Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskuntavastuusta
Kesäkuun 2011 hallitusohjelman mukaan hallitus tukee hankkeita yhteiskuntavastuuta
koskevien kansainvälisten normien ja ohjeistojen vahvistamiseksi sekä edistää vastuullisuusnäkökohtien parempaa huomioon ottamista elinkeino-, kehitys- ja kauppapolitiikassa
ja julkisissa hankinnoissa.
Tämän periaatepäätöksen tavoitteena on nostaa suomalaiset yritykset ja hallinto edelläkävijöiksi yhteiskuntavastuuasioissa.
Mitä on yhteiskuntavastuu?
Yhteiskuntavastuulla on perinteisesti tarkoitettu lainsäädännön vähimmäisvaatimukset
ylittävää vastuuta esimerkiksi ympäristöstä, työntekijöistä, kuluttajista, lähiyhteisöistä ja
sidosryhmistä. Vastuullisuuden määritelmää voidaan kehittää siten, että vastuulliset organisaatiot tunnistaisivat omalle toiminnalleen olennaiset sidosryhmänsä ja kävisivät niiden
kanssa vuoropuhelua yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi.
Määrittelemällä yhteiskuntavastuu vaikutusten kautta päästään lähemmäksi niitä odotuksia, joita eri toimijoilla on toistensa vastuullista toimintaa kohtaan.
Valtioneuvoston yhteiskuntavastuun periaatepäätös rakentuu käsitykselle
yhteiskuntavastuusta eri toimijoiden vastuuna omista yhteiskunnallisista
vaikutuksistaan.
Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset
Tulevaisuudessa yhteiskuntavastuun merkitykseen vaikuttavat ainakin seuraavat yhteiskunnalliset kehityssuunnat: globalisaatio, köyhyys ja eriarvoisuus, digitalisoituminen, ilmastonmuutos, energian ja luonnonvarojen kestävä käyttö, kehittyvien maiden taloudellinen nousu ja kaupungistuminen, väestörakenteen painottuminen ikääntyneisiin, yhteiskuntavastuun merkityksen kasvu sidosryhmien keskuudessa sekä näihin kehityssuuntiin liittyvät
ihmisoikeuskysymykset ja ihmisoikeusloukkausten korostuminen.
Globalisaatio tuo suomalaisyritysten ja muiden toimijoiden arkeen uusia yhteiskuntavastuun kansainvälisiä pelisääntöjä, joiden tulisi mahdollistaa tasapuolisempia kilpailuolosuhteita ja rakentaa globaalia oikeudenmukaisuutta. Globalisaatio tuo mukanaan esimerkiksi
pitkien toimitusketjujen myötä työelämän perusoikeuksiin, ihmisoikeuksiin sekä ympäristöön liittyviä riskejä, mutta myös lukuisia taloudellisen kasvun ja kehityksen mahdollisuuksia.
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Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen sekä ihmisoikeusloukkausten ehkäiseminen
edellyttävät laaja-alaista yhteistyötä kehitysmaiden kanssa, missä vastuullisesti toimivilla
yrityksillä ja muilla toimijoilla on merkittävä rooli. Yhteistyön onnistumisen kannalta on
tärkeää, että eri toimijat tiedostavat toimintansa vaikutukset köyhyyteen ja eriarvoisuuteen sekä välttävät niiden lisääntymistä.
Digitalisoituminen luo uusia mahdollisuuksia tasavertaisuuden, demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiselle, kun tiedon leviäminen, yhteydenpito ja palveluiden saatavuus ovat
helpottuneet. Digitalisoituminen mahdollistaa myös yhteiskuntavastuun toimintamallien ja
vaikutusten arvioinnin sekä tulosten vertailun. Toisaalta digitalisoituminen sisältää myös
riskin epäeettisesti toimivien valtioiden tai rikollisten tekemiin tietoturva- tai ihmisoikeusloukkauksiin erilaisten vakoilu- ja seurantaohjelmien avulla.
Ilmastonmuutos sekä energian ja luonnonvarojen kestävä käyttö tarkoittavat, että on tultava toimeen entistä pienemmillä resursseilla, koska ympäristö ja luonnonvarat eivät kestä
nykyistä kulutusta ja siitä aiheutuvia päästöjä. Globaali väestönkasvu, teollistuminen ja kulutustason nousu lisäävät entisestään painetta luonnonvaroihin ja ympäristöön. Tämä liittyy läheisesti sekä tuotanto-olosuhteisiin, kuljetukseen että materiaalitehokkuuden lisäämiseen.
Kehittyvien maiden taloudellinen nousu ja kaupungistuminen tuovat työvoimaa maaseudulta kaupunkeihin. Tämä luo omat haasteensa vastuulliselle työllistämiselle sekä niille
keinoille, joilla yhteiskunta ja muut toimijat pyrkivät edesauttamaan työvoiman sopeutumista kaupunkeihin.
Väestörakenteen painottuminen ikääntyneisiin luo painetta julkisen talouden rahoituksen
kestävyyteen sekä hyvinvointipalveluiden järjestämiseen. Työikäisen väestön suhteellisen
osuuden vähentyessä on tärkeää, että entistä suurempi osa työikäisistä saadaan mukaan
työelämään ja työllisyysastetta saadaan nostettua. Erityisesti nuorten ja työmarkkinoilla
heikommassa asemassa olevien osalta yhteiskunnan eri toimijoiden on toimittava yhdessä,
jotta talouden nopeat suhdannevaihtelut, elinkeinoelämän rakennemuutokset, työmarkkinoiden korkeat osaamisvaatimukset ja kiristyvä kilpailu eivät jättäisi näitä ryhmiä työmarkkinoiden ulkopuolelle.
Yhteiskuntavastuun merkityksen kasvu on tullut esiin esimerkiksi eettisen kaupan suosion
kasvussa sekä verosuunnitteluun ja tuotantotapoihin liittyvissä eettisissä ja ekologisissa kysymyksissä. Myös sijoittajat asettavat yhä suuremman painoarvon vastuullisuudelle ja eettisyydelle. On nähtävissä, että kunkin organisaation sidosryhmät, olivat nämä sitten kansalaisia, kuluttajia, sijoittajia tai yrityksiä tulevat tulevaisuudessa lisäämään kiinnostustaan
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vastuullisuuskysymyksiin. Myös vastuullisuuteen liittyvä vaatimustaso tulee nousemaan.
Yhteiskuntavastuun merkityksen kasvu näkyy myös siinä, että aihetta painotetaan monella
eri tavoin esimerkiksi Suomen kehityspoliittisessa toimenpideohjelmassa 2012, valtion
omistajapolitiikkaa koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä 2011, taloudellisten
ulkosuhteiden toimintaohjelmassa 2012, valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisessa selonteossa 2009 sekä hallituksen tulevaisuusselonteon valmistelussa.

