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Saatteeksi 

 

 

Yritystoimintaa ei ole eikä tarvita ilman ihmisiä. Yritykset tekevät tuotteitaan ihmisille, jotka ovat 

tuotteiden välittömiä tai välillisiä käyttäjiä. Ihmiset ovat välttämättömiä tuotteiden suunnittelu-, 

tuotanto- ja myyntiprosesseissa. Näitä yritystoiminnan välttämättömiä sidosryhmiä kannattaa arvostaa 

ja kohdella hyvin. Se on yksinkertaisesti hyvää bisnestä. 

 

Yritysten sidosryhmiin kuuluvien ihmisten – työntekijöiden, asiakkaiden, lähialueiden asukkaiden jne. – 

kohtelu on koko ajan vahvistuvan yritysvastuukeskustelun ytimessä. Vastuullisesta yritystoiminnasta on 

kovaa vauhtia tulossa ”business as usual”. Vain vastuulliset yritykset tulevat pärjäämään maailmassa, 

jossa yritystoiminnan odotetaan tuottavan myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia ja perustuvan 

ihmisten hyvään kohteluun ja ympäristön suojaamiseen – käytännössä tukevan vastuullisuuden ja 

kestävän kehityksen vaatimuksia.  

 

Yrityksissä edelleen opetellaan monitahoisen ja laaja-alaisen yritysvastuun ymmärtämistä ja 

konkretisointia yritystoiminnassa. Käsillä oleva julkaisu on kirjoitettu oppaaksi yrityksille niiden 

navigoidessa yritysvastuun haastavilla, muuntuvilla ja jatkuvasti täsmentyvilläkin ’vesillä’. Julkaisun fokus 

on yritystoiminnan ja ihmisten välisessä suhteessa, yritystoiminnan vaikutuksissa ihmisiin ja erityisesti 

yrityksen sosiaaliseen vastuuseen kuuluvassa ihmisoikeusvastuussa. Ihmisoikeusvastuu myös asemoidaan 

yritysvastuun isoon kuvaan.   

 

Julkaisu pohjautuu yritysvastuuta koskevaan tutkimus- ja opetustyöhöni yliopistoissa ja käytännön 

työhöni yritysvastuuteemojen jalkauttamisessa yrityksissä. Osaamiseni perusta on rakentunut juristin 

perustutkinnosta ja työskentelystä kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien parissa 1990-luvun alusta 

alkaen tutkijana, opettajana, ma. professorina ja valtionhallinnon sekä kansainvälisten järjestöjen 

käyttämänä asiantuntijana. Oikeustieteellistä osaamistani olen täydentänyt mm. kansainvälisen 

taloustieteen opinnoilla Genevessä.  

 

Vuonna 2008 ’sukelsin’ yritysvastuun maailmaan, kun laadin Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden 

ja ihmisoikeuksien instituutin pyynnöstä ulkoministeriölle selvityksen ihmisoikeuksien ja yritystoiminnan 

suhteista. Ministeriö tarvitsi evästyksiä tuolloin YK:ssa käynnissä olleen, YK:n pääsihteerin 

erityisedustajan professori John Ruggien vetämän työn jäsentämiseen. Selvitystyöni tuloksena syntynyt 

”Yritystoiminta ja ihmisoikeudet”-julkaisu (2009) on ensimmäinen Suomessa ko. teemasta kirjoitettu 
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selvitys. Vuoden 2015 alusta alkaen olen toiminut täysipäiväisenä yrittäjänä ja yritysvastuun 

asiantuntijana jalkauttaen yrityksissä ymmärrystä ihmisoikeuksista osana yritysvastuuta ja 

menestyksekästä liiketoimintaa. 

 

Toivon lukijoiden saavan käsillä olevasta julkaisusta eväitä omaan ajatteluunsa, toivottavasti uusia 

oivalluksiakin, ja apuja konkreettiseenkin yritysvastuutyöhön. Otan mielelläni vastaan kaikenlaista 

palautetta – myös kehitysehdotuksia – julkaisusta. Noteeraan kaiken palautteen ja tarvittaessa kehitän 

julkaisua sen pohjalta. 

 

Tähän julkaisuun tarvittavan työpanoksen ja julkaisun visuaalisen ja teknisen toteuttamisen on 

mahdollistanut Koneen Säätiön apuraha. Haluan lämpimästi kiittää Koneen Säätiötä tuesta, jonka turvin 

laadittu julkaisu osaltaan edistää ymmärrystä yritysten ihmisoikeusvastuusta. Julkaisun taitosta ja 

suunnittelusta kiitokset menevät Saija Jussilalle ja kannen suunnittelusta Kari Puikkoselle. 

 

 

Vantaalla YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 70-vuotispäivänä 10.12.2018 

OTT, DES Merja Pentikäinen  

merja.pentikainen(at)opiniojuris.fi 

www.opiniojuris.fi 
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Volkswagenin päästöhuijaukset. Samsungin ja Telian sekaantuminen korruptioskandaaleihin. Epäilyt 

Danske Bankin ja Nordean linkittymisestä rahanpesuun. Yritysten aggressiivinen verosuunnittelu ja 

veroparatiisien käyttö. Facebookin käyttäjätietojen väärinkäyttö. #Metoo-somekampanjan avaama 

keskustelu seksuaalisesta häirinnästä mm. työpaikoilla. Monsanto-yhtiötä vastaan nostetut kanteet 

yhtiön kasvimyrkkytuotteiden vakavista terveysvaikutuksista. Aasialaisten marjanpoimijoiden 

hyväksikäytöstä langetetut ihmiskauppatuomiot Suomessa. Pakkotyötä suomalaisillakin siivous-, 

rakennus- ja ravintola-alan työpaikoilla. Kaivostoimialan ympäristö- ja ihmisvaikutukset. Analyysit 

kännykkäjätti Nokian kaatumisesta huonoon johtamiseen ja ihmisten huonoon kohteluun. Ja niin 

edelleen.  

 

Mainittujen tapausten yhteisenä nimittäjänä on niiden liittyminen yritysvastuuseen, myös yritysvastuun 

sosiaalisen ulottuvuuden ytimen muodostaviin ihmisoikeuksiin. Tätä yhteistä nimittäjää – erityisesti 

yritysten ihmisoikeusvastuuta – hahmotetaan ja konkretisoidaan seuraavassa kuuden pääosion alla. 

 

Ensimmäisessä osiossa valotetaan yleisesti yritysvastuukeskustelun taustoja, kehittymistä ja sisältöä. 

Toisessa osiossa avataan sääntelyn merkitystä ja kehittymistä. Kolmannessa osiossa kerrotaan 

ihmisoikeuksista – mm. mitä ihmisoikeudet ovat ja mitä tahoja ne sitovat. Neljännessä osiossa 

ihmisoikeudet asemoidaan yritysvastuukontekstiin. Viidennessä osiossa käsitellään yritysten 

ihmisoikeusvastuun jalkauttamisen keskeistä instrumenttia – yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia 

YK:n ohjaavia periaatteita. Viimeisessä osiossa vedetään lankoja yhteen ja esitetään kokoavia huomioita. 

Osion lopussa on tiivistetyt evästykset ihmisoikeusvastuun jalkauttamiseksi yrityksessä. 

 

 

 Lukuohje: Julkaisun rakenne ja sisältö on toteutettu niin, että lukija voi halutessaan 

valita pääosioista luettavakseen itselleen kiinnostavimmat. Tekstin sisäisillä viittauksilla 

eri osioihin osoitetaan, että aiheesta on huomioita myös toisissa osioissa. Teksti etenee 

yritysvastuun isosta kuvasta konkreettisempiin huomioihin ihmisoikeuksiin liittyvän 

yritysvastuun ymmärtämiseksi. 



