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VASTUULLISUUSVIESTINTÄ ON VAIKUTTAMISTA

Vastuullisuusviestijän pitää ymmärtää ympäröivää maail-
maa ja tarkastella, mitä edellytyksiä omalla organisaatiolla 
on pysyä murroksessa mukana. Vastuullisuusviestinnän 
tulee olla tavoitteellista kestävän kehityksen mukaiseen 
muutokseen vaikuttamista.

Yritysvastuuohjelmissa usein puhutaan vastuullisuudes-
ta, kestävästä kehityksestä ja vaikuttavuudesta toistensa 
synonyymeinä; sitä ne eivät kuitenkaan ole. Jotta vastu-
ullisuudesta voidaan ylipäätään viestiä, on yritysten ym-
märrettävä liiketoimintansa vaikutukset ja rooli toimintay-
mpäristössään. 

Läpinäkyvässä vastuullisuusviestinnässä tulee pyrkiä 
parantamaan ja johtamaan oman toimialan muutosta.

Vastuullisuudesta puhutaan nyt kaikkialla. Vastuullisuus-
viestintä voi myös olla organisaation sisäistä viestintää 
ja henkilöstön kouluttamista, sillä jokainen työntekijä voi 
toimia työyhteisössään kestävän kehityksen muutosagent-
tina. 

Keräsimme tähän oppaaseen ajankohtaiset ja merkittävät 
vastuullisuuteen liittyvät termit, jotka jokaisen vastuulli-
suusviestijän tulisi osata.

Minna Rajainmäki
Espoo 1.7.2021
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1. Arvoketju
Yrityksissä on joukko säännöllisesti toistuvia ja toisiinsa 
kytköksissä olevia toimintoja, jotka muodostavat yrityksen 
arvoketjun. Tuntemalla arvoketju, voidaan analysoida 
toimintoja, jotka luovat yritykselle arvoa ja tuovat kilpai-
luetua. Arvoketju koostuu ensisijaisista toiminnoista, joita 
voi olla esimerkiksi yrityksen tulologistiikka, koneistus, 
pakkaaminen, kokoonpano, laitehuolto, testaaminen lähtöl-
ogistiikka, myynti, markkinointi ja palvelut. 

Ensisijaisia toimintoja tukevat tukitoiminnot kuten infra-
struktuuri, henkilöstöhallinto, teknologinen kehitystyö ja 
hankinnat. Arvoketjuun olisi tärkeää sisällyttää myös myyn-
nin jälkeinen tuotteen tai palvelun elinkaari. 

Vastuullisuusraportoinnissa ja yritysten päästölaskennassa 
on tärkeää tuntea yrityksen koko arvoketju, käytetyt alihank-
kijat ja tuotannon vaatimat panokset, jotta voidaan arvioida 
yrityksen vaikutukset kestävän kehityksen tavoitteisiin.

2. EU taksonomia
EU taksonomia on uusi luokittelujärjestelmä, jonka avulla 
ohjataan investointeja kestävämpiin hankkeisiin ja projek-
teihin EU:n ilmastotavoitteiden ja EU:n vihreän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Taksonomialla taloudelliset toimet luokitellaan 
ympäristökestävyytensä perusteella. Taksonomiassa 
taloudellisen toiminnan on täytettävä neljä ehtoa, jotta se 
kelpuutetaan kestäväksi. Toiminnan on lievennettävä ilmas-
tonmuutosta ja edistettävä siihen sopeutumista sekä vesie-
kosysteemien ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Lisäksi 
taloudellisen toiminnan on kehitettävä kiertotalouteen siirty-
mistä, ehkäistävä saastumista ja saasteita, sekä suojeltava ja 
ennallistettava luonnonmonimuotoisuutta ja ekosysteemejä. 