Tulevaisuuden näkymät ja tavoitetila 2015
Edellä kuvatut yhteiskunnalliset kehityssuunnat edellyttävät yhteiskuntavastuupolitiikan
strategisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Suomessa noudatetaan korkeatasoista lainsäädäntöä ja
toimitaan vahvan demokraattisen perinteen mukaisesti. Ongelmista kyetään keskustelemaan avoimesti ja niihin pyritään löytämään ratkaisuja yhteistyöllä. Globaalilla tasolla vastuullisuusratkaisujen kysyntä tulee kasvamaan ja niiden merkitys korostumaan. Suomalaisen yhteiskunnan ja suomalaisten yritysten vahvuuksia tulisikin kyetä nostamaan esiin.
Näin voidaan myös hyödyntää yhteiskunnan kehityssuuntiin liittyvät liiketoimintamahdollisuudet täysimittaisesti ottaen huomioon vastuullisuuden asettamat vaatimukset myös näiden liiketoimintojen osalta. Vastuullisuus tullee olemaan yhä tärkeämpi osatekijä suomalaisten yritysten kilpailukyvyn ylläpitämisessä globaalissa kilpailuympäristössä.
Menestyminen vuoden 2015 toimintaympäristössä edellyttää seuraavia asioita:










sekä julkinen että yksityinen sektori sitoutuvat laajamittaisesti yhteiskuntavastuuseen
yhteiskuntavastuu on osa organisaatioiden strategista johtamista ja organisaatioiden toiminta on avointa ja läpinäkyvää
organisaatiot kykenevät ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja mukautumaan niihin sekä käymään vuoropuhelua niitä kohtaan asetetuista yhteiskuntavastuun odotuksista
viranomaiset edistävät ratkaisuja, jotka toisaalta edistävät yritysten tasavertaista
toimintaympäristöä ja toisaalta paikallisen väestön, työntekijöiden ja kuluttajien
oikeuksien toteutumista sekä ympäristönsuojelua, taloudellista kestävyyttä ja ihmisoikeuskysymysten monipuolista huomioon ottamista
Suomi työskentelee aktiivisesti yritysten ja julkisen sektorin vastuullisuuden edistämiseksi sekä globaalien vastuullisuussitoumuksien aikaansaamiseksi ja noudattamiseksi
käytössä on mittareita, joilla eri aloilla toimivien ja erikokoisten organisaatioiden
toiminnan yhteiskuntavastuullisuutta voidaan arvioida

4


valtionhallinto sitoutuu toimivaan sisäiseen koordinaatioon yhteiskuntavastuuseen liittyvissä teemoissa.

Valtioneuvosto selventää tällä periaatepäätöksellä omia tavoitteitaan yhteiskuntavastuusta
ja vahvistaa samalla suomalaisten yritysten ja julkisen sektorin vastuullisuutta.
Valtioneuvosto sitoutuu edistämään yhteiskuntavastuullisuutta. Yhteiskuntavastuuta edistetään yhteistyössä julkisen sektorin, yritysten, kansalaisjärjestöjen, työmarkkinaosapuolten sekä muiden organisaatioiden
kanssa tämän toimintaohjelman muodossa. Valtio sitoutuu ottamaan vastuullisuuden huomioon myös omassa toiminnassaan.
Valtioneuvoston tavoitteena on suomalaisten yritysten toimiminen edelläkävijänä yhteiskuntavastuussa. Edelläkävijänä toimimisen edellytyksenä
on, että yhteiskuntavastuuseen vahvasti sitoutuneiden yritysten määrä
kasvaa, ne osaavat asettaa tavoitteita yhteiskunnallisille vaikutuksilleen
sekä arvioida saavutettuja vaikutuksia vuoropuhelussa eri sidosryhmien
kanssa. Nämä ovat merkittäviä tekijöitä myös Suomen kilpailukyvyn, suomalaisen hyvinvoinnin ja globaalin oikeudenmukaisuuden kehitykselle.
Päävastuutaho: työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö

1 Kansainvälinen politiikkakehikko
1.1 Kestävä kehitys
Kestävä kehitys muodostaa yhteiskuntavastuulle laajemman yhteiskunnallisen politiikkakehikon. Yhteiskuntavastuuseen sisältyy siten samoja teemoja kuin kestävään kehitykseen.
Suomi on sitoutunut YK:n taloudellisen, ekologisesti sekä yhteiskunnallisesti kestävän kehityksen politiikkaprosessiin. Rio+20 -konferenssissa sovittiin globaalien kestävän kehityksen
mittareiden laatimisesta sekä kannustettiin yrityksiä, valtioita ja muita sidosryhmiä kehittämään globaalisti yhteneviä malleja yhteiskuntavastuuraportointiin. Hallitusohjelman mukaisesti uudistetaan kansallinen kestävän kehityksen strategia, jossa määritellään kestävän
kehityksen kansallinen visio vuoteen 2050, periaatteet ja tavoitteet. Strategia laaditaan yhteistyössä eri hallinnonalojen ja muiden yhteiskunnallisten toimijatahojen kanssa. Kestävän
kehityksen yhteiskuntasitoumuksen toimeenpanon ja vaikuttavuuden seurannasta vastaa
Suomen kansallinen kestävän kehityksen toimikunta.
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Valtioneuvosto tunnistaa yhteiskuntavastuun ja kestävän kehityksen yhteydet ja ottaa yhteiskuntavastuukysymykset huomioon kestävän kehityksen uutta strategiaa laadittaessa.
Päävastuutaho: ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö
1.2 Komission linjaus yritysten yhteiskuntavastuustrategiasta
Euroopan komissio linjaa omat tavoitteensa yritysten yhteiskuntavastuun edistymiselle
vuosiksi 2011–2014 lokakuun 2011 tiedonannossaan1, jossa on otettu huomioon yhteiskuntavastuun kansainvälinen kehitys ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet. Komissio
esittää tiedonannossa oman uuden määritelmänsä yritysten yhteiskuntavastuusta ”yritysten vastuuna omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan”. Tiedonannon mukainen toimintaohjelma sisältää komission itsensä tekemiä sitoumuksia sekä toimintaehdotuksia yrityksille, Euroopan unionin jäsenvaltioille sekä muille sidosryhmille.
Toimintaohjelmassa komissio painottaa muun muassa yhteiskuntavastuun näkyvyyden lisäämistä ja hyvien käytäntöjen jakamista, ekologisten ja sosiaalisten näkökohtien tehokkaampaa huomiointia julkisissa hankinnoissa, itse- ja yhteissääntelyprosessien kehittämistä
sekä yritysten yhteiskunta- ja ympäristötiedottamisen parantamista. Komissio julkaisee
myös raportin unionin painopisteistä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien
periaatteiden täytäntöönpanossa ja kehittää ihmisoikeuksia koskevan ohjeistot tietyille
toimialoille ja pk-yrityksille.
Komission mukaan eurooppalaisen yhteiskuntavastuupolitiikan tulee rakentua kansainvälisesti hyväksytyille normeille ja ohjeistoille. Eurooppalaisen ja globaalin yhteiskuntavastuun
lähentämiseksi komissio seuraa eurooppalaisten suuryritysten sitoumuksia kansainvälisesti
hyväksyttyihin normeihin ja ohjeistoihin. Komissio toivoo myös jäsenmaiden tekevän tai
päivittävän omat suunnitelmansa yhteiskuntavastuun edistämiseksi. Lisäksi komissio toivoo jäsenmaiden tekevän oman suunnitelman YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien
ohjaavien periaatteiden toimeenpanemiseksi.
Valtioneuvosto päivittää tällä periaatepäätöksellä oman yhteiskuntavastuun toimintaohjelmansa. Valtioneuvoston piirissä tehdään suunnitelma
YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden toimeenpanemiseksi.
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Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva uudistettu EU:n strategia vuosiksi 2011–2014
(KOM(2011) 681 lopullinen), http://www.tem.fi/files/31324/COM%282011%29_681_FINAL.pdf.
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1.3 Kansainvälisesti hyväksyttyjen yhteiskuntavastuun normien ja ohjeistojen
edistäminen
Globaalin vastuullisuuden edistämiseksi ja tasapuolisempien kilpailuolosuhteiden takaamiseksi tarvitaan kansainvälisesti hyväksyttyjä yhteiskuntavastuun normeja ja ohjeistoja. Tällaisia ovat muun muassa OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille, Yhdistyneiden
kansakuntien
Global
Compact
-aloitteen
periaatteet,
ISO
26000
yhteiskuntavastuustandardi, Kansainvälisen työjärjestön ILO:n kolmikantainen periaatejulistus monikansallisista yrityksistä ja sosiaalipolitiikasta sekä Yhdistyneiden kansakuntien
yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet.
OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille on vastuullista liiketoimintatapaa koskeva kattava säännöstö. Suomi on sitoutunut 42 muun valtion ohella edistämään OECD:n toimintaohjeita asettamalla kansallisen yhteyselimen tukemaan toimintaohjeiden soveltamista. Suomen kansallinen
yhteyselin on työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva, valtioneuvoston asettama yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta yhdessä
työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että
yritykset kunnioittavat kansainvälisesti tunnustettuja sopimuksia sekä
noudattavat vastuullisen yritystoiminnan normeja ja ohjeistoja. Ihmisoikeuksia ja työelämän perusoikeuksia on kunnioitettava ja ympäristönäkökohdat on otettava huomioon myös pitkissä toimitus- ja tuotantoketjuissa.
Suomi osallistuu aktiivisesti kansainvälisiin prosesseihin, joissa kehitetään
yhteiskuntavastuuta koskevia kansainvälisiä normeja ja ohjeistoja. Tavoitteena on yhteiskuntavastuuta koskevien normien ja ohjeistojen selkeys,
yksinkertaisuus ja keskinäinen yhdenmukaisuus yritysten ja muiden toimijoiden hallinnollisen taakan vähentämiseksi. Valtioneuvosto varmistaa, että kansallisella yhteyselimellä on riittävät resurssit edistää OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevien toimintaohjeiden tehokasta soveltamista.
Valtioneuvosto varmistaa, että tarjolla on selkeää ja helposti saatavaa tietoa eri kansainvälisistä yhteiskuntavastuun suosituksista ja toimintaohjeista.
Valtioneuvosto kannustaa suomalaisia suuryrityksiä ottamaan oman yhteiskuntavastuupolitiikkansa ohjeeksi tai perustaksi vähintään yhden kansainvälisen yhteiskuntavastuun toimintaohjeen, joita ovat muun muassa
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OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille, YK:n Global Compact
-aloitteen periaatteet ja ISO 26000 -yhteiskuntavastuustandardi. Lisäksi
valtioneuvosto kannustaa kansainvälisesti toimivia suomalaisia suuryrityksiä kunnioittamaan kansainvälisen työjärjestön ILO:n kolmikantaista periaatejulistusta monikansallisista yrityksistä ja sosiaalipolitiikasta sekä YK:n
yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita.
Valtioneuvosto kehittää yhteiskuntavastuun edistymisen seuraamiseen
soveltuvia kriteereitä selvittämällä, mitä kansainvälisiä mittareita on käytettävissä ja miten niitä voisi hyödyntää.
Päävastuutaho: työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, ympäristöministeriö