 

 

YRITYS MENESTYY ARVOSTAMALLA IHMISIÄ – IHMISOIKEUDET YRITYSVASTUUN YTIMESSÄ                  © MERJA PENTIKÄINEN 2018 4 

 

 

 I Yritysvastuukeskustelu aktivoituu 

 

 

Osion sisältö: Yritysvastuun historiaa ja sisältö 

 

 

Liiketoimintaan liittyvistä moraalisista ja eettisistä kysymyksistä käyty keskustelu ei ole mikään uusi asia, 

vaan erilaiset asiantuntijat, mm. filosofit, kävivät sitä jo satoja vuosia sitten. Teollistuminen 1800-luvulla 

ja sitä seuranneet liiketoiminnan lisääntyneet vaikutukset ihmisten elämään laajensivat aiemmin 

enemmänkin akateemisena pidettyä keskustelua. Koska kapitalismin juuret ja teollistumisen alku 

täsmentyvät ns. länsimaihin, myös yritysvastuuta koskeva näkemystenvaihto on tiivistynyt ko. maissa. 

Teollistumisen edettyä muualla maailmassa keskustelu aktivoitui toisaallakin, erityisesti Aasiassa ja 

Latinalaisessa Amerikassa. 

 

Yritysvastuuta koskevan keskustelun vauhdittuminen on liitetty Yhdysvalloissa 1920- ja 1930-lukujen 

vaihteessa aktivoituneeseen näkemystenvaihtoon siitä, onko yritystoiminnalla sille luonnostaan kuuluvia 

vastuita yhteiskuntaa kohtaan. ”Corporate social responsibility” (CSR) -termiä alettiin käyttää 

Yhdysvalloissa toisen maailmansodan jälkeen, kun vapaata yritystoimintaa ja kapitalismia koskeneisiin 

painotuksiin liitettiin tarve kapitalismin inhimillistämiseen. Yrityksiltä alettiin odottaa toimimista myös 

yhteiskunnallisten päämäärien puolesta. Tähän liittyi yritysten hyväntekeväisyystoiminnan näkeminen 

osana yritysten yhteiskuntavastuuta. Yhdysvaltalaiset taloustieteilijät kehittivät erilaisia CSR-malleja aina 

yrityksen roolista vain tuottaa taloudellista tulosta osakkeenomistajille erilaiseen yritysten laajempaan 

vastuuseen.  

 

Euroopassa valtioille on perinteisesti annettu laajempi sääntelyrooli yritystoimintaan liittyvissä 

kysymyksissä kuin millaiseksi valtion rooli on nähty Yhdysvalloissa. Euroopassa on korostettu enemmän 

yritysten roolia ottaa huomioon yhteiskunnalliset tarpeet ja vaatimukset. Yritysten toimia tulee 

kontrolloida yhteiskunnallisten intressien turvaamiseksi, mikä edellyttää eri sidosryhmien, ei vain 

omistajien, näkemysten huomioon ottamista. Yritysten vastuullisuutta on toteutettu sekä 

vapaaehtoisuuden pohjalta että säätämällä esimerkiksi minimipalkkaa, työaikaa, työsuojelua, 

kuluttajansuojaa, tuoteturvallisuutta jne. koskevaa kansallista lainsäädäntöä. Kansalliseen sääntelyyn ovat 

vuosien varrella vaikuttaneet valtioiden hyväksymät kansainväliset ihmisoikeusnormit. Euroopassa myös 

Euroopan unionin (EU) sääntely on harmonisoinut ihmisiä turvaavia kansallisia normeja.  
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Valtiot reagoivat ensimmäisen kerran nimenomaisin kansainvälisen tason linjauksin yritystoiminnan 

negatiivisiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin 1970-luvulla Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä 

(OECD) ja Kansainvälisessä työjärjestössä (ILO). (Ks. myös huomiot II osiossa.) 

 

 

Toimintaympäristön muutoksista uusia haasteita 

 

1980-luvulla uusliberalistiset talousopit alkoivat hallita talouskeskusteluja. Niissä painotettiin sääntelyn 

purkamista (deregulaatio) suosivaa talouspolitiikkaa ja rahoitusmarkkinoiden laajamittaisen 

vapauttamisen tärkeyttä. Valtion roolia haluttiin minimoida ja sääntelyä virittää liiketoimintaa tukevien 

tavoitteiden edistämiseen. Sääntely ja investointi yhteiskunnalliseen hyvään vähenivät.  

 

Vaikka uusliberalistisia talousoppeja on toteutettu eri painotuksin eri valtioissa, talouden kansainvälisellä 

sääntelyllä on yhdenmukaistettu valtioiden kansallista sääntelyä. Maailmankauppaa on vapautettu 

erilaisten talouden toimijoiden, esimerkiksi Maailman kauppajärjestön (WTO) johdolla. Tämä on luonut 

yrityksille uusia mahdollisuuksia sijoittautua ja laajentaa liiketoimintaa eri puolille maailmaa. Viime 

vuosikymmeniä ovatkin leimanneet kansainvälisen yritystoiminnan voimakas laajentuminen. Lisäksi 

talouden rakenteet ovat mahdollistaneet suurten monikansallisten yhtiöiden syntymisen. Nykyään 

suurimmat niistä vertautuvat talouden mittareilla maailman suurimpiin valtioihin.  

 

Globalisaatio ja talouden sääntelyn purkaminen yhdistettynä tietotekniikan kehittymiseen ovat 

mahdollistaneet pääoman vapaan liikkumisen maasta toiseen, luoneet taloudellista epävakautta ja 

osaltaan kasvattaneet yritysten valtaa suhteessa hallituksiin ja kansalaisyhteiskuntaan. Yritysten 

kansainvälistyminen ja suurten yritystoimijoiden syntyminen on johtanut siihen, että suuryrityksistä on 

tullut monia valtioita vahvempia toimijoita, joiden valta ja toiminnan vaikutukset heijastuvat ennen 

näkemättömällä tavalla yhteiskuntien poliittisen, kulttuurisen ja sosiaalisen elämän alueille, myös 

ympäristöön ja ihmisiin. Yritysten suhde valtioon ja yhteiskuntaan on muuttunut radikaalisti. 

Monikansallisten yhtiöiden toiminta on irrottautunut valtioista eikä niillä ole lojaaliutta tiettyyn paikkaan 

tai yhteisöön. 

 

Uusliberalististen talousoppien painotukset ovat tarkoittaneet myös valtion toimintojen yhtiöittämistä 

ja valtion omistamien yritysten yksityistämistä. Erilaisia aikaisemmin julkisina tehtävinä hoidettuja 

palveluita on yksityistetty, mikä on johtanut valtion roolin supistumiseen ja vastaavasti yritysten 

toiminta-alan laajentumiseen uusille yhteiskunnallisesti merkityksellisille alueille. Markkinatalousmallien 
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jalkauttamista ja yksityistämisprosesseja on nähty eri valtioissa mm. julkisen liikenteen, viestinnän, 

energiantuotannon, terveydenhoidon ja koulutuksen alueilla. Suomessa mahdollisesti toteutettava 

sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus (nk. sote-uudistus) muuttaa merkittävällä tavalla toimialan 

palvelutuotannon rakenteita ja vastuusuhteita. Julkisen vallan toimintojen yksityistämiskehitys merkitsee 

sitä, että välittömimmät uhat esimerkiksi ihmisille ja ihmisoikeuksille tulevat yhä useammin yksityisiltä 

toimijoilta.   

 

Uusliberalismin nimissä ajettujen valtion roolin minimoinnin ja sääntelyn purkamisen negatiiviset 

yhteiskunnalliset vaikutukset alkoivat näkyä 1990-luvulla niissä maissa, joissa oli tapahtunut radikaaleja 

muutoksia: työttömyys lisääntyi, kuilu rikkaiden ja köyhien välillä kasvoi ja kansainvälisten yritysten 

aiheuttamat ympäristövahingot lisääntyivät. Esiin nousi kasvava määrä yritysskandaaleja, jotka 

synnyttivät yhteiskunnallista tyytymättömyyttä yritysten toimintaa ja yleisemmin uusliberalismia 

kohtaan. Negatiiviset muutokset ja skandaalit johtivat yritysten ja yhteiskunnan välistä suhdetta ja liike-

elämän etiikkaa koskevien keskustelujen aktivoitumiseen. Vuosikymmenen loppupuolella järjestettiin 

lukuisia laajasti organisoituja globalisaation vastaisia mielenosoituksia ympäri maailmaa, erityisesti 

talouskysymyksiä käsitelleiden suurten kansainvälisten kokousten yhteydessä.  