Komissio valmistelee parhaillaan (06/2021) työkalua, joka 
helpottaa taksonomian käyttöä.

http://st.merig.eu/index.php?id=270&L=2
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
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3. Green Deal 
Green Deal, eli vihreän kehityksen ohjelma, kartoittaa Eu-
roopalle keinot olla maailman ensimmäinen ilmastoneutraali 
maanosa vuonna 2050. Uuden kasvustrategian tarkoitus on 
muovata EU:sta moderni, resurssiviisas ja kilpailukykyinen 
alue. Tämä tapahtuu kytkemällä talouskasvu irti luonnon-
varojen käytöstä ja siirtymällä kiertotalouteen. 

Strategia sisältää toimintamallin, joka koostuu biodiversitee-
tin ennallistamisesta, saasteiden ja päästöjen leikkaamisesta 
sekä puhtaampien kiertotalouden ratkaisujen edistämisestä.

Toimintamalli sisältää myös linjauksen investointitarpeista 
ja olemassa olevista rahoitusvälineistä. Strategiassa asete-
tut ilmastoneutraaliustavoitteet saavutetaan investoimalla 
ilmastoystävälliseen teknologiaan, tukemalla innovaatioita, 
järjestämällä puhtaampi ja edullisempi henkilö- & joukko-
liikenne, irrottamalla energiasektori hiilestä, tehostamalla 
rakennusten energiatehokkuutta ja tekemällä kansainvälistä 
yhteistyötä globaalien ympäristöstandardien parantamiseksi.

4. Hiilineutraali
Hiilineutraaliudella tarkoitetaan, että ilmakehästä sidotaan 
sen verran hiilidioksidipäästöjä kuin niitä tuotetaan. Hiilineu-
traalin yhteiskunnan, tuotteen tai systeemin hiilijalanjälki on 
sen koko elinkaaren ajalta siis nolla.

Kokonaisvaltainen muuntuminen hiilineutraaliksi ei ole kuiten-
kaan ainoastaan CO²-päästöihin tuijottamista. Se vaikuttaa 
koko yrityksen toimintaan: strategiaan, johtamiseen ja ennen 
kaikkea uuden kestävämmän liiketoiminnan kehittämiseen. 

Kiertotalouden periaatteiden noudattaminen edistää 
pyrkimystä hiilineutraaliuteen. Vastuullisuuteen liittyvä 
sääntely kiristyy lähitulevaisuudessa myös rahoitusmarkki-
noiden toiminnan ja investointien osalta, sillä ne ohjaavat 
yhteiskunnan kehitystä. Monet rahoitusmarkkinoilla toimivat 
yritykset ovatkin alkaneet tekemään töitä portfolioidensa 
kestävyyden edistämiseksi. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://www.sitra.fi/artikkelit/mita-nama-kasitteet-tarkoittavat/
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5. Ilmastokestävä
Ilmastokestävyydellä, eli resilienssillä, tarkoitetaan tietoista ja 
ennakoivaa kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen; toimia jous-
tavasti häiriötilanteissa sekä toipua ja kehittyä niiden jälkeen.

Sopeutumisen ydin koostuu sosiaalisten, taloudellisten ja ekol-
ogisten näkökulmien samanaikaisesta huomioimisesta. 

Ilmastokestävät päätökset ja ratkaisut suunnitellaan ja to-
teutetaan siten, että niillä ennaltaehkäistään ja lievennetään 
ilmastoriskejä. Sopeutumista edistetään tukemalla kestävän 
kehityksen tavoitteita, kuten köyhyyden vähentämistä, ruoka 
turvan parantamista, luonnonvarojen kestävää käyttöä. 

Resilienssi on hillinnän (mitigaatio) ohella YK:n ilmastonmuu-
tosta koskevan puitesopimuksen keskeinen osa.

6. Ilmastoriskit
Ilmastoriskit ovat ilmastonmuutoksen suorista tai välillisistä 
vaikutuksista aiheutuvia uhkia liiketoiminnalle, investoinneille 
sekä yhteiskunnalle. Ilmastonmuutoksen suoria vaikutuksia ovat 
esimerkiksi sään poikkeukselliset ääri-ilmiöt, mitkä vaikuttavat 
liiketoimintaympäristöön.