2 Yritysten yhteiskuntavastuun edistäminen
Markkinoiden, sidosryhmien ja lainsäädännön vaatimukset yritysten vastuullisuudesta kasvavat entisestään. Yritysten asiakkaat kiinnittävät lisääntyvästi huomioita yritystoiminnan
vastuullisuuteen, minkä vuoksi yritysten oman kilpailukyvyn ylläpitämisen kannalta vastuullisuus korostuu. Jotta näihin vaatimuksiin voidaan vastata, yhä useammalla suomalaisyrityksellä tulisi olla käytössä läpinäkyvä yhteiskuntavastuun toimintamalli, johon sisältyy
toiminnan kehittäminen yhteiskunnallisten vaikutusten huolellisen ennakkoarvioinnin pohjalta sekä vuorovaikutus yrityksen sidosryhmien – kuluttajien, asiakkaiden, sopimuskumppaneiden ja paikallisyhteisön – kanssa. Myös niiden yritysten, jotka eivät työskentele suoraan kuluttajarajapinnassa, on syytä valmistautua kasvaviin vaatimuksiin. Vaikka kestävän
kehityksen tavoitteet ovat tärkeitä syitä edistää yritysten vastuullisuutta, julkisen vallan intressi liittyy vahvasti myös yritysten kilpailukyvyn tukemiseen kansantalouden edistämiseksi ja globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseen. Globaaliin oikeudenmukaisuuteen kuuluu myös se tavoite, että tasavertaisen kilpailuasetelman varmistamiseksi vastuullisuus
koskisi erimaalaisia yrityksiä samankaltaisesti.
Valtioneuvosto kannustaa yrityksiä arvioimaan oman toimintansa sekä arvo- ja tuotantoketjujensa vaikutukset tärkeimpiin ekologisiin ja sosiaalisiin
näkökohtiin, tunnistamaan suurimmat riskit ja vaikutukset sekä sitoutumaan vähentämään negatiivisia vaikutuksia. Yritysten pyrkiessä edelläkävijöiksi vastuullisuudessa näitä kannustetaan myös seuraamaan omien
toimialojensa ja kilpailijayritysten vastuullisuuskehitystä ja sitoumuksia
kansainvälisellä tasolla.
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Päävastuutaho: työ- ja elinkeinoministeriö
2.1 Yritykset ja ihmisoikeudet
Monet ihmisoikeuksiin liittyvät teemat ovat esillä suomalaisessa keskustelussa, mutta niitä
ei aina tunnisteta juuri ihmisoikeusteemoiksi. Tällaisia teemoja ovat muun muassa syrjimättömyys, ihmisarvoinen työ, työntekijöiden oikeus vapaaseen liikkuvuuteen, järjestäytymisvapaus sekä tieto- ja yksityisyyden suoja. Työelämän perusoikeuksien toteutumisessa
onkin kyse myös ihmisoikeuksien toteutumisesta. Myös monet ympäristöongelmat yhdistyvät ihmisoikeusloukkauksiin, kun esimerkiksi saastuminen uhkaa paikallisyhteisön jäsenten oikeutta terveyteen tai ruokaan.
Kesäkuussa 2011 julkaistiin YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet2,
joita Suomi on sitoutunut edistämään. Nämä niin sanotut Ruggie-periaatteet on sisällytetty
myös uusimpiin OECD:n toimintaohjeisiin monikansallisille yrityksille. Näin ollen OECD:n
kansallisten yhteyselinten3 käsiteltäväksi voidaan saattaa arvioitavaksi, onko yritys noudattanut toimintaohjeissa määriteltyjä ihmisoikeusperiaatteita.
Valtioneuvoston piirissä valmistellaan suunnitelma YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden toimeenpanemiseksi. Suunnitelman teon yhteydessä selvennetään julkishallinnon välistä työnjakoa ja
tarkistetaan mahdolliset lainsäädännölliset muutostarpeet. Lisäksi valmistellaan sidosryhmäyhteistyöllä työkalu, jonka avulla voidaan edistää YK:n
yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden toteutumista
käytännön tasolla.
Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että yritykset ottavat huomioon toimintansa todelliset ja mahdolliset vaikutukset yritysten sidosryhmien – työntekijöiden, omistajien, asiakkaiden ja paikallisyhteisön, erityisesti helposti syrjäytyvien ryhmien – ihmisoikeuksien toteutumiselle.
Valtioneuvoston tavoitteena on, että kansainvälisten ja alueellisten ihmisoikeussopimusten kansallista voimaansaattamista, valvontaa sekä toimeenpanoa vahvistetaan.
Päävastuutaho: ulkoasiainministeriö, oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö

2

Guiding Principles on Business and Human Rights - Implementing the United Nations “Protect, Respect and
Remedy” Framework, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf.
3
Suomessa OECD:n toimintaohjeiden noudattamiseen liittyvät yksittäistapauksia koskevat selvityspyynnöt käsittelee työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnan kanssa. Ks. lisätietoja http://www.tem.fi/index.phtml?s=3234, http://www.tem.fi/index.phtml?s=5108.