 

Kuluvan vuosituhannen talouspolitiikan painotuksissa on nähtävissä muutoksia. Esimerkiksi 

Maailmanpankki on luopunut ajamasta valtion roolin minimointia. Vuonna 2008 maailmantaloutta ja 

globaalisti kansantalouksia ravistelleen finanssikriisin vaikutukset näkyvät tänäkin päivänä. Finanssikriisi 

johti uusiin vaatimuksiin, myös konkreettisiin toimiin etenkin rahoitusmarkkinoiden sääntelyn ja 

kontrollin lisäämiseksi. Viime vuosina vaatimukset sääntelyn vahvistamiseksi ovat entisestään 

voimistuneet. Toimintaympäristössä ja eri toimijoiden rooleissa ja vaikutusvallassa tapahtuneet isot 

muutokset ovat tuoneet haasteita ja aiheuttaneet ongelmia, joihin olemassa olevalla sääntelyllä ei 

pystytä vastaamaan. Sääntelyn puutteiden korjaamiselle on selkeä tarve. (Ks. huomiot II osiossa.) 

 

 

Sidosryhmäodotukset kasvavat 

 

Yritysten eri sidosryhmillä on kasvavia odotuksia yritysvastuun näkymiselle yritysten toiminnassa. 

Kansalaisjärjestöjen vaatimukset ovat vahvistuneet. Asiakaspinnasta tulee lisääntyviä 

vastuullisuusodotuksia sekä kuluttaja- että yritysasiakkailta. Työntekijät haastavat työnantajansa. 

Sijoittajien kiinnostus yritysvastuuta kohtaan kasvaa. Yritysten omistajatkin ovat heränneet 

vastuullisuuden vaatimuksiin, myös mahdollisuuksiin. Vastuullisuus on vahvistunut luottoluokittajien ja 
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arvioitsijoiden listauksissa ja yrityksille suunnatuissa kyselyissä. Valtiot ovat aktivoituneet vahvistamaan 

sääntelyä ja laatimaan ohjeistuksia. Yritysvastuuta koskeva tutkimus lisääntyy. 

 

Medialla on tärkeä rooli julkisen keskustelun ja huomion suuntaamisessa. Media on nostanut näkyvästi 

esiin erilaisia yritystoimintaan liittyviä skandaaleja 1980-luvulta alkaen. Union Carbide -yhtiön 

tuholaismyrkkytehtaassa Intian Bhopalissa vuonna 1984 sattuneesta vakavasta myrkkykaasu-

onnettomuudesta ja sen seurauksista ihmisille ja ympäristölle uutisoitiin laajasti. Vuonna 1989 

uutisotsikoissa olivat ExxonMobilin Exxon Valdez -säiliöaluksen Alaskan rannikolla aiheuttaman 

öljykatastrofin mittavat ympäristötuhot.  

 

1990-luvulla media seurasi öljy-yhtiö Shellin toimintaa Nigeriassa, kun Nigerian valtionjohto vaiensi 

väkivaltaisesti hallituksen Shellin kanssa käymää öljykauppaa ja öljyntuotannon ympäristötuhoja 

kritisoineita ihmisiä, ml. alkuperäiskansa-aktivisteja. Kansalaisaktivisteja tuomittiin kuolemaan 

näytösoikeudenkäynneiksi leimatuissa oikeusprosesseissa. Shelliä vastaan on aktivoitu kansallisia 

oikeusprosesseja yhtiön aiheuttamista öljytuhoista ja niiden vaikutuksista alueen asukkaisiin. Yhtiön 

liiketoiminta Nigeriassa on vakavasti tahrinut yhtiön mainetta. 

 

Niin ikään 1990-luvulla yhdysvaltalainen 

urheiluvälinejätti Nike joutui laajan kansainvälisen 

kritiikin ja mediahuomion kohteeksi, kun paljastui, 

että sen alihankkijoiden käyttämä työvoima 

työskenteli ala-arvoisissa olosuhteissa ala-arvoisin 

työehdoin. Mediassa on uutisoitu tekstiili- ja 

vaatetusalan yritysten työntekijöiden ”hikipaja”           

-olosuhteista esimerkiksi Aasiassa. Vuonna 2013 

toimialan vakavimpien ongelmien esimerkiksi nousi 

kansainvälisten brändienkin alihankintatuotantoon kytkeytyneen Rana Plaza -tekstiilitehtaan  

tuhoutuminen Bangladeshissa. Onnettomuudessa kuoli yli tuhat ja loukkaantui noin 2500 tehtaan 

työntekijää. 

 

Viime vuosina mediassa on näkynyt koko ajan enemmän yritysvastuuseen liittyviä uutisia. Huomiota on 

kiinnitetty esimerkiksi kaakaon, puuvillan ja mineraalien tuotantoon liittyviin ihmisoikeuskysymyksiin, 

ml. työntekijöiden työskentelyyn jopa pakko- tai orjatyöolosuhteissa. ”Konfliktimineraali”-termein on 
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käyty vilkasta keskustelua mm. tieto- ja viestintätekniikan laitteisiin tarvittavien mineraalien hankinnasta 

konfliktialueilta, erityisesti Kongosta.  

 

Suomessa yhtenä yleisemmän yritysvastuukeskustelun vauhdittajana oli vuonna 2008 

elokuvateattereihin tullut Arto Halosen dokumenttielokuva ”Pyhän kirjan varjo”, joka kertoo 

kansainvälisten yritysten liikesuhteista diktatorisesti johdetun Turkmenistanin valtionjohdon kanssa. 

Elokuvassa valotetaan yritysten – mm. tuolloin olemassa olleen, osittain suomalaisomisteisen Nokia 

Siemens Networksin (NSN) – liiketoimintojen yhteyksiä maan johdon ihmisoikeusloukkauksiin. NSN:n 

osalta kysymys oli yhtiön valtion johdolle myymästä teknologiasta, joka mahdollisti mobiiliviestien 

seurannan ja sitä kautta ihmisten salakuuntelun ja yksityisyyden suojan loukkaukset Turkmenistanissa. 

Valtionjohto käytti teknologiaa vaientamaan hallintoa arvostelleita ihmisiä myös väkivalloin ja 

mielivaltaisin vangitsemisin. NSN:n liikesuhteet Iranin autoritaarisen johdon kanssa kyseenalaistettiin 

samoista syistä. 