Ilmastonmuutoksen välillisiä vaikutuksia liiketoimintaan ovat 
sääolosuhteiden muutoksista aiheutuvat vaikutukset, esimerkiksi 
kuivuudesta johtuvat metsäpalot tai viljasatojen heikentyminen 
ja sen seurauksena ruuan hinnan nousu, joka johtaisi ostovoiman 
alenemiseen ja eriarvoistumiseen. Yhteiskunnallisella tasolla 
ilmastoriskit voivat toteutua esimerkiksi ilmastopakolaisuutena 
tai luonnonvaroista käytävinä konflikteina.

https://mmm.fi/documents/1410837/5120838/Kansallinen+ilmastonmuutokseen+sopeutumissuunnitelma+2022.pdf/1716aa76-8005-4626-bae0-b91f3b0c6396?t=1501159291000
https://www.sitra.fi/hankkeet/hiiliriski-ja-ilmastoriski/
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7. Kapeneva neutraali 
Kapenevalla neutraalilla tarkoitetaan sitä, että nyky-yhtei-
skunnassa on yritystenkin otettava rohkeasti kantaa suuriin 
yhteiskunnallisiin ilmiöihin, josta viimeisimpänä esimerkkinä 
mainittakoon Black Lives Matter –liike, Metoo-kampanja ja 
Pride. 

Nykyaikaisen yrityksen on osallistuttava aktiivisesti ja 
läpinäkyvästi huomiota herättäviin yhteiskunnallisiin ilmiöi-
hin. Kapenevalla neutraalilla voidaan viitata myös yhteiskun-
nan polarisoitumiseen ja ääriajattelun yleistymiseen.

8. Kestävyysmurros
Kestävyysmurros on järjestelmätason muutos niin sanottu 
systeeminen muutos, joka tarkoittaa sitä, että hyvinvointimme 
perustan tuottavat yhteiskuntajärjestelmät muutetaan pe-
rusteellisesti kohti kestävämpiä toimintamalleja. 

Yhteiskuntajärjestelmillä viitataan luonnonjärjestelmiin, ruo-
kaketjuihin, liikennejärjestelmiin, energian tuotantoon, sekä 
kaupunkeihin ja kulttuurijärjestelmiin. Muutoksen suuntaa 
on kuitenkin arvioitava ja iteroitava viimeisimpään tutkittuun 
tietoon pohjautuen. Suomessa kestävyysmurroksen tutkimus-
ta johtaa Suomen ympäristökeskus Syke.

https://www.kestavyyspaneeli.fi/wp-content/uploads/sites/41/2020/02/Kuusi-polkua-kestavyyteen_julkaisu2020.pdf
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9. Kestävyysraportointi 
(Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD)

Kestävyysraportointia koskeva Euroopan komission ehdotta-
ma direktiivi säätelee yritysten raportointia ihmisoikeuks-
ien kunnioittamisesta sekä ympäristöön, yhteiskuntaan, 
työntekijöihin ja korruptioon liittyvistä asioista. 

CSRD-direktiivi tulee korvaamaan aikaisemman ei-taloudel-
lisen tiedon raportoinnista säädetyn direktiivin, NFRD:n. 
Ehdotus edellyttää yrityksiltä, että niiden liiketoimintamallit 
ja -strategiat ovat linjassa Pariisin sopimuksen 1,5 asteen 
ilmastonlämpenemistavoitteen kanssa, ja että raportointi 
täyttää tarkennetut huolellisuusvelvoitteet. Lisäksi yritysten 
on selvitettävä kestävyystekijöille asetettujen tavoitteiden ja 
sidosryhmien tarpeet liiketoimintamallissa ja strategiassa. 

Yritysten tulee myös raportoida organisaation hallituksen 
roolista kestävyystekijöitä koskevissa kysymyksissä; kes-
tävyystekijöihin liittyvistä riskeistä ja vaikutuksista yrityksen 
toiminnassa, tuotteissa, palveluissa ja koko arvoketjussa. 
Liiketoiminnan osalta on tunnistettava myös toiminnan 
vaikutusten ehkäiseviä, lieventäviä ja korjaavia toimenpiteitä. 
Raportointia edellytetään silloinkin, kun kestävyystekijöillä 
ei ole suoraa taloudellista merkitystä. Myös tulevaan liiketoi-
mintaan liittyviä asioita tulee huomioida raportoinnissa.