9

2.1.1 Ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointi laajenee julkisesti tuetussa vienninrahoituksessa
Suomen julkisesti tuetussa viennin rahoituksessa otetaan huomioon taattavien hankkeiden
ympäristövaikutukset osana hankkeen kokonaisriskiarviointia. Arvioinnissa hankkeen sijainti, ympäristövaikutusten taso sekä ympäristöasioihin sisältyvät taloudelliset tai maineriskit.
Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj:n ympäristöpolitiikka ja ympäristövaikutusten arviointijärjestelmä ovat viennin rahoituksen käyttämiä työkaluja. Niiden kehitystyössä on
otettu huomioon sekä valtion vientitakuista annetun lain periaatteet (422/2001) sekä
OECD:n suositukset ympäristöasioiden huomioon ottamisesta vientiluotoissa. OECDmaiden vientitakuulaitoksia koskevilla periaatteilla taataan eri maiden viejille tasavertainen
asema, ja näin ollen Suomen kansallisissa linjauksissa on lähtökohtaisesti noudatettu
OECD-tason periaatteita.
OECD:n ympäristösuosituksen uudistamisesta neuvoteltiin vuosina 2010–2012 ja uusi suositus hyväksyttiin kesäkuun lopussa OECD:n neuvostossa4. Uudessa suosituksessa ympäristövaikutusten rinnalla huomioidaan entistä voimakkaammin myös vientihankkeiden sosiaaliset vaikutukset työntekijöihin ja paikallisiin yhteisöihin. Hankearvioinnissa kiinnitetään
huomiota aikaisempaa laajemmin muun muassa työoloihin ja työelämän oikeuksiin, työntekijöiden ja hankkeen vaikutusalueella elävien ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen,
maanhankintaan ja mahdollisesti aiheutuviin pakkomuuttoihin, alkuperäiskansoihin, kulttuuriperintöön sekä siihen, liittyykö hankkeeseen pakkotyötä tai lapsityövoiman käyttöä.
Finnvera Oyj päivittää parhaillaan ympäristöpolitiikkansa vastaamaan uuden OECDsuosituksen vaatimuksia.
Suomi sitoutuu yhteistyössä muiden OECD-maiden kanssa jatkamaan työtä
OECD:n vientiluottotyöryhmässä sosiaalisten vaikutusten ml. ihmisoikeuskysymysten parissa osana uutta ympäristösuositusta. Suomi on mukana
kehittämässä työkaluja sekä yhteisiä lähestymistapoja sosiaalisten vaikutusten ml. ihmisoikeuskysymysten huomioon ottamiseksi hanketasolla julkisesti tuetussa vienninrahoituksessa.
Päävastuutaho: työ- ja elinkeinoministeriö (Finnvera Oyj)

4

Recommendation of the Council on Common Approaches for Officially Supported Export Credits and Environmental and Social Due Diligence (The “Common Approaches”), TAD/ECG(2012)5,
http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG%282012%295&doclanguage=e
n.
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2.1.2 Ihmisoikeuksien toteutumisen edistäminen ja ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointi kehityspoliittisissa yksityisen sektorin tukimuodoissa
Ulkoasiainministeriö tukee suomalaisen yksityisen sektorin kehitysyhteistyötä Finnfundin ja
Finnpartnership-liikekumppanuusohjelman kautta. Korkotukiluottoinstrumentti korvataan
muilla yhteistyömuodoilla.
Kehityspoliittisesti tärkeä toimija on Finnfund eli Teollisen yhteistyön rahasto Oy, jonka
enemmistöomistaja on Suomen valtio. Finnfund on valtion erityistehtävää hoitava, suomalainen kehitysrahoitusyhtiö ja yksi Suomen kehityspolitiikan tärkeimmistä välineistä yksityisen sektorin kehityksen tukemisessa. Finnfundin erityistehtävä on kehityspoliittinen: se
edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä rahoittamalla niissä itsekannattavasti vastuullista yksityistä yritystoimintaa. Finnfundin omistajaohjauksesta vastaa ulkoasiainministeriössä kehityspoliittisen osaston kehitysrahoituslaitosten yksikkö.
Finnpartnership on liikekumppanuusohjelma, jonka tavoitteena on lisätä suomalaisten ja
kehitysmaiden yritysten ja liiketoiminnasta kiinnostuneiden toimijoiden pitkäaikaista kaupallista yhteistyötä. Sekä Finnfundin että Finnpartnershipin toiminnan on tuotettava myönteisiä kehitys- tai ympäristövaikutuksia kehitysmaissa.
Finnfundin ja Finnpartnershipin toiminta edistää ihmisoikeuksien toteutumista Suomen
kehityspolitiikan mukaisesti. Sekä Finnfund että Finnpartnership edellyttävät hankkeidensa
kehitys- ja ympäristövaikutusten arviointia, kohdemaan lakien ja vaatimusten noudattamista sekä ympäristö- ja yhteiskunnallisissa asioissa kansainvälisen tason vaatimusten täyttämistä.
Kehityspoliittisen toimenpideohjelman mukaisesti ulkoasiainministeriö kehittää yhdessä
yksityisen sektorin kanssa korkotukiluottoinstrumentin korvaavia, kehityspoliittisia tavoitteita edistäviä ja muuta kehityspoliittista keinovalikoimaa täydentäviä yhteistyömuotoja.
Vaikka uusia korkotukiluottoja ei aloiteta, on tärkeää, että ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten, ml. ihmisoikeusvelvoitteiden toteutumisen arviointia jatketaan jo käynnissä olevissa korkotukiluottohankkeissa.
Valtioneuvosto jatkaa ihmisoikeuksien edistämistä ja edellyttää kehitys- ja
ympäristövaikutusten arviointia Finnfundissa ja Finnpartnershipliikekumppanuusohjelmassa.
Ulkoasiainministeriö edellyttää ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten, ml.
ihmisoikeusvelvoitteiden toteutumisen, arviointia käynnissä olevissa korkotukiluottohankkeissa.
Päävastuutaho: ulkoasiainministeriö
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2.2 Itse- ja yhteissääntelyn rooli yritysten yhteiskuntavastuun toteuttamisessa
Itse- ja yhteissääntely on perinteisesti nähty lainsäädäntöä täydentävänä tai lainsäädännön
vaihtoehtona. Yritysten yhteiskuntavastuun näkökulmasta itse- ja yhteissääntely voidaan
nähdä yritysten omien vastuullisuustoimien jatkeena. Monet yritykset osallistuvat erilaisiin
yhteiskuntavastuun itse- tai yhteissääntelyprosesseihin esimerkiksi toimialakohtaisten vastuullisuusmenettelytapaohjeiden luomiseksi. Yritykset voivat niiden avulla tarttua ajassa
muuttuviin ilmiöihin ja kehittää omista lähtökohdistaan uusia, vastuullisempia toimintatapoja.
Itse- ja yhteissääntelyyn perustuvat yhteiskuntavastuujärjestelmät tarvitsevat uskottavuutta, mikä syntyy prosessin läpinäkyvyydestä, avoimesta sovittujen vastuullisuusperiaatteiden noudattamisen raportoinnista, kriteerien noudattamatta jättämisen seuraamusten
vaikuttavuudesta ja sidosryhmien mukaan ottamisesta. Yhteiskuntavastuujärjestelmä tarvitsee toimiakseen seurantaa, menettelytapoja ristiriitojen ratkaisemiseen sekä selkeästi
ilmaistut keinot sidosryhmien ja yksittäisten kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Tämän lisäksi on varattava resursseja yritysten henkilöstön kouluttamiseen,
jotta yhteiskuntavastuujärjestelmään sitoutuneiden yritysten koko henkilökunnalle on selvää, mitä järjestelmään sisältyvän vastuullisuusohjeiston noudattaminen tarkoittaa käytännössä.
Itse- ja yhteissääntelyprosessit ovat myös osa Euroopan unionin paremman sääntelyn5 ohjelmaa. Komissio on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on luoda yritysten ja sidosryhmien avulla hyvien käytäntöjen ohjeisto yhteiskuntavastuun itse- ja yhteissääntelyprosesseista.
Valtioneuvosto kannustaa toimialajärjestöjä osallistumaan kansainväliseen ja kansalliseen yhteistyöhön toimivien ja luotettavien yhteiskuntavastuun itse- ja yhteissääntelyprosessien luomiseksi.
Päävastuutaho: työ- ja elinkeinoministeriö