 

Suomessa media on vuosien varrella tarttunut näkyvästi esimerkiksi metsäyhtiöiden (UPM, Stora Enso) 

toimintaan Latinalaisessa Amerikassa ja Suomen valtion enemmistöomistaman Neste Oyj:n käyttämän 

palmuöljyn hankinnan negatiivisiin ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutuksiin. Viime aikoina suomalaisten 

yritysten (ml. Patrian) tuottaman, konflikteissa käytettävän kaluston ja teknologian myynti 

ihmisoikeuksia polkeville valtioille on herättänyt vilkasta keskustelua ja kritiikkiä. Laajan julkisen 

huomion kohteena ovat olleet myös kaivoshankkeet, ml. Talvivaara/Terrafame-tapaus, merkittävine 

ympäristövaikutuksineen. Kaikki tämän tekstin alussa viitatut tapaukset ovat olleet näkyvästi esillä 

mediassa. Niillä kaikilla on linkit yritysvastuuseen, vaikka media ei tapauksia aina nimenomaisesti ko. 

näkökulmasta uutisoikaan. 
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              Yritysvastuuodotuksia ovat vauhdittaneet mm. seuraavat tekijät: 

   

 Yritysten yhteiskunnallisen vallan kasvaminen  

 

 Talouden globalisaatio ja tuotantoprosessien levittäytyminen maihin, joissa ympäristön ja 

ihmisten suojaaminen on heikkoa  

 

 Globaalisti toimivien kansainvälisten yritysten mahdollisuus toimia nopeudella ja laajuudella, 

johon muut toimijat (hallitukset, kansainväliset järjestöt jne.) eivät pysty 

 

 Yritysten aiheuttamat vakavat haitat ympäristölle, ihmisille ja laajasti yhteiskunnalle  

 

 Ihmisten tietämyksen vahvistuminen ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyksistä 

 

 Tieto- ja viestintätekniikan kehittyminen, joka on sekä parantanut kansalaisyhteiskunnan 

toimijoiden ja median mahdollisuuksia seurata yritystoimintaa eri maissa että luonut odotuksia 

yritysten toiminnan läpinäkyvyydelle  

 

 Verkottuneen yhteiskunnan syntyminen ja yritysten arvioiminen laajempina sosiaalisina 

toimijoina, ei pelkästään talouden toimijoina 

 

 Riskiyhteiskunnan syntyminen, jossa yrityksen maine, brändi ja identiteetti tulevat enenevässä 

määrin arvioitaviksi kansalaisyhteiskunnan arvojen pohjalta 

 

 

 

 

Yritysvastuusta ”business as usual” 

 

Nykyisin keskustelu yritysvastuusta on näkyvämpää kuin koskaan aiemmin. Yritystoiminnan 

vaikutuksista isoihin globaaleihin kysymyksiin – ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen ehtymiseen, 

jäteongelmiin jne. – keskustellaan aktiivisesti sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Yritysvastuu kuuluu 

aikamme isoihin megamuutoksiin. Vastuullisuudesta on kovaa vauhtia tulossa yritystoiminnan 

perusvaatimus ja edellytys sille, että liiketoiminta on kannattavaa ja kestävää – ja hyväksyttyä.  

 

Yritysvastuun tarkoituksena on osallistaa yritykset yhteiskunnalliseen vastuunkantoon, erityisesti niiden 

ongelmien ratkaisemiseen, joiden syntymiseen yritykset ovat vaikuttaneet. Vastuullinen yritys huolehtii 

kaikenlaisten yritystoiminnasta aiheutuvien negatiivisten vaikutusten minimoinnista ja estämisestä. 

Lisäksi yrityksiltä odotetaan enenevässä määrin myös aktiivista osallistumista maapalloa, yhteiskuntia ja 

elämää uhkaavien ongelmien ratkaisemiseen. Kun vastuullisuusodotukset – sääntelyn vauhdittamana – 

ovat kohdistuneet näkyvimmin suurempiin yrityksiin, odotukset kasvavat koko ajan pieniäkin yrityksiä 

kohtaan. Kaikenlaisten yritysten on pystyttävä osoittamaan vastuullisuutta pärjätäkseen markkinoilla ja 
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saadakseen yhteiskunnan hyväksynnän. Yritys ei voi menestyä pitkäjänteisesti ja kestävästi kiinnittämättä 

huomiota yritysvastuun eri osa-alueisiin ja kestävän kehityksen vaatimuksiin. 

 

Yritysvastuu on osa yrityksen riskienhallintaa, jolla hallitaan maineriskit, taloudelliset riskit ja juridiset 

riskit. Yritysvastuulla on tulosvaikutuksia, myös liiketoimintamahdollisuuksien kautta. Vastuullinen yritys 

turvaa oman liiketoimintansa, koska se saa parhaat työntekijät, sitoutuneet asiakkaat, sijoittajien 

kiinnostuksen, markkinoilta edullisemmin rahaa ja yleisesti yhteiskunnan hyväksynnän (social licence to 

operate).  

 

 

Yritysvastuu on riskienhallintaa. 

Yritysvastuu tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia. 

Yritysvastuulla on tulosvaikutuksia. 

 

Vastuullinen yritys saa 

 parhaat työntekijät 

 sitoutuneet asiakkaat 

 sijoittajien kiinnostuksen 

 edullisemmin rahaa 

 yhteiskunnan hyväksynnän (social licence to operate) 

 

 

Yritysvastuun termistöä ja sisältö 

 

Yritysten yhteiskunnallista roolia ja liike-elämän etiikkaa koskevaa keskustelua käydään erilaisin termein 

ja käsittein. Ensimmäisiä käytettyjä käsitteitä on ollut ”corporate social responsibility” (CSR) – yrityksen 

yhteiskuntavastuu. Se on monien toimijoiden käytössä lyhentynyt muotoon ”corporate responsibility” 

(CR – yritysvastuu). Keskusteluissa näkyy muutakin termistöä, kuten vastuullinen yritystoiminta, hyvä 

yrityskansalaisuus, eettinen yritystoiminta, kestävä yritystoiminta, kestävyys jne.  

 

Käytetty terminologia ei ole mitenkään kiveen hakattua, vaan se on moninaista, myös muuttuvaa. Eri 

toimijat käyttävät erilaisia käsitteitä usein kuitenkin tarkoittaen hyvin pitkälti samoja asioita. Samoille 
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käsitteille voidaan myös antaa erilainen merkityssisältö ja erilaisia painotuksia. Mitä termejä ja käsitteitä 

sitten käytetäänkään, tärkeää on avata niiden sisältö mahdollisimman selkeästi. 

 

EU:ssa käytetään edelleen näkyvästi CSR-termiä (ks. huomiot II osiossa). Tässä julkaisussa käytetään 

ytimekästä ja yleisesti käytettyä yritysvastuu-termiä. On hyvä muistaa, että ”sustainable development”   

-termiä käytettiin aluksi vain ympäristökysymysten yhteydessä, mutta nykyisin sitä – tai pelkkää 

sustainability-sanaa – monet käyttävät vastuullisuuden sateenvarjoterminä. YK:n Global Compact          

-aloitteessa käytetään nykyisin näkyvästi ”corporate sustainability”-termiä. Termistön kehittymisessä 

näkyy selvästi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals (SDGs)) vaikutus. 

(Ks. myös huomiot II osiossa.) 

 

Aiemmin yritysten vastuullisena toimintana on voitu pitää pelkkää lainsäädännön noudattamista ja 

yrityksen taloudellisista edellytyksistä huolehtimista voittoa tuottamalla. Uudemmille linjauksille yhteistä 

on, että niillä on haettu vastakohtaa uusliberalistiselle näkemykselle, jonka mukaan yritystoiminnan 

ainoana tavoitteena on tuottaa voittoa (omistajilleen). Vastuullisilta yrityksiltä odotetaan nykyisin sekä 

kansallisten lakien noudattamista että lainsäädännön määrittelemän minimitason ylittämistä. Tämä 

linjaus näkyy mm. YK:n ja EU:n määritelmissä (ks. huomiot II ja IV osioissa), myös Suomen työ- ja 

elinkeinoministeriön työssä. 

 

Olennaista on, että yritysvastuu ei jää ”viherpesuksi”, ”valkopesuksi” tai ”ikkunan koristeluksi”. 

Hyväntekeväisyyskampanjoiden varaan rakentuva yritysvastuu ei ole nykyisin uskottavaa. Aidosti 

vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa yritysvastuun integroitumista liiketoiminnan ytimeen. 

Yritysvastuun toteuttamisen on oltava osa yrityksen jokaisen funktion ja jokaisen työntekijän 

      Yritysvastuu: 

 

 Kansallisten lakien noudattaminen  

ja 

 lainsäädännön ylimenevä vastuullinen toiminta yhteiskunnan hyväksi ja ympäristön ja  

ihmisten suojaamiseksi. 

 

Yritysvastuu tulee olla integroituna liiketoiminnan ytimeen.  
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jokapäiväistä työtä. Yritysjohdolla on keskeinen rooli ja vastuu varmistaa yritysvastuun integroituminen 

yrityksen toimintaan. 

