAPORTOINTIDIREKTIIVI

• Pakollinen vastuullisuusraportointi tulee koskemaan kaikkia suuria kirjanpitovelvollisia yhtiöitä ja kaikkia listattuja 

yhtiöitä 

→ Yhteensä noin 700 yritystä Suomessa

→ Arvoketjujen kautta vaikutus laajempi

• Kesällä 2023 julkaistaan eurooppalaiset kestävyysraportointistandardit, joiden mukaan raportointi tehdään

• Voimaantulo:

• 1.1.2024 suuret, merkittävät yhtiöt (pakollinen raportointivelvoite on nyt osana kirjanpitolakia)

• 1.1.2025 kaikki suuret yhtiöt (tase 20 MEUR, lv 40 MEUR, työntekijöitä 250 → jos kaksi rajaa ylittyy)

• 1.1.2026 kaikki listatut yhtiöt

• 1.1.2028 EU:n ulkopuoliset yhtiöt, joilla tytäryhtiö tai toimipaikka EU:ssa tai kauppaa väh. 150 MEUR EU:n alueelta



MITEN?

Tärkeimmät askeleet vastuullisuuden kehittämisen polulla



1. TUNNISTA VASTUULLISUUSVAIKUTUKSET

• Tunnista, miten yrityksesi vaikuttaa 

ympäristöön ja yhteiskuntaan: negatiiviset ja 

positiiviset vaikutukset

• Tarkastele monipuolisesti vastuullisuuden eri 

osa-alueita

• Huomioi koko arvoketju

• Tunnista riskit ja mahdollisuudet ja 

taloudelliset vaikutukset



2. SELVITÄ SIDOSRYHMIEN NÄKEMYKSET

• Mitä henkilöstö, asiakkaat ja muut sidosryhmät 

odottavat?

• Ota huomioon myös toimialan käytännöt ja 

tulevaisuuden näkymät



3. VALITSE, MIHIN KESKITYT

• Valitse tärkeimmät vastuullisuusnäkökohdat

• Huomioi:

• Merkittävyys

• Vaikutusmahdollisuudet

• Nykytila

• Tulevaisuuden tavoitetila

-> Strategia



4. LAADI VASTUULLISUUSOHJELMA

• Laadi konkreettinen vastuullisuusohjelma:

• Tavoitteet

• Toimenpiteet

• Mittarit

• Hyvä mittari:

• Kertoo, kun tavoite on saavutettu

• Osoittaa, ollaanko menossa oikeaan suuntaan

• Tuo vastuullisuustyöhön konkretiaa ja luotettavuutta

• Helpottaa viestintää ja raportointia



5. OSALLISTA, SITOUTA JA VIESTI

• Aktiivinen vuoropuhelu:

• Henkilöstö

• Toimittajat

• Muut sidosryhmät

• Avoin ja konkreettinen vastuullisuusviestintä

• Vastuullisuusraportointi



Vastuullisuuden pohja luodaan strategiassa ja se eletään 

todeksi arjen teoissa.



KYSYMYKSIÄ?

Responsia Quality Solutions Ky
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Niina Suuronen
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