5

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Parempaa sääntelyä kasvun ja työllisyyden edistämiseksi Euroopan unionissa (KOM(2005) 97 lopullinen), http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0097:FIN:FI:PDF.
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2.3 Pk-sektorin vastuullisuuden edistäminen
Kaikilla yrityksillä ei ole riittäviä resursseja oman vastuullisuutensa arvioimiseksi. Suomalaisista yrityksistä valtaosa on pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka voivat olla kiinnostuneita
oman vastuullisuutensa arvioimisesta ja parantamisesta, mutta joilta puuttuvat työkalut
sen toteuttamiseksi. Osalle voi myös olla epäselvää, mitä vastuullisuudelta tarkalleen odotetaan tai mitä vastuullisuus voisi olla omalla toimialalla.
Pk-sektorin vastuullisuuden edistämiseksi tarvitaan selkeämpää viestiä siitä, mitä pkyritysten vastuullisuudelta odotetaan. Tämä periaatepäätös vastaa osaltaan siihen. Lisäksi
tarvitaan uusia käytännön työkaluja, joiden avulla pk-yritykset voivat aloittaa omaan toimintaansa suhteutetun arvioinnin siitä, millaisia riskejä niiden toimintaan liittyy. Tällaisia
ovat esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön CSR-kompassi -verkkotyökalun pk-yrityksille
suunnattu osuus sekä erilaiset ympäristömerkinnät ja -järjestelmät, jotka auttavat pkyrityksiä niiden tuotantoketjujen vastuullisessa hallinnassa.
Valtioneuvosto kutsuu keskeiset pk-yrityksiä edustavat järjestöt kehittämään yhteistyössä keinoja, joilla edistetään yhteiskuntavastuuta pksektorilla. Tällainen keino olisi esimerkiksi pk-sektorille räätälöity itsearviointityökalu, jota pk-yritykset voivat hyödyntää omaan toimialaansa liittyvien ekologisten ja sosiaalisten riskien tunnistamisessa ja oman viestintänsä kehittämisessä. Tämän ohella valtioneuvosto pyrkii tekemään tunnetuksi jo olemassa olevia käytännön apuvälineitä.
Päävastuutaho: työ- ja elinkeinoministeriö
2.4 Yritysten taloudellinen yhteiskuntavastuu
Yritysten yhteiskuntavastuuseen sisältyy myös kysymys yrityksen taloudellisten velvoitteiden hoitamisesta. Valtioneuvosto toimeenpanee harmaan talouden ja talousrikollisuuden
vastaista ohjelmaa, jonka tavoitteena on vähentää harmaata taloutta ja talousrikollisuutta
sekä tukea laillista yritystoimintaa ja tervettä kilpailua. Valtioneuvosto pyrkii estämään
kansainvälistä veronkiertoa ensisijaisesti verolainsäädännön sekä kansainvälisten verosopimusten ja verovalvonnan tehostamisen keinoin.
Lainsäädännön velvoitteista riippumatta yritysten verosuunnitteluun kohdistuu lisääntyvää
yhteiskunnallista mielenkiintoa. Sama koskee yritysten toimintaa irtisanomistilanteissa. Taloudellisten velvoitteiden hoitamisesta on tullut osa yritysten maineen hallintaa.
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Harmaan talouden torjuntaa toteutetaan ja tehostetaan erillisen valtioneuvoston 19.1.2012 antaman periaatepäätöksen ja sen toimenpideehdotusten mukaisesti6.
Hallitusohjelman mukaan Suomi toimii eturintamassa kansainvälisen veronkierron lopettamisessa. Verosopimusten tietojen vaihdossa pyritään
siihen, että jatkossa automaattinen tietojenvaihto olisi kansainvälinen
standardi.
Päävastuutaho: valtiovarainministeriö
Valtioneuvosto kannustaa yrityksiä kiinnittämään huomioita taloudellisten
velvoitteiden täyttämisen kasvavaan merkitykseen osana yhteiskuntavastuustrategiaansa ja maineenhallintaansa.
Valtioneuvosto korostaa yritysten yhteiskuntavastuun merkitystä ja pitää
hyvänä esimerkkinä eräiden yritysten käyttöön ottamia työvoiman vähentämistilanteisiin liittyviä ohjelmia, jotka tukevat henkilöstön uudelleen
työllistymistä, kouluttautumista ja yrittäjyyttä.
2.5 Korruption ja rahanpesun torjunta
Korruptio ja rahanpesu häiritsevät tervettä kilpailua ja heikentävät oikeusvaltion toimintakykyä. Epäeettiset ja laittomat menettelytavat rapauttavat sekä yritysten toimintaympäristöä, yhteiskunnan toimivuutta että demokratian perustuksia.
Korruption torjumiseksi Suomi toimii aktiivisesti YK:n, Euroopan Neuvoston ja OECD:n lahjonnanvastaisessa työssä yhdessä muiden maiden kanssa ja panee täytäntöön kansainväliset velvoitteet. Kansainvälinen lahjonnanvastainen työ perustuu YK:n korruption vastaiseen yleissopimukseen (UNCAC), OECD:n lahjonnanvastaiseen yleissopimukseen, sitä täydentäviin asiakirjoihin ja suosituksiin sekä Euroopan Neuvoston korruption vastaisiin suosituksiin.
Suomi tekee korruption vastaista työtä osana ulkopolitiikkaa. Suomen Kehityspoliittinen
toimenpideohjelma korostaa korruption vastaista työtä.