 

 

Yritysvastuun osa-alueet 

 
Yritysvastuu jaotellaan usein taloudelliseen, ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen. Joskus näkyy 

käytettävän myös taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys -käsitteitä. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Taloudellinen vastuu käsittää yrityksen toiminnan taloudellisesti kestävällä pohjalla. Kokonaisuuteen 

kuluu yrityksen kannattavuus, kilpailukyky ja tehokkuus sekä vastaaminen omistajien tuotto-odotuksiin. 

Vastuulliselta yritykseltä odotetaan taloudellisen hyvinvoinnin tuottamista yhteiskuntaan, mikä tapahtuu 

esimerkiksi säntillisellä verojen maksamisella, ml. aggressiivisen verosuunnittelun välttämisellä. 

Vastuullinen yritys ei hyväksy korruptiota eikä osallistu rahanpesuun. Taloudellinen vastuu luo 

edellytykset ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kantamiselle.  

 

Ympäristövastuu koskee yritystoiminnan vaikutuksia ympäristöön. Se käsittää esimerkiksi kestävän 

luonnonvarojen käytön, energia-, jäte-, päästö- ja kiertotalouskysymykset, ilmastonmuutoksen 

torjunnan ja luonnon monimuotoisuuden (biodiversiteetti) turvaamisen. 

 

Sosiaalinen vastuu koskee yritystoiminnan vaikutuksia ihmisiin. Yrityksen sidosryhmiin kuuluvat 

keskeisimmät ihmisryhmät ovat työntekijät, asiakkaat ja lähialueen asukkaat. Ihmisoikeuksiin liittyvä 

vastuu (yrityksen ihmisoikeusvastuu) muodostaa yrityksen sosiaalisen vastuun perustan. Tämän 

Taloudellinen 

vastuu 
 

 

Ympäristövastuu 
 

 

Sosiaalinen vastuu 

 
Ihmisoikeusvastuu   

perustana 
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perustan päälle rakentuvat muut sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat elementit, ml. laaja-alaiset 

työhyvinvoinnin ja ihmisten johtamisen kysymykset.  

 

Yritysvastuun kolmen keskeisen osa-alueen lisäksi huomiota on kiinnitettävä myös yrityksen hyvään 

hallintoon. Hyvä hallinto – ml. asianmukaiset yrityksen sisäiset toimintatavat, prosessit ja selkeät 

vastuut päätöksenteossa – voidaan nähdä perustana sille, että yritysvastuuta koskeva kokonaisuus 

saadaan toimimaan käytännössä. 

 

 

 

Yrityksen ihmisoikeusvastuu on yrityksen sosiaalisen vastuun perusta. 

 

Tärkeää nähdä yritysvastuun iso kuva ja eri osa-alueiden yhteydet. 

 

 

Iso kuva & yhteydet: On tärkeää nähdä yritysvastuun iso kuva ja eri osa-alueiden keskinäisyhteydet. 

Esimerkiksi taloudelliseen vastuuseen kuuluva säntillinen veronmaksu linkittyy ihmisoikeuksien 

turvaamiseen, kun valtio käyttää verovaroja esimerkiksi ihmisten terveyden ja turvallisuuden 

suojaamiseen ja koulujärjestelmän ylläpitämiseen. Verovaroja tarvitaan myös ympäristöä turvaaviin 

julkisen vallan toimiin. Korruptio heikentää yhteiskunnan toimivuutta ja vaikuttaa negatiivisesti ihmisiin 

ja ympäristöön. Ympäristön tilan heikkenemisellä, ilmastonmuutoksella ja luonnonvarojen vähenemisellä 

on vaikutuksia ihmisiin ja ihmisten elinmahdollisuuksiin ja siten moniin perustavanlaatuisiinkin 

ihmisoikeuksiin (oikeus elämään, oikeus terveyteen jne.). Ihmisoikeuksien suojaaminen puolestaan 

tukee osaltaan ympäristöä ja laajasti yhteiskuntaa.  
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II Sääntely on tärkeää 

 

 

Osion sisältö: Sääntelyn merkitys, eri oikeusjärjestelmät, yritysvastuun sääntelyn kehittyminen 

 

 

Edellä kuvattu globalisaatiokehitys, kansainvälisen kaupan rakenteissa tapahtuneet muutokset ja 

valtioiden suhteellisen vallan väheneminen ja vastaavasti yritysten yhteiskunnallisen vallan kasvaminen 

ovat johtaneet toimintakentän muuttumiseen. Sääntely ei ole pysynyt kehityksen mukana niin, että se 

vastaisi muuttuneen tilanteen tuomiin uusiin haasteisiin ja estäisi tehokkaasti ongelmien syntymisen. 

Käytännössä on syntynyt sääntelyaukkoja, jotka ovat mahdollistaneet uudenlaisia uhkia ja negatiivisia 

seurauksia ympäristölle ja ihmisille. Erityisesti kansainvälisesti toimivia yrityksiä sääntelevä oikeudellinen 

kehys on vanhentunut. Kun yritysten toiminnan sitova sääntely perustuu pitkälti ”globalisaatioaaltoa” 

edeltävänä aikana tehdyille normatiivisille järjestelyille, tehokkaan sääntelyn puuttuminen on jättänyt 

yrityksille tilaa, jossa yritykset eivät kanna vastuuta toimintansa negatiivisista vaikutuksista.  

 

Tarve yritystoiminnan negatiivisiin vaikutuksiin puuttuvaan sääntelyyn on ilmeinen. Vaatimukset 

yritystoiminnan tehokkaammasta sääntelystä ovatkin selvästi voimistuneet. Tämä näkyy yritysvastuuta 

koskevien kansainvälisten aloitteiden ja standardien määrän nopeassa kasvussa viime vuosina ja 

vaatimuksissa yrityksiä oikeudellisesti sitovan sääntelyn vahvistamiseksi.  

 

Yritykset ja niiden edunvalvontatahot tuntuvat usein suhtautuvan kielteisesti yritystoimintaa 

rajoittavaan sääntelyyn. Yritystoiminnan sääntely on kuitenkin myös yritysten intresseissä, koska hyvä 

sääntelypohja tarjoaa yritystoiminnalle varmuutta ja vakautta. Hyvä sääntelykokonaisuus sisältää erilaisia 

elementtejä oikeudellisesti sitovasta ja muusta julkisen vallan sääntelystä yritysten itsesääntelyyn. 

 

Edellä todetusti yritysvastuun tarkoituksena on osallistaa yritykset yhteiskunnalliseen vastuunkantoon.  

Vastuullinen yritys ei hae lainsäädännöstä aukkoja ja pyri toimimaan minimivaatimusten mukaan, lakien 

minimitason alittamisesta puhumattakaan. Vastuullinen yritys toimii sitovaa lainsäädäntöä korkeampien 

vaatimusten pohjalta.  

 

Globaaleilla markkinoilla työvoima- ja ympäristökustannuksia optimoiva yritystointa hakeutuu herkästi 

valtioihin ja alueille, joissa yrityksiä koskeva sääntely ja yritysten vastuut on minimoitu. Myös valtiot 
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houkuttelevat yrityksiä ja ulkomaisia investoijia yritystoimintaa suosivalla sääntelyllä tai muilla eduilla. 

Jos yritystoiminnan sääntely on minimoitu tai olematonta, tilanne on usein ongelmallinen 

ihmisoikeuksien, mm. työntekijöiden oikeuksien, kannalta. Vastuullinen yritys varmistaa, että se 

kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. (Ks. huomiot IV ja V osioissa.) 

 

 

Oikeusjärjestelmistä 

 

Eri toimijoiden oikeudellisten velvoitteiden – myös yritysvastuun – ymmärtämiseksi on hyvä hahmottaa 

eri oikeusjärjestelmät, niiden keskinäisiä sisällöllisiä yhteyksiä ja niiden merkitys yritystoiminnalle. 