Direktiivin soveltamisala tulee kattamaan kaikki EU:n suuret 
yritykset tilintarkastusdirektiivin raja-arvoilla sekä pörssili-
statut pk-yritykset. Kestävyysraportti tulee sisällyttää yrityk-
sen toimintakertomukseen. 

Sääntelyn kiristämistä perustellaan kestävän kehityksen, EU 
Green Dealin sekä Agenda2030-ohjelman tavoitteiden ed-
istämisellä. Direktiivin päivitys rakentaa taloutta, joka toimii 
ihmisten hyväksi ja vahvistaa yksityisen ja julkisen sektorin 
yhteyttä ja muutosta kohti kestävämpää ja kattavampaa 
talous- ja finanssijärjestelmää.

https://www.fingo.fi/sites/default/tiedostot/fingon-lausunto-yritysten-kestavyysraportoinnin-direktiivin-ehdotuksesta170521.pdf
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10. Kiertotalous
Kiertotalous on talouden toimintamalli, joka perustuu jakami-
seen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Kiertotaloudessa ei 
tuoteta jatkuvasti lisää tuotteita neitseellisiä raaka-aineita 
käyttäen, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palvelu-
jen käyttämiseen. 

Materiaaleja ei tuhota eikä jätettä synny, vaan ne toimivat raa-
ka-aineena uusille tuotteille. Kiertotaloudessa pyritään mak-
simoimaan tuotteiden, komponenttien ja materiaalien sekä 
niihin sitoutuneen arvon kiertoa taloudessa mahdollisimman 
pitkään, jotta syntyy mahdollisimman vähän hukkaa. 

Materiaalitehokkuudesta seuraa ympäristöhyötyjä, joita 
ylikulutuksesta kärsivä maailma tarvitsee kestävän kasvun 
takaamiseksi. Kiertotalous luo myös merkittäviä taloudellisia 
ja sosiaalisia mahdollisuuksia. Kiertotaloudessa lisäarvoa lu-
odaan palveluilla ja digitaalisten ratkaisujen älykkyydellä, mikä 
tarkoittaa merkittäviä muutoksia kulutustottumuksiimme.

11. Kompensaatiot
Kompensaatioilla tarkoitetaan yksinkertaistettuna ympäristölle 
aiheutetun haitan poistamista samassa määrin kuin sitä ai-
heutetaan. Poistettavan haitan on kuitenkin oltava aiheutettua 
haittaa vastaava, jotta aiheutettu haitta todella kompensoidaan, 
eli korvataan. 

Joidenkin ympäristöhaittojen osalta kompensointi on haastavaa, 
sillä on vaikea löytää täysin samanlainen elinympäristö, eli habi-
taatti, johon on toiminnalla vaikutettu. 

Kasvihuonekaasupäästöjen kompensointi on yritysten yleisesti 
käyttämä tapa, jolla toiminnan hiilidioksidipäästöjä pienen-
netään. Päästöjen kompensoinnin ei tulisi kuitenkaan olla 
yritysten ensisijainen ympäristötoimi esimerkiksi hiilineutraali-
ustavoitteiden saavuttamisessa, vaan kompensaatioilla voidaan 
edesauttaa vastuullisuustavoitteita sitten, kun yritystoiminnasta 
aiheutuvia päästöjä ei voida enää pienentää muuttamalla tai 
tehostamalla käytössä olevia toimintatapoja.

https://www.sitra.fi/aiheet/kiertotalous/#mista-on-kyse
https://core.ac.uk/reader/14926650
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12. Liiketoimintamahdollisuudet ja -riskit
Kestävä kehitys, vihreä talous, sininen talous ja kiertotalous avaavat paljon 
liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille. Myös sääntelyllä ja rahoituksella tul-
laan ohjaamaan liiketoimintaa kohti kestävämpiä tuotteita ja palveluja. 