6

Valtioneuvoston periaatepäätös hallituksen toimintaohjelmaksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden vähentämiseksi vuosina 2012–2015, annettu 19.1.2012,
http://valtioneuvosto.fi/toiminta/periaatepaatokset/periaatepaatos/fi.jsp?oid=349032.
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Suomi toimii myös aktiivisesti OECD:n rahanpesun vastaisen torjuntaryhmän (FATF) antamien rahanpesun vastaisten suositusten täytäntöön panemiseksi.
Valtioneuvoston tavoitteena on, että korruptio Suomessa selkeästi vähenee ja että Suomi on maailman vähiten korruptoitunut maa. Mittarina
käytetään Transparency Internationalin korruptioindeksiä.
Suomi toteuttaa tehokkaasti YK:n, OECD:n ja Euroopan Neuvoston Suomelle antamat suositukset korruption vastaisen lainsäädännön ja käytännön täytäntöönpanotoimien tehostamiseksi.
Suomi toteuttaa tehokkaasti FATF:n antamat rahanpesuun torjuntaa koskevat suositukset.
Päävastuutaho: oikeusministeriö (koordinaattori), kaikki em. täytäntöönpanoon liittyvät viranomaistahot
Suomi toimii aktiivisesti YK:n korruption vastaisen yleissopimuksen toimeenpanon edistämiseksi ja vahvistaa korruption vastaista työtä kehityspolitiikassa.
Päävastuutaho: oikeusministeriö, ulkoasiainministeriö
2.6 Yritysten yhteiskunta- ja ympäristöviestintä
Läpinäkyvyys on vastuullisen yritystoiminnan perusedellytys, sillä se mahdollistaa toiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnin. Euroopan komissio pitää yritysten yhteiskunta- ja ympäristöviestintää myös mahdollisena keinona parantaa yleisön luottamusta yrityksiä kohtaan kansainvälisen finanssikriisin aiheuttamien vaikutusten jälkeen. Avoimemman tiedotuspolitiikan nähdään myös edistävän yritysten sitoutumista omiin sidosryhmiinsä sekä parantavan muun muassa kestävään kehitykseen liittyvien riskien tunnistamista.
Olennaisen ei-taloudellisen tiedon julkaisemisen on nähty auttavan sijoittajia tekemään tehokkaampaa pääoman kohdentamista ja parantavan pitkän aikavälin sijoitustavoitteiden
toteutumista. Erityisen tärkeänä olennaisen ei-taloudellisen tiedon saatavuutta on pidetty
silloin, kun halutaan edistää vastuullista sijoittamista.
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Osa Euroopan unionin jäsenvaltioista on ottanut käyttöön ei-taloudellista tietoa koskevia ilmoitusvelvollisuuksia, jotka menevät unionin nykyistä lainsäädäntöä7 pidemmälle.
Komissio aikoo esittää vuoden 2012 loppuun mennessä oman säädösehdotuksensa yhteiskunta- ja ympäristötiedottamisen edistämiseksi. Ehdotukset eivät tule koskemaan pkyrityksiä, jotka voivat halutessaan ilmoittaa vastaavat tiedot epämuodollisesti ja vapaaehtoisesti.
Valtioneuvosto kannustaa sidosryhmiä edistämään tietoisuutta yritysten
yhteiskunta- ja ympäristövastuuasioista sekä yrityksiä ottamaan käyttöön
yhteiskuntavastuuta tukevia johtamisjärjestelmiä ja julkistamaan toimintaansa koskevia ei-taloudellisia yhteiskunnallisia ja ympäristövaikutuksia
koskevaa tietoa, esimerkiksi yhteiskunnallisten vaikutusten arviointiraportin muodossa.
Päävastuutaho: työ- ja elinkeinoministeriö
2.7 Kaivosteollisuuden vastuullisuuden edistäminen
Kaivosteollisuus on vahvassa kasvussa, minkä vuoksi kaivosteollisuus yksittäisenä toimialana on otettu mukaan tähän toimintaohjelmaan. Suomessa kaivostoiminnan tuotannon on
arvioitu kaksinkertaistuvan vuoteen 2016 mennessä ja myös valtio on panostanut kaivostoiminnan kehittämiseen. Kaivosteollisuuden on odotettu tuovan merkittäviä kansantaloudellisia hyötyjä uusien työpaikkojen ja investointien myötä, mikä edesauttaa myös tasapainoista alueellista kehitystä. Sijoittajien näkökulmasta on kuitenkin keskeistä, miten houkuttelevaksi sijoituskohteeksi suomalainen kaivostoiminta koetaan. Luonnonvaraesiintymien
laadun lisäksi erityisesti kaivosyhtiöiden ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen liittyvien velvoitteiden toimeenpano on ratkaisevaa. Huonosti hoidetut velvoitteet ovat vakava riski
toiminnan hyväksyttävyydelle ja sitä kautta suomalaisen kaivosteollisuuden kilpailukyvylle
kansainvälisesti.
Suomen vakaa ja ennustettava toimintaympäristö parantaa mahdollisuuksia saada Suomeen paitsi pääomia, myös kaivosalan kansainvälistä osaamista omaavia investoijia. Työ- ja
elinkeinoministeriö on valmistelemassa periaatepäätösesitystä valtioneuvostolle ulkomaisten investointien lisäämiseksi, missä kaivossektorilla tullee olemaan merkittävä rooli.
Työ- ja elinkeinoministeriön aloitteesta on myös käynnistetty kuluvan vuoden aikana laajapohjainen sidosryhmäkeskustelu kaivostoiminnasta, mikä tähtää toimintasuunnitelman
7

Tilinpäätöksiä koskevassa direktiivissä 2003/51/EY edellytetään, että yritykset ilmoittavat vuosikertomuksessaan yrityksen kehityksen, tuloksellisuuden tai tilanteen ymmärtämisen kannalta merkitykselliset ympäristöä ja
henkilöstä koskevat tiedot. Tämä vaatimus ei koske pk-yrityksiä.
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laatimiseen vuoden 2013 loppuun mennessä. Toimintasuunnitelma sisältää kattavasti eri
teemoja ja sen tavoitteena on muodostaa Suomesta kestävän kaivostoiminnan edelläkävijä.
Yksi kaivosalan pitkän aikavälin menestystekijöistä riippuu kaivosyhtiöiden kyvystä sovittaa
yhteen omat edut yhteiskunnassa vallitsevien arvojen kanssa, erityisesti tilanteessa, jossa
kaivostoimintaa aloitetaan uudella alueella. Jotta kaivostoiminta voisi toimia aidosti paikallisen ja alueellisen kehityksen veturina, intressien yhteensovittamisen paikallisväestön sekä
alueen ja muun elinkeinotoiminnan kanssa pitäisi olla osa strategista johtamista. Tavoitteena on tunnistaa ne investointitarpeet, joita tarvitaan pitkänaikavälin sosiaalisen ja ekologisen vastuullisuuden toteuttamiseksi. Kaivostoiminnan strategisessa johtamisessa tulisi
ottaa huomioon kaivostoimintaa ympäröivään yhteiskuntaan ja ympäristöön heijastuvat
vaikutukset ennen kaivostoiminnan alkamista, sen aikana sekä kaivostoiminnan loputtua.
Komission ehdotuksessa EU:n uudeksi tilinpäätösdirektiiviksi8 yrityksille, jotka toimivat öljy, kaasu- ja kaivannais- sekä aarniometsien hakkuiden toimialoilla lisättäisiin velvollisuus raportoida maakohtaisesti eri maiden hallituksille niiden suorittamat maksut.
Suomi on myös pitkään tukenut kaivostoiminnan taloudellista vastuullisuutta ja avoimuutta edistävää Extractive Industries Transparency Initiative EITIä. EITI-aloitetta toteuttaa 35
maata ja sitä tukee yli 60 suurinta öljy-, kaasu- ja kaivosyhtiötä sekä yli 80 maailmanlaajuista sijoituslaitosta9. Aloitteeseen liittyneissä maissa toimivien öljy-, kaasu- ja kaivosyritysten
tulee julkistaa valtiolle suorittamansa maksut ja valtion vastaavasti näiltä yrityksiltä keräämänsä tulot. Suomessa tapahtuvan kaivostoiminnan kasvun myötä Suomen täysjäsenyyden selvittäminen EITI:ssä on ajankohtaista.
Valtioneuvosto edistää vastuullista kaivostoimintaa. Valtioneuvosto selvittää, millaisia vastuullisuuteen liittyviä viestintäkäytäntöjä ja toimintatapoja Suomessa toimivilla kaivosyhtiöillä on. Lisäksi Geologian tutkimuslaitos
(GTK) vetää kaivosteollisuuden hyvään ohjeistukseen tähtäävää hanketta,
jossa on mukana kaivosteollisuuden sidosryhmät. Näiden kahden hankkeen tuloksia sekä tietoa vastuullisen kaivostoiminnan parhaista käytän-