Keskeiset oikeusjärjestelmät ovat jokaisessa valtiossa olevat omat kansalliset oikeusjärjestelmät 

(mahdollisine vahvoine osavaltiorakenteineen (esim. USA)) ja globaalisti merkityksellinen kansainvälisen 

oikeuden oikeusjärjestelmä. Euroopassa tärkeä oma alueellinen kansainvälinen oikeusjärjestelmänsä on 

EU:n oikeusjärjestelmä omine normeineen ja valvontaprosesseineen.  

 

Kansainvälisen oikeuden oikeusjärjestelmä on hierarkkisesti korkein oikeusjärjestelmä, joka määrittää 

sekä EU:n oikeusjärjestelmän että kansallisten oikeusjärjestelmien normien sisältöä. Kansallisen 

oikeusjärjestelmän normit eivät saa olla ristiriidassa valtiota sitovien kansainvälisen oikeuden normien 

kanssa. EU:n jäsenvaltioiden on huomioitava myös EU:n oikeuden normit. (Ks. myös huomiot ETA-

maista jäljempänä tässä osiossa.) 

 

Kansainvälisen oikeuden järjestelmässä säännellään keskeisesti valtioiden välisiä suhteita. Valtiot ovat 

perustaneet lukuisia kansainvälisiä järjestöjä, ml. Yhdistyneet kansakunnat (YK) ja alueellisia 

kansainvälisiä järjestöjä (mm. Euroopan neuvosto), valtioidenvälisen yhteistyön foorumeiksi (ks. myös 

huomiot III osiossa). Kansainvälisessä yhteistyössä valtiot ovat neuvotelleet kansainvälisiä asiakirjoja 

oikeudellisesti sitovista sopimuksista erilaisiin ei-sitoviin ohjeistuksiin linjaamaan valtioiden toimia. 

Kansainvälisiin sopimuksiin sitoutuneille valtioille tulee sopimuksista oikeudellisia velvoitteita. 

 

Kansainvälisen oikeuden järjestelmästä puuttuu kansallisiin parlamentteihin verrattavissa oleva 

lainsäädäntöelin, joka voisi säätää kaikkia valtioita samalla tavalla sitovia kansainvälisiä normeja. Valtiot 

voivat lähtökohtaisesti valita itse mihin kansainvälisen oikeuden normeihin ne sitoutuvat. Tämä tekee 

kansainvälisen oikeuden normikentästä pluralistisen: eri valtiot ovat käytännössä sitoutuneet erilaisiin 

kansainvälisen oikeuden normeihin. Tämä näkyy valtioiden sitoutumisessa kansainvälisiin velvoitteisiin 

myös kansainvälisen ympäristöoikeuden ja ihmisoikeuksien alueilla. Kaikki YK:n jäsenvaltiot eivät ole 
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sitoutuneet esimerkiksi vuonna 2015 hyväksyttyyn Pariisin ilmastosopimukseen eivätkä kaikkiin YK:n 

keskeisimpiin ihmisoikeussopimuksiin. 

 

Sitoutuessaan kansainväliseen sopimukseen sopimusvaltio usein velvoittautuu ryhtymään kansallisiin 

toimiin sopimuksen täytäntöönpanemiseksi kansallisesti. Tämä tarkoittaa yleensä sekä kansallisen 

lainsäädännön säätämistä että muitakin kansallisia toimia. Kun valtiot säätävät kansallista lainsäädäntöä 

niitä sitovien kansainvälisten normien velvoittamina, kansainvälisen oikeuden normit saavat merkityksen 

kansallisessa oikeusjärjestelmässä. Esimerkiksi Suomea sitovat kansainväliset ihmisoikeusnormit ovat 

vaikuttaneet Suomen kansallisen lainsäädännön sisältöön (ks. huomiot III osiossa). 

 

Kansainvälinen oikeus ei sido oikeudellisesti yrityksiä, vaan yritysten oikeudellinen toimintakonteksti on 

kansallisissa oikeusjärjestelmissä: Suomessa yritys noudattaa Suomen lakeja, Venäjällä Venäjän lakeja, 

Kiinassa Kiinan lakeja jne. Kansainvälisesti (eri valtioissa) toimiva yritys joutuu siten ottamaan huomioon 

erilaisia kansallisia oikeusjärjestelmiä ja toisistaan eroavia kansallisia lakeja. Tällainen pirstaleinen 

oikeudellinen ’pelikenttä’ aiheuttaa yrityksille haasteita. Eri kansallisissa oikeusjärjestelmissä toimivalle 

yritykselle onkin hyödyllistä linkittää oman toiminnan pelisäännöt kansainvälisiin linjauksiin. Tätä 

korostetaan nykyisin näkyvästi yritysten ihmisoikeusvastuun osalta (ks. huomiot IV ja V osioissa).   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU:n oikeus 

Eri kansalliset oikeusjärjestelmät eri valtioissa 

(Yritysten oikeusnormatiivinen kenttä) 

 

 
Kansainvälinen oikeus 

(ml. ihmisoikeusnormit) 
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EU:ssa (myös EU:n sisämarkkinasäännöksiä noudattavissa Euroopan talousalueen (ETA) maissa (Islanti, 

Norja ja Liechtenstein)) toimivalle yritykselle merkityksellisen kansallisen lainsäädännön taustalla on 

myös EU:n oikeuden normeja. EU on globaalisti ainutlaatuinen valtioiden yhteistyön muoto, jossa EU:n 

jäsenvaltiot ovat siirtäneet EU:lle toimivaltaa tehdä EU-tason sääntelyä erikseen määritellyillä 

sektoreilla. EU:n oikeusjärjestelmää on kuvattu alueelliseksi kansainväliseksi oikeusjärjestelmäksi ja 

kansainvälisen oikeuden erityismuodoksi. EU:n oikeusjärjestelmä kuitenkin eroaa kansainvälisen 

oikeuden järjestelmästä monin tavoin, esimerkiksi normien hyväksymis- ja voimaansaattamisprosessien 

osalta. EU:n oikeuden sääntelyllä harmonisoidaan EU:n jäsenmaiden kansallista lainsäädäntöä ja 

käytäntöjä unionin sääntelytoimivaltaan kuuluvien kysymysten osalta. 

 

EU:ssa säännellään näkyvästi talouteen ja markkinoihin ja siten myös yritystoimintaan vaikuttavista 

kysymyksistä. EU:n järjestelmä on vuosien saatossa kehittynyt ottamaan enenevässä määrin huomioon 

ns. sosiaalisia kysymyksiä ja ihmisoikeuksiin liittyviä teemoja. Yritysvastuun näkökulmasta EU:sta on 

tullut viime aikoina tärkeää sääntelyä esimerkiksi yritysvastuuraportoinnin ja tietosuojakysymysten 

osalta. (Ks. huomiot EU:n sääntelystä myös jäljempänä tässä osiossa.) 

 

 

Kansallisten lakien taustalla kansainvälisiä normeja 

 

Valtioiden keskeisiin tehtäviin kuuluu huolehtia kansallisista oikeudellisista raameista. Kansallisella 

lainsäädännöllä luodaan yhteiskunnan pelisäännöt ja julkinen hallinto tukemaan niiden toteuttamista. 

Julkisen vallan tehtäviin kuuluu estää erilaisia negatiivisia yhteiskunnallisia asioita, ml. ihmisten huonoa 

kohtelua ja ympäristön turmeltumista. 

 

Valtioiden hallinnoinnissa noudatettavat pelisäännöt on yleensä kirjattu kansallisen lainsäädännön 

normihierarkian huipulla olevaan perustuslakiin. Suomessa vuonna 2000 uudistetussa perustuslaissa 

määritellään yhteiskuntamme valtarakenteet ja eri instituutioiden tehtävät sekä meille kaikille kuuluvat 

perusoikeudet.  