Lähivuosina EU:ssa muokataan markkinoita uudistamalla muun muassa ener-
gia-alaan, teollisuuteen, rakentamiseen, liikkumiseen, ruuantuotantoon ja kierto-
talouteen liittyvää lainsäädäntöä sekä rahoittamalla näihin liittyvää tutkimus- ja 
innovaatiotoimintaa merkittävillä summilla. 

Huomioimalla yritysvastuuseen, ilmastonmuutokseen ja luontokatoon liittyvät 
asiat liiketoiminnassa, hallitaan myös riskejä, kuten tuotanto- ja toimitushäiriöt, 
luonnonkatastrofit, sääntely ja toimintaympäristö, raaka-ainepula ja tuotanto-
panosten kallistuminen.

Yritysvastuuasioiden huomiotta jättäminen aiheuttaa riskejä liiketoiminnalle 
myös silloin, kun sidosryhmien odotuksiin ei vastata ja vastuullisuusviestintä ei 
ole suunniteltua. Kun vastuullisuusohjelma ja -viestintä on osa yrityksen strate-
giaa ja suunniteltu huolellisesti, tavoitetaan pitkäjänteisellä toiminnalla maine- 
ja PR-hyötyjä, kasvatetaan brändin arvoa, parannetaan sidosryhmäsuhteita ja 
pystytään ketterämmin vastaamaan muutoksiin toimintakentässä.

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/blogs/2020/vastuulliset-yritykset-menestyvat-koronakriisin-jalkeisessa-maailmassa
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13. Luontokato
Luontokadolla tarkoitetaan luonnon monimuotoisuuden köyhty-
mistä eli luonnon lajien ja elinympäristöjen häviämistä. 

Suomessa luonnon monimuotoisuus on jatkanut vähenemistään 
viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suomen uhanalaisista 
lajeista 31 % elää metsissä ja erityisesti vanhojen metsien määrä 
ja lajisto on uhanalaistunut. Metsät ovat merkittävä habitaatti, 
hiilinielu ja hiilivarasto. Siten metsillä ja luonnon monimuotoi-
suudella on keskeinen rooli maapallon ilmastonmuutoksen 
hillinnässä muun muassa hiilitasapainon ylläpitäjinä. Metsien 
hyödyntäminen ilmastonmuutoksen torjunnassa vaatii sekä 
hiilinielujen kasvattamista että nykyisten hiilivarastojen säi-
lyttämistä. 

Monimuotoisuuden heikkenemisen kannalta merkittävimpiä 
tekijöitä ovat kulutuksen lisääntyminen, metsätalous, maatalous, 
rakentaminen, saastuminen ja ilmastonmuutos. Luontokadon 
pysäyttäminen vaatii paikallisia tekoja ja sen merkitys yritysten 
vastuullisuusohjelmissakin tulee kiihtymään tulevaisuudessa.

14. Luontopääoma 
(Natural Capital)

Luonnon monimuotoisuus on niin ihmisten kuin yritystenkin 
olemassaolon perusta. Ihmisillä on merkittävä vaikutus luon-
non monimuotoisuuteen. Tulevaisuuden toimintaedellytysten 
varmistamiseksi niin yhteiskunnallisessa kuin liiketoiminnalli-
sessa päätöksenteossa on omaksuttava luontopääoma-ajat-
telu, jossa monimuotoinen luonto tunnistetaan ja nostetaan 
yhdeksi varallisuuden luokaksi muiden pääomien rinnalle. 
Tästä julkaistiin paljon huomiota saanut Dasguptan raportti 
alkuvuodesta 2021.

