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Yhteiskuntavastuu
•

•

•
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Yritysten yhteiskuntavastuu tai yritysvastuu on termi, joka
merkitsee yritysten velvoitetta toimia vastuullisesti omassa
yhteiskunnassaan ja muualla maailmassa, yritysten
vastuuta niiden yhteiskunnallisista vaikutuksista
Yhteiskuntavastuullinen yritys harjoittaa yritystoimintaa,
jota ohjaavat lait, asetukset ja kansainväliset sopimukset ja
suositukset sekä ay-liikkeen ja yritysten väliset
puitesopimukset ja yrityksen omat toimintaohjeet.
Käytännössä kysymys on yritykselle aineettomien arvojen,
kuten toimivien viranomaissuhteiden, tyytyväisten
asiakkaiden, ammattitaitoisen henkilöstön ja ympäristön
luottamuksen ja hyväksynnän, toteuttamisen tärkeyden
ymmärtäminen yrityksen menestymistekijänä. Näistä
muodostuu yrityksen maine, joka on yrityksen aineetonta
pääomalle.
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•

Termejä vastuullinen yritystoiminta ja vastuullisuus
käytetään synonyymeinä yhteiskuntavastuulle.

•

Kapein näkemys yritysten yhteiskuntavastuusta on
poimittu suoraan osakeyhtiölaista, jossa todetaan: ”Yhtiön
toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa
osakkeenomistajille”.

•

Mutta esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriö laajentaa
yrityksen taloudellisen vastuun aluetta
osakkeenomistajien etujen ajamisen lisäksi työpaikkojen
säilyttämiseen, verotulojen kasvattamiseen ja
yhteiskunnallisen hyvinvoinnin luomiseen.

Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta

Yhteiskuntavastuun ulottuvuudet
•

Yleisin tapa määritellä yritysten yhteiskuntavastuu
on eritellä se taloudelliseen, sosiaaliseen ja
ympäristöstä kannettavaan vastuuseen,
matkailualalla puhutaan lisäksi kulttuurisesta
vastuusta

•

Ensiksi: Yhteiskuntavastuu tarkoittaa yritysten
vapaaehtoista toimintaa erotuksena lain
edellyttämiin tai taloudellisten syiden aiheuttamiin
toimiin. Vastuullinen yritys huomioi siis myös
sellaisia näkökohtia, joiden laiminlyöminen ei johda
oikeudelliseen vastuuseen tai konkurssiin.

•

Toiseksi: Yhteiskuntavastuu erotetaan
hyväntekeväisyydestä.
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•

Taloudellinen vastuu pitää sisällään toiminnan
liiketaloudellisesta kestävyydestä huolehtimisen,
korruption vastaisen toiminnan ja veronmaksun.
Yrityksen tulee maksaa veroa ensisijaisesti siihen
valtioon, jossa tulon muodostava taloudellinen
toiminta ja työ tapahtuvat. Veronmaksu valtiolle
perustuu siihen, että yritykset käyttävät hyödyksi
verovaroin tuotettuja yhteiskunnan palveluita ja
rakenteita sekä valtion alueilla sijaitsevia
luonnonvaroja.

Yhteiskuntavastuun ulottuvuudet
•
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Sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat
oikeudenmukaiset ja ihmisoikeuksia
kunnioittavat toimintatavat, työelämän
käytännöt ja työntekijöiden työolosuhteet.
Lisäksi vastuu koskee kuluttaja-asioita kuten
tuoteturvallisuutta ja markkinointia.
Työelämän perusnormit muodostaa YK:n
erityisjärjestön vuonna 1919 perustetun
Kansainvälisen työjärjestö ILO:n (International
Labour Organization) työelämää koskevat
ihmisoikeussopimukset.
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•

Ympäristöstä kannettavaan vastuuseen kuuluu
yrityksen toiminnasta aiheutuvien
ympäristövaikutusten huomioiminen,
mittaaminen ja raportointi. Yrityksellä on
vastuu valmistamansa tuotteen koko
elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista.
Vastuullisella yrityksellä tulee olla selkeät
tavoitteet ympäristökuormituksensa
pienentämiseksi. Ympäristövastuuseen kuuluu
energiatehokkuus ja ympäristöystävällisen
teknologian käyttäminen, säästäväinen
luonnonvarojen käyttö, haitallisten aineiden
käytön välttäminen sekä jätteiden käsittely ja
kierrättäminen.

Yhteiskuntavastuun ulottuvuudet
Tavoitteita voivat esimerkiksi olla:
•
•
•

•
•
•
•
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yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen
vastuullinen liiketoiminta
rajoitettu voitonjako esim. suurimman osan voitostaan liikeideansa mukaisen
yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen joko kehittämällä omaa toimintaansa sen toimintaajatuksensa mukaisesti.
liiketoiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys.
työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen yrityksen päätöksentekoon mukaan lukien
työntekijäomisteisuus
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja tuotettujen yhteiskunnallisten vaikutusten mittaaminen.
heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäminen
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