 

Monien Suomen kansallisten lakien taustalta löytyy Suomea sitovia kansainvälisiä velvoitteita – joko 

Suomea sitovia kansainvälisen oikeuden tai EU:n oikeuden normeja. Kansainvälinen sääntely on 

vaikuttanut esimerkiksi yritystoiminnan ja kaupan sääntelyyn sekä ihmisiä suojaaviin Suomen kansallisen 

lainsäädännön normeihin, ml. perustuslain perusoikeuksien sisältöön. (Ks. myös huomiot III osiossa.) 



 

 

YRITYS MENESTYY ARVOSTAMALLA IHMISIÄ – IHMISOIKEUDET YRITYSVASTUUN YTIMESSÄ                  © MERJA PENTIKÄINEN 2018 18 

 

Sen lisäksi, että valtion on omassa toiminnassaan toimittava hyväksymiensä kansainvälisten velvoitteiden 

mukaisesti, julkisen vallan velvoitteisiin kuuluu myös varmistaa, että valtion oikeusjärjestelmän piirissä 

toimivat ei-valtiolliset toimijat – ml. yritykset – toimivat niin, että ne eivät heikennä esimerkiksi 

ihmisoikeuksien toteutumista. Valtion tulee varmistaa tämä säätämällä yritystoimintaa ohjaavaa 

kansallista lainsäädäntöä ja valvomalla lakien noudattamista. 

 

Valtioiden kansallisessa lainsäädännössä on paljon yrityksiä oikeudellisesti sitovia normeja, joilla estetään 

yritystoiminnasta aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia ympäristölle, ihmisille ja yhteiskunnalle. 

Ympäristökysymyksiä säännellään ympäristölainsäädännössä, ihmisiin vaikuttavia kysymyksiä esimerkiksi 

työelämää ja kuluttajansuojaa koskevassa lainsäädännössä. Verolainsäädännöllä allokoidaan resursseja 

yhteiskunnassa. Rahanpesua ja lahjontaa koskevilla laeilla estetään yhteiskunnalle haitallista toimintaa. 

(Ks. huomiot ihmisoikeuksille merkityksellisestä Suomen lainsäädännöstä III osiossa.) 

 

 

Kansainvälisten yritysvastuulinjausten kehittyminen 

 

Globaaleilla markkinoilla yritykset operoivat erilaisissa kansallisissa oikeusjärjestelmissä. Valtioiden 

kansallisen tason sääntely on osoittautunut riittämättömäksi suojaamaan ympäristöä ja ihmisiä 

yritystoiminnan negatiivisia vaikutuksia vastaan. Siksi näihin vaikutuksiin on pyritty vaikuttamaan eri 

toimijoiden (valtiot, järjestöt, yritykset jne.) tekemillä linjauksilla, ohjeistoilla ja standardeilla.  

Valtiot ovat kiinnittäneet kansainvälisellä tasolla huomiota yritystoiminnan vaikutuksiin yhteiskuntaan ja 

ihmisiin kansainvälisten järjestöjen linjauksissa 1970-luvulta alkaen, kun OECD:ssa ja ILOssa hyväksyttiin 

ensimmäiset asiaa koskevat kansainväliset (suositusluonteiset) linjaukset. Kuluvan vuosituhannen alun 

aikana YK on ollut näkyvä toimija yritysvastuun kansainvälisenä linjaajana. EU:n sääntelyllä ja linjauksilla 

on tärkeä roolinsa. Suomi on jäsenvaltiona kaikissa mainituissa kansainvälisissä toimijoissa. 

 

 

OECD:n ja ILOn sääntely 

 

OECD:n jäsenvaltiot hyväksyivät toimintaohjeet monikansallisille yrityksille (OECD Guidelines for 

Multinational Enterprises) vuonna 1976 suosituksiksi yrityksille. Ohjeita on viimeksi päivitetty vuonna 

2011 (huomioimaan yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet). 

OECD:n toimintaohjeet sisältävät järjestön jäsenvaltioille osoitettuja yritysvastuun edistämis- ja 

kannustustehtäviä. Niiden toteuttamiseksi valtio on sitoutunut mm. perustamaan kansallisen 
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yhteyselimen (National Contact Point). Suomessa tällaisena foorumina toimii tällä hetkellä työ- ja 

elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta. OECD:n 

toimintaohjeisiin liittyy ainutlaatuinen mekanismi, kun kansallinen yhteyselin voi käsitellä esimerkiksi 

järjestöjen sille osoittamia, toimintaohjeiden täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä. Suomessa 

mekanismi on ollut hyvin näkymätön ja vähän käytetty. 

 

ILOn toimialaan kuuluvat työelämän ja työolosuhteiden sääntely, sosiaaliturva, sosiaalipolitiikka ja 

näihin kysymyksiin liittyvät ihmisoikeudet. ILO:n julistus monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa 

koskevista periaatteista (Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social 

Policy) hyväksyttiin ILOssa vuonna 1977 reaktiona monikansallisten yritysten toimintaan erityisesti 

kehitysmaissa 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin yritysten toiminnassa tuli esiin varsinkin työelämään ja 

sosiaalipolitiikkaan liittyviä ongelmia. Julistusta on sittemmin päivitetty vuosina 2000, 2006 ja 2017. 

Viimeisimmässä päivityksessä huomioitiin mm. yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat 

periaatteet ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. 

 

Työelämää koskevat ILOn ydinstandardit (core labour standards) yhdistettiin vuonna 1998 yhteen 

asiakirjaan, kun ILOssa hyväksyttiin julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista (Declaration on 

Fundamental Principles and Rights at Work). Julistukseen viitataan usein muissakin yhteyksissä, mm. 

yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevissa YK:n ohjaavissa periaatteissa. Julistuksen sisältö on 

integroitu myös YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin. (Ks. myös huomiot III, IV ja V osioissa.)   

 

 

ILOn julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sisältää seuraavat    

oikeudet: 

 

 Yhdistymisvapaus ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokas tunnustaminen (”The freedom of 

association and the effective recognition of the right to collective bargaining”) 
 

 Kaikenlaisen pakkotyön poistaminen (”The elimination of all forms of forced or compulsory labour”) 

 

 Lapsityövoiman käytön tehokas kieltäminen (”The effective abolition of child labour”) 

 

 Työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistaminen      
(”The elimination of discrimination in respect of employment and occupation”) 
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Tärkeitä ILOssa kehitettyjä käsitteitä ovat ”decent work” ja ”living wage”. ILOn työelämän 

ydinstandardien katsotaan muodostavan pohjan ”decent work”-tavoitteelle, joka on suomennettu 

yleensä säälliseksi tai ihmisarvoiseksi työksi. ”Living wage”-keskustelua käydään suomeksi elämiseen 

riittävänä palkkana.  

 

 

YK:n linjaukset – yritysvastuun globaali kehys 

 

YK:ssa yritystoiminnan vaikutuksista sosiaalisiin ja ympäristökysymyksiin on kirjattu huomioita erilaisten 

YK:n huippukokousten ja konferenssien loppuasiakirjoihin. Valtiot ovat viime vuosina havahtuneet 

tarpeeseen kutsua yritykset tekemään yhteistyötä yhteiskuntia ja laajasti maailmaakin uhkaavien 

ongelmien ratkaisemiseksi. Tässä YK:n työssä hahmottunut yritysvastuun globaali kehys rakentuu tällä 

hetkellä kolmesta YK:n instrumentista: Global Compact -aloitteesta, yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia 

koskevista ohjaavista periaatteista ja kestävän kehityksen tavoitteista (Agenda 2030).  

 

 

Yritysvastuun globaali kehys: 

 

YK:n Global Compact 

Yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030)  

 

                                                                                                       

Global Compact on ollut ensimmäinen yritysvastuuseen liittyvä 

ja yritysten suuntaan YK:n puolelta tehty ja näkyvästi jalkautunut 

aloite. Aloitteen takana on YK:n pääsihteeri Kofi Annan, ja se 

lanseerattiin YK:ssa vuonna 2000. Aloitteen tavoitteena on saada yritykset vapaaehtoisesti edistämään 

ja toteuttamaan yritystoiminnassa kymmeneen periaatteeseen kirjattuja tavoitteita. Periaatteista kuusi 

koskee ihmisoikeuksia (niistä neljä työelämän oikeuksia) (ks. ko. periaatteet IV osiossa), kolme 

ympäristöä ja yksi korruptiota. 