Luontopääoma onkin nostettava osaksi ympäristövastuus-
trategioita ja liiketaloudellista päätöksentekoa. Luontopääo-
ma protokolla on päätöksenteko työkalu, joka mahdollistaa 
organisaatioiden luonnonvaroihin kohdistuvien suorien ja 
epäsuorien vaikutusten mittaamisen.

https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Monimuotoisuus_ja_ilmastohyotyja_kannatt(60150)
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/962785/The_Economics_of_Biodiversity_The_Dasgupta_Review_Full_Report.pdf
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15. Reilu siirtymä 
Reilulla siirtymällä tarkoitetaan sitä, että siirtymä hiilineutraali-
in yhteiskuntaan toteutetaan sosiaalisesti ja alueellisesti reilul-
la tavalla. Keskeistä reilussa siirtymässä on, että yhteiskunnan 
rakenteita muoktaan suuntaan, jossa vähähiiliset ratkaisut 
ovat yrityksille ja kuluttajille houkuttelevia ja kannattavia. 

Yrittäjyys, kilpailukyky ja kansallisten mahdollisuuksien 
löytäminen ovat reilun siirtymän edellytyksiä. Reilun siirtymän 
varmistamiseksi sosiaalisia, alueellisia ja työllisyysvaikutuk-
sia seurataan. Lisäksi rakennemuutoksen toteuttamiseksi 
tuetaan työllisyyttä sekä alueiden elinvoimaisuuden kannalta 
haasteellisten alueiden ja toimialojen kestävää siirtymää. 
Myös pienituloisiin kohdistuvat vaikutukset huomioidaan ja 
yrityksille varmistetaan kompensoivien toimien toteutuminen.

16. Saavutettavuus
Saavutettavuudella tarkoitetaan Euroopan Unionin direktiiviä, 
jolla edistetään digitaalisten palvelujen saavutettavuutta. 
Toisin sanoen verkkosivujen ja mobiilisovellusten ja niiden 
sisältöjen on oltava sellaisia, että kuka tahansa voi niitä 
käyttää ja ymmärtää, mitä niissä sanotaan. 

Saavutettavuusdirektiivissä säädetään julkisen hallinnon verk-
kopalvelujen saavutettavuuden minimitasosta ja keinoista, 
joilla toteutumista voidaan valvoa. Direktiivin tavoitteena on 
edistää kaikkien mahdollisuutta toimia täysivertaisesti digi-
taalisessa yhteiskunnassa; parantaa digitaalisten palvelujen 
laatua; parantaa Euroopan unionin saavutettavuuden toteutta-
misen sisämarkkinoita; sekä luoda Euroopalle yhdenmukaiset 
minimitason vaatimukset saavutettavuudelle. 

Direktiivissä säädetään myös viranomaisten digitaalisten 
palvelujen järjestämisestä ja velvoitetaan hallinto tarjoamaan 
mahdollisuus viestiä viranomaisen kanssa sähköisesti.

https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/20764082/hiilineutraaliuden%2Btiekartta%2B03022020.pdf/1f1dfbea-f623-9197-5352-23a7f1b83703/hiilineutraaliuden%2Btiekartta%2B03022020.pdf
https://saavutettavuusdirektiivi.fi/?gclid=CjwKCAjw-qeFBhAsEiwA2G7Nl2LV01yhPTv9z3NmDKAghCnkoQ8jtPVu7eC23KtIs9GkzBiMsSq8kRoCUJkQAvD_BwE
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17. Science Based Targets
Science Based Targets tarkoittaa tieteeseen perustuvia 
ilmastotavoitteita. SBTi-aloitteen on käynnistänyt CDP, United 
Nations Global Compact, World Resources Institute ja WWF.

Käytännössä SBTi on yritysten Pariisin ilmastosopimus, joka 
on kunnianhimoisin yritysilmastoaloite. Ilmastotavoitteet 
pohjautuvat tiedeyhteisön suosituksiin ja ovat linjassa viimei-
simpien ilmastotieteiden suosittelemien tavoitteiden kanssa 
(korkeintaan 1,5°C lämpeneminen). 