8

KOM(2011) 0684, Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsolidoiduista tilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista.
9
EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), http://eiti.org/, 14.9.2012.
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nöistä10 hyödynnetään kaivosteollisuuden itse- tai yhteissääntelyprosessin käynnistämisessä yhdessä kaivannaisteollisuuden kanssa. Tavoitteena
on pitkän aikavälin strateginen hanke, jolla pyritään aiempaa vassempaan kaivannaisteollisuuteen.
Päävastuutaho: työ- ja elinkeinoministeriö
Suomi selvittää EITI:n jäseneksi liittymistä.
Päävastuutaho: ulkoasiainministeriö

3 Julkinen sektori vastuullisena toimijana
Julkisella sektorilla on merkittävä rooli yhteiskuntavastuun edistämisessä. Tähän rooliin
kuuluu kaksi puolta: julkisen sektorin omassa toiminnassaan noudattama yhteiskuntavastuu sekä yritysten yhteiskuntavastuuta tukevan politiikkakehikon ja lainsäädännön vahvistaminen ja toimeenpano. Julkisen sektorin tekemä arviointi oman toimintansa yhteiskuntavastuunäkökohdista auttaa täsmentämään julkisen sektorin oman toiminnan merkitystä
ja löytämään parannuksia kaipaavia alueita. Sosiaalisten ja ekologisten näkökohtien huomioiminen julkisissa hankinnoissa on esimerkki toiminnasta, joka toimii myös markkinamekanismin kautta vastuullisuuden edistämiseksi yhteiskunnassa. Julkinen sektori on myös
merkittävä työllistäjä sekä liiketoiminnan harjoittaja. Julkisen sektorin vastuulliseen toimintaan kuuluu myös julkisten varojen vastuullinen käyttö sekä hallinnon ja toiminnan avoimuus. Valtion ohella myös kunnilla on keskeinen rooli julkisen sektorin vastuullisuuden kehittämisessä.
3.1 Vastuullisuuden edistäminen eri hallinnonaloilla
Hallitus on sitoutunut edistämään vastuullisuusnäkökohtien parempaa huomioon ottamista eri politiikan osa-alueilla. Yhteiskuntavastuuta koskevien periaatteiden toteutumiseksi
kaikilla hallinnonaloilla tarvitaan hallinnon välistä koordinointia. Yhteiskuntavastuun edistämiseksi on olennaista, että eri hallinnonaloilla arvioitaisiin, miten niiden omassa toiminnassa tai toiminta-alueella voidaan edistää vastuullisia toimintatapoja. Käytännössä tämä
voi tarkoittaa esimerkiksi kansainvälisten yhteiskuntavastuun ohjeistojen noudattamista,
jonkin yhteiskuntavastuualoitteen tukemista, oman hallinnonalan tulosohjausinstrumenttien hyödyntämistä vastuullisuuden edistämisessä, ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullisia
10

Ks. Päivi Kauppila, Marja Liisa Räisänen ja Sari Myllyoja (toim.): Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt, Suomen Ympäristö 29/2011,
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=134447&lan=fi.
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hankintoja ja sijoittamista, ympäristöhallintajärjestelmän käyttöönottoa, työyhteisön toimivuutta mittaaviin kilpailuihin osallistumista tai hallinnon omaa toimintaa koskevan tiedon julkistamista esimerkiksi yhteiskuntavastuuraportin muodossa. Viranomaisia koskevat
myös lainsäädäntöön sisältyvät velvoitteet suojella väestöä erilaisilta oikeus- ja ympäristörikkomuksilta.
Valtioneuvoston yhteiskuntavastuun periaatepäätös rakentuu käsitykselle yhteiskuntavastuusta eri toimijoiden vastuuna omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan. Näiden vaikutusten osoittaminen nousee tällöin tärkeään asemaan. Tarvitaan erilaisia menetelmiä, joilla
toimijat voivat osoittaa toisilleen yhteiskuntavastuullisen toimintansa vaikutuksia. Tämä
haastaa myös julkisen sektorin kehittämään toimintansa arviointimenetelmiä.
Valtioneuvosto sitoutuu edistämään vastuullisuutta eri hallinnonaloilla.
Tämän toteuttamiseksi valtioneuvosto edellyttää, että eri ministeriöt ja
hallinnonalat etsivät tapoja sisällyttää yhteiskuntavastuu osaksi järjestelmiään sekä raportoivat siitä vaalikauden loppuun mennessä.
Päävastuutaho: työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö,
ympäristöministeriö ja valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto
3.2 Julkisten hankintojen vastuullisuuden edistäminen
Julkisten hankintojen ekologisiin ja sosiaalisiin näkökohtiin11 kiinnitetään yhä enemmän
huomiota EU:ssa. Myös kansallinen kiinnostus on kasvamassa, sillä julkiset hankinnat edustavat varsin suurta osaa palveluiden ja tuotteiden markkinoista. Yhtenä huolenaiheena on
ollut hankittavat tuotteet, jotka valmistetaan tai joiden osat valmistetaan riskimaissa eli
heikon hallinnon kehittyvissä talouksissa. Sosiaalisesti vastuullisissa hankinnoissa tavoitteena on asettaa hankinnan yhteydessä vaatimuksia, jotka saavat toimittajat varmistamaan, että sopimuskauden aikana toimitettavien tavaroiden ja palveluiden tuottamisessa
kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja työelämän perusoikeuksia. Tämä tarkoittaa, että toimittajan on noudatettava kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia kuten Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuksia, Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien sopimusta, vähimmäispalkkoja ja työaikoja koskevaa tuotantomaan lainsäädäntöä sekä yleisiä ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaatimuksia.