SBT tarjoaa yrityksille tarkkaanmääritellyn polun päästöjen 
vähenemiseksi. Mukaan haluavien yritysten on lähetettävä 
hakemus, jossa määritellään yrityksen tavoitteet ja työ 
päästöjen vähentämiseksi. Hakemus lähetetään arvioitavaksi 
SBTi:n neuvostoon. Tavoitteista viestitään sitten sidosryhmille 
ja edistymisestä tulee raportoiden vuosittain.

https://sciencebasedtargets.org/how-it-works
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18. Suuri nollaus 
“The great reset” 

Suuri nollaus on World Economic Forumin koronapandemian 
seurauksena liikkeelle laittama aloite, jonka tarkoituksena on 
uudistaa maailman taloudelliset ja yhteiskunnalliset rak-
enteet siten, että kaikilla sidosryhmillä on vaikutusvaltaa 
kapitalistisessa yhteiskuntamallissa. 

Ajatus aloitteen käynnistymiseen lähti COVID-19-pandemian 
valtaisista yhteiskunnallisista ja taloudellisista vaikutuksista: 
satojen tuhansien ihmisten kuolemat ovat seurausta historian 
pahimmasta julkisen sektorin terveydenhuoltokriisistä. Sillä 
on merkittäviä pitkän aikavälin vaikutuksia talouden kasvuun, 
julkisen sektorin velkaantumiseen, työllisyyteen ja ihmisten 
hyvinvointiin. Nämä yhteiskunnalliset ja globaalit haasteet 
vaikeuttavat myös ilmastokriisiin sopeutumista ja kasvattavat 
sosiaalista epätasa-arvoa, sillä monet valtiot etsivät ratkaisu-
ja koronakriisin seurauksiin leikkaamalla varoja ympäristön-
suojelusta ja höllentämällä siihen kannustavia ohjauskeinoja. 

Koronapandemia toimii mahdollisuutena globaalille muutok-
selle, jonka seurauksena voidaan luoda terveempi, tasa-ar-
voisempi ja tuottoisampi tulevaisuus.

Suuri nollaus käsittää kolme osa-aluetta: 

1. Markkinoiden ohjaaminen reilumpia käytäntöjä kohti 
(”stakeholder economy”), mikä tarkoittaisi verotuksen, 
finanssipolitiikan, sääntelyn ja vaihdannan uudistamis-
ta. Hallitusten tulee edistää reformeja, jotka edistävät 
tasa-arvon toteutumista. Tämä tarkoittaisi maasta riip-
puen esimerkiksi tuloverotusta, fossiilisiin polttoaineisiin 
kohdistuvien tukiaisten poistamista ja uudistettua kan-
sainvälistä vaihdantaa, kilpailua ja aineetonta pääomaa 
koskevaa sääntelyä.

2. Investoinnit ohjaamaan yhteisiä tavoitteita, tasa-arvoa ja 
kestävyyttä. 

3. Hyödynnetään neljännen teollisen vallankumouksen 
innovaatioita yhteiskunnallisten ja terveydenhuollollisten 
ongelmien ratkomisessa.

https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/
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19. Whistleblowing
Ilmiantokanava

Whistleblower-direktiivi on kansallisesti täytäntöönpantava 
laki lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden 
suojelusta ja se tulee voimaan 17.12.2021 mennessä. Uuden 
lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka 
työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastais-
ta toimintaa erikseen määritellyillä EU:n oikeuden aloilla, voi 
ilmoittaa asiasta turvallisesti. Tarkoituksena on siis tehostaa 
petosten ja korruption ehkäisyä ja paljastamista. 

Whistleblower-laki säätää, että sekä yksityisen että julkisen 
sektorin organisaatioissa tulee olla ilmiantokanava, jossa voi 
turvallisesti ilmoittaa väärinkäytöksistä. 

Yksityisellä sektorilla vaatimus koskee yrityksiä, joissa on 
vähintään 50 työntekijää. Julkisella sektorilla velvollisuus 
koskee esimerkiksi valtionhallintoa, alue- ja maakuntahal-
lintoa sekä kuntia. Lisäksi perustetaan ulkoinen, viranomais-
ten ylläpitämä ilmoituskanava, jossa väärinkäytöksistä voi 
ilmoittaa luottamuksellisesti.

20. Vihreä siirtymä
Vihreä siirtymä on osa Suomen hallituksen kestävän kasvun 
ohjelmaa. Kestävä kasvu on ekologisesti, sosiaalisesti ja 
taloudellisesti kestävää kasvua, joka seuraa kilpailukyvystä, 
investoinneista, osaamisen kehittämisestä, tutkimuksesta ja 
innovaatioista. 

Vihreällä siirtymällä tuetaan talouden rakennemuutosta ja 
hyvinvointiyhteiskunnan kehittämistä. Sen tarkoituksena on 
vauhdittaa ratkaisuja, joilla päästöjä voidaan vähentää ja 
auttaa Suomea saavuttamaan vuodelle 2035 asetettu hiilineu-
traaliustavoite. 

Vihreällä siirtymällä korostetaan vety- ja kiertotalouden rat-
kaisuja, päästöttömiä energiajärjestelmiä ja pyritään paran-
tamaan energiatehokkuutta sekä siirtymää fossiilittomaan 
liikenteeseen ja lämmitykseen.

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/whistleblower-direktiivin-kansallinen-taytantoonpano.aspx
https://vm.fi/vihrea-siirtyma
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Katso lisää tulevaisuussanastoa 
Sitran materiaaleista: 

https://www.sitra.fi/tulevaisuussanasto/

21. Ympäristökädenjälki
Ympäristökädenjälki on hiilikädenjälkeä laajempi ja tarkem-
pi yritysten, tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutu-
sta kuvaava indikaattori. Toisin kuin jalanjälkimittarit, 
ympäristökädenjäljellä mitataan ja arvioidaan positiivisia 
ympäristöhyötyjä. 

Ympäristökädenjäljen tavoitteita on kaksi: se kannustaa 
yrityksiä vähentämään päästöjä ja resurssien käyttöä sekä 
viestimään aikaansaaduista hyödyistä. Ympäristökädenjälki 
kertoo yrityksen asiakkaalle, kuinka ympäristövaikutus piene-
nee verrattuna vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. 

Viestimällä päästövähennyspotentiaalista ja ilmastohyödy-
istä, voi kuluttaja alentaa omaa hiilijalanjälkeään.

22. Yritysvastuulaki
Euroopan parlamentti ajaa yrityksille laajaa ja pakollista 
ihmisoikeushuolellisuusvelvoitetta, jota myös Suomen hallitus 
on sitoutunut edistämään. Yritysvastuulainsäädäntö koskee 
kaikkia toimialoja ja sitä voidaan soveltaa kaiken kokoisiin 
yrityksiin. 

Laki velvoittaa yrityksiä huolehtimaan ihmisoikeuksista, 
ympäristöstä sekä hyvistä hallintotavoista ja se perustuu 
YK:n ihmisoikeuksia koskevaan huolellisuusvelvoitteeseen, 
jonka tarkoitus on ehkäistä oikeuksien rikkomista yritysten 
arvoketjuissa. Yritysvastuulaki asettaa yrityksille konkreetti-
sia velvoitteita vastuullisuuden noudattamiseen ja sisältää 
toimeenpanokeinot. Lailla pyritään parantamaan kestävän 
kehityksen tavoitteiden toteutumista ja pääsemään eroon 
vapaamatkustajista.

https://www.handprint.fi/
https://finnwatch.org/fi/teemat/645-yritysvastuulaki
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Yhteystiedot

Minna Rajainmäki
040 774 1838

Minna.rajainmaki@rodinia.fi
www.rodinia.fi

Näin voimme auttaa:

Vastuullisuuskartoitus ja nykytilan analyysi
Toimiala- ja kilpailija-analyysi

Vastuullisuusohjelman rakentaminen
Vastuullisuusraportin kirjoitus ja taitto

Vastuullisuusteemojen kuvitus
Toimitusketjun kuvaus

Kiertotalousliiketoimintamallien kuvaus
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