11

Sosiaalisilla näkökohdilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi ammatillista koulutusta työpaikalla, ILO:n sopimusten
noudattamista, työoloja ja työehtoja tai osatyökykyisten palvelukseen ottamista. Ehtojen on kuitenkin oltava
syrjimättömiä ja yhteisöoikeuden mukaisia ja niistä pitää ilmoittaa hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.
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Hallitus on sitoutunut edistämään vastuullisuusnäkökohtien parempaa huomioon ottamista julkisissa hankinnoissa. Myös Euroopan komissio on korostanut sosiaalisesti vastuullisten julkisten hankintojen merkitystä yhteiskuntavastuun tiedonannossaan kehottamalla
jäsenvaltioita ja julkisviranomaisia hyödyntämään täysimääräisesti kaikkia nykyisten julkishankintasäädösten tarjoamia mahdollisuuksia.
Euroopan komissio on myös julkaissut oppaan sosiaalisesti vastuullisista julkisista hankinnoista12. Samoin kuin kaikkien julkisia hankintoja koskevien vaatimusten, myös sosiaalisten
vaatimusten on oltava Euroopan unionin oikeusperiaatteiden mukaisia. Jotta oikeusperiaatteet eli yhdenvertaisuus, syrjimättömyys, läpinäkyvyys, suhteellisuus ja vastavuoroinen
tunnustaminen täyttyisivät, julkisia hankintoja tekeville on kehitetty erilaisia neuvontapalveluja, jotka auttavat hankintaprosessin toteuttamisessa. Tällaisia neuvontapalveluja ovat
esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön CSR-kompassi -verkkotyökalun julkisia hankintoja
tekeville suunnattu osuus, joka auttaa hankintaviranomaisia asettamaan vaatimuksia kohtuullisten työolojen toteutumiseksi toimitusketjussa, Motivan ympäristöteknologiahankintojen neuvontapalvelu uusien toimintamallien kokeilemiseksi kertaluonteisissa suurissa
ympäristöteknologiahankinnoissa sekä työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen Kuntaliitto
ry:n yhteisesti rahoittama julkisten hankintojen neuvontayksikkö.
Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen13 ekologisesti kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa. Siinä asetetaan tavoitteita julkisten varojen käytölle sekä toimenpiteitä, joihin ryhdytään kasvihuonekaasupäästöjen, jätemäärän ja ympäristön kemikalisoitumisen pienentämiseksi sekä luonnonvarojen kestävän käytön ja ympäristömyönteisten innovaatioiden edistämiseksi. Lisäksi valtioneuvosto antaa vuonna 2012 periaatepäätöksen cleantech-alan hankintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa. Tämän periaatepäätöksen toteutumista seurataan määritetyillä kriteereillä vuosittain.
Hankintalaki uudistetaan Euroopan unionin meneillään olevan hankintadirektiivin uudistamisen myötä. Julkisten hankintojen lainsäädännön tarjoamat välineet torjua harmaata
taloutta ja yritysten veroparatiisien käyttöä ovat olleet esillä julkisten hankintojen direktiivien valmistelussa.

12

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa
(28.1.2011), http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=fi&pubId=606&type=2&furtherPubs=yes.
13
Valtioneuvoston periaatepäätös kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa, annettu 8.4.2009,
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=101162&lan=en.
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Valtioneuvosto ja ministeriöt sitoutuvat ottamaan käyttöön ekologiset ja
sosiaaliset näkökohdat omissa hankinnoissaan. Valtioneuvosto kannustaa
julkisia hankintoja tekeviä tutustumaan vastuullisten hankintojen kysymyksiin ja arvioimaan sitä, miten niitä voitaisiin edistää kunkin omassa
hankintatoimessa.
Valtioneuvosto jatkaa ekologisesti kestävien valintojen edistämistä julkisissa hankinnoissa aiemmin tehdyn periaatepäätöksen mukaisesti.
Valtioneuvosto kehittää ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullisten hankintojen tueksi neuvontaa ja erilaisia työkaluja.
Päävastuutaho: työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö ja valtiovarainministeriö
3.3 Vastuullinen omistajaohjaus
Valtio on merkittävä osakkeenomistaja kaikkiaan yli viidessäkymmenessä yhtiössä. Hallitusohjelman mukaisesti omistajapolitiikkaa kehitetään ja valtion omistajaohjausta vahvistetaan. Valtio sitoutuu omistamiensa yhtiöiden omistaja-arvon pitkäjänteiseen kasvattamiseen. Omistajapolitiikan lähtökohtana on yhteiskunnallisesti ja liiketaloudellisesti kestävä
tulos. Omistajapolitiikalla voidaan tukea hallittua elinkeinorakenteen uudistamista ja yhteiskunnallisesti kestävää kehitystä ottaen huomioon myös työntekijöiden aseman turvaaminen muutoksessa.
Valtioneuvosto on antanut 3.11.2011 omistajaohjauksesta vaalikausittaisen periaatepäätöksen14, jossa yhteiskunta- ja yritysvastuun edistämiseen liittyvät näkökohdat otetaan
huomioon.
Johdon palkitsemisesta valtionyhtiöissä on päätetty 13.8.2012 talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanotossa15. Kannanoton lähtökohta on avoimuus ja kohtuullisuus. Palkitsemisen on oltava ennakoitavaa ja läpinäkyvää, jotta kaikilla osapuolilla on mahdollisuus arvioida sen onnistumista. Kokonaispalkitsemista kiristetään kaikissa yrityksissä. Kannanotto

14

Valtion omistajapolitiikkaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätös, annettu 3.11.2011,
http://valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/periaatepaatokset/2011/omistajaohjaus/fi.pdf.
15
Talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanotto yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta
13.8.2012, http://valtionomistus.fi/suomi/files/2011/10/Talpol_kannanotto_palkitseminen_13062012.pdf.
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edellyttää, että palkitsemisen taso on asetettava riittävän haastavaksi ja erityisesti huolehdittava, etteivät palkitsemisjärjestelmät johda ylilyönteihin.
Valtioneuvosto toimii aiemmin omistajaohjauksesta annetun periaatepäätöksen ja johdon palkitsemisesta valtionyhtiöissä päätetyn kannanoton
mukaisesti.
Päävastuutaho: valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto

4 Toimintaohjelman kustannukset
Periaatepäätöksen mukaisella toimintaohjelmalla pyritään edistämään julkisen vallan toimin yhteiskuntavastuun kaikkia ulottuvuuksia. Periaatepäätökseen sisältyvät toimenpiteet
toteutetaan valtiontalouden kehysten ja talousarvion puitteissa.

5 Toimintaohjelman koordinointi, seuranta ja täydentäminen
Periaatepäätöksen mukaisen toimintaohjelman ohjausryhmänä toimii yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta. Ohjausryhmän tehtävänä on toimintaohjelman tarkentaminen, toteuttamisen koordinointi ja toteutumisen seuranta. Toimintaohjelman toimenpiteiden valmistelusta vastaavat ministeriöt ja viranomaiset raportoivat säännöllisesti edistymisestä ohjausryhmälle. Ohjausryhmä arvioi toimintaohjelman täydentämis- ja päivitystarpeet. Ohjausryhmä arvioi erityisesti konkreettiset toimenpiteet, joilla toimintaohjelmaa on
tarpeen täydentää ja tarkentaa. Työ- ja elinkeinoministeriö tukee ohjausryhmän seurantatyötä järjestämällä toimintaohjelman toteuttamisen ja vaikuttavuuden järjestelmällisen
seurannan. Jos erillisten seurantaselvitysten tekeminen arvioidaan tarpeelliseksi, seurantaselvitykset toteutetaan yhteistyössä vastuuministeriöiden ja sidosryhmien kanssa.
Toimintaohjelman ohjausryhmänä toimii yhteiskunta- ja yritysvastuun
neuvottelukunta. Ohjausryhmän tehtävänä on toimintaohjelman tarkentaminen, toteuttamisen koordinointi ja toteutumisen seuranta.
Päävastuutaho: työ- ja elinkeinoministeriö