 

Global Compact -aloitteesta on kehittynyt maailman laajin yritysvastuun yhteistyömuoto ja siten se on 

näkyvästi edistänyt yritysvastuukysymysten vahvistumista. Aloitteen tavoitteena on erityisesti 

yritystoimintaan vaikuttaminen, mutta aloitteeseen osallistuu yritysten lisäksi muitakin toimijoita. 
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Aloitteessa on mukana tuhansia toimijoita, erityisesti yrityksiä, ympäri maailmaa. Suomesta mukana on 

tällä hetkellä 79 yritystä tai muuta toimijaa (tilanne 3.12.2018). Aloitetta koordinoi ja tukee YK:n Global 

Compact -toimisto. 

 

Global Compact on yrityksille vastuullisuuden toteuttamisen työkalu. Aloite perustuu yritysten 

julkiseen vastuullisuuteen (public accountability), läpinäkyvyyteen ja siihen, että yritykset itse näkevät 

periaatteiden toteuttamisen olevan omienkin intressiensä mukaista. Aloitteeseen osallistuvilta yrityksiltä 

edellytetään vuosittaista raportointia kymmenen periaatteen toteuttamisesta.  

 

Global Compact myös yhdistää erilaisia sidosryhmiä oppimis- ja yhteistyöverkostoksi, jossa esimerkiksi 

jaetaan tietoa hyvistä käytännöistä. Aloitetta on jalkautettu mm. pohjoismaisessa Global Compact          

-verkostossa. Vuoden 2018 aikana Global Compact -toimintaa on viety aktiivisesti kansalliselle tasolle. 

Global Compact Network Finland lanseerattiin lokakuussa 2018.   

 

Huomionarvoista on, että Global Compact -aloitteelle on nykyisin määritelty rooli tukea laajemmin 

YK:n tavoitteita, erityisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Aloitteessa käytetään nykyisin 

näkyvästi ”corporate sustainability”-termiä. 

 

 

Yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat 

periaatteet hyväksyttiin YK:ssa vuonna 2011. Periaatteet rakentuvat YK:ssa 

laajasti tunnustetuille ihmisoikeuksille ja ne tarjoavat kehyksen täsmentää ja 

konkretisoida eri toimijoiden (valtiot ja yritykset) yritystoimintaan ja 

ihmisoikeuksiin liittyviä rooleja ja vastuita. Yrityksille periaatteet tarjoavat 

välineen ymmärtää ja jalkauttaa yrityksen ihmisoikeusvastuuta. (Ks. lisää 

ohjaavista periaatteista V osiossa.) 
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YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals (SDGs)) (Agenda 

2030) hyväksyttiin YK:n jäsenvaltioiden huippukokouksessa syyskuussa 2015. Vuoteen 2030 asti 

voimassa olevissa tavoitteissa valtiot peräänkuuluttavat näkyvästi yritysten aktiivisen osallistumisen 

tärkeyttä globaalien kestävyyshaasteiden voittamiseksi. Tavoitteet kattavat laajasti erilaisia maapallon 

kestävyyteen ja ihmisten elinolosuhteisiin liittyviä kysymyksiä. Ne sisältävät 17 yleistä periaatetta ja 169 

alatavoitetta (ks. myös huomiot IV osiossa). Monet yritykset ovat ottaneet kestävän kehityksen 

tavoitteet vastuullisuustoimintansa kehykseksi.  

 

 

 

EU:n sääntelystä  

 
EU:ssa yritysten vastuullisia toimintatapoja ohjataan sekä sitovalla EU:n oikeuden sääntelyllä että 

yritysten yhteiskuntavastuuta koskevilla ei-sitovilla linjauksilla. Sitova EU:n oikeuden sääntely kohdistuu 

keskeisesti EU:n sisämarkkinoihin. EU:n oikeudessa on runsaasti yritystoimintaa sitovaa sektorikohtaista 

ja yritysvastuuseen liittyvää sääntelyä esimerkiksi kuluttajansuojan, työelämän, syrjinnän, 

sosiaalilainsäädännön, viestintämarkkinoiden, energia-alan ja ympäristökysymysten alueilla.    

 

Osa EU:n sääntelystä liittyy sisällöllisesti kansainvälisen oikeuden sääntelyyn. EU:n oikeuden tulee myös 

huomioida EU:n jäsenvaltioita sitova kansainvälisen oikeuden sääntely. Esimerkiksi monilla EU:n 

normeilla (mm. työ- ja tuoteturvallisuus- sekä kuluttajansuojanormit) on sisällöllisiä yhtymäkohtia 

kansainvälisen oikeuden ihmisoikeusnormeihin (mm. oikeus terveyteen). EU:n sosiaalilainsäädännöllä on 

toimeenpantu ILOn työelämän standardeja. EU:ssa on hyväksytty EU:n perusoikeuskirja (EU Charter of 



 

 

YRITYS MENESTYY ARVOSTAMALLA IHMISIÄ – IHMISOIKEUDET YRITYSVASTUUN YTIMESSÄ                  © MERJA PENTIKÄINEN 2018 23 

 

Fundamental Rights), joka sisältää paljon samanlaisia elementtejä kuin kansainvälisen oikeuden 

ihmisoikeusnormit. EU:n perusoikeuskirja ohjaa EU:n sääntelyn sisältöä ja EU:n oikeuden tulkintaa. 

 

Viime vuosina yritysvastuuseen liittyvät elementit ovat vahvistuneet EU:n oikeudessa. EU:n sääntelyllä 

on esimerkiksi vahvistettu yritysvastuuseen liittyviä ja suurimpia yrityksiä koskevia 

raportointivelvoitteita. EU:n muun kuin taloudellisen tiedon raportointidirektiivi pantiin täytäntöön 

Suomessa mm. kirjapitolakiin tehdyillä muutoksilla vuoden 2016 lopussa. Muutosten jälkeen 

kirjanpitolaki edellyttää isommilta yhtiöiltä mm. ihmisoikeuksiin liittyvää raportointia. Toukokuussa 

2018 tuli voimaan EU:n tietosuoja-asetus, jolla säädellään ihmisoikeutenakin turvattua ihmisten 

yksityisyyden suojaa ja ihmisiä koskevien tietojen käsittelyä. Vuonna 2021 tulee voimaan EU:n ns. 

konfliktimineraaliasetus, joka koskee EU:n alueelle konfliktialueilta tuotavia mineraaleja ja niin ikään 

liittyy yritysvastuuseen.  

 

Sen lisäksi, että EU:n oikeus asettaa oikeudellisia raameja yritystoiminnalle, yritysten vastuullisuutta 

koskevaa keskustelua käydään EU:ssa näkyvästi yritysten yhteiskuntavastuu -käsitteen alla. EU:ssa 

käytetään ”corporate social responsibility”-termiä ja yleisesti sen CSR-lyhennettä. EU:n komissio on 

määritellyt CSR:n yritysten vastuuksi niiden vaikutuksista yhteiskuntaan (”the responsibility of 

enterprises for their impact on society”).  

 

EU:ssa yritysten yhteiskuntavastuu nähdään yrityksiä sitovan lainsäädännön vaatimusten noudattamisena 

ja lakien yli menevänä yritysten toimintana. Yrityksen on strategiassaan ja toiminnassaan huomioitava 

yhteiskuntaan, ympäristöön, eettisyyteen, kuluttajiin ja ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset.  

EU:ssa yritysten yhteiskuntavastuu on liitetty kestävyyteen, kilpailukykyyn ja yritysten ja EU:n talouden 

innovatiivisuuteen. Eri EU:n jäsenmaissa CSR:n yksityiskohdissa ja erityispiirteissä on kansallisia ja 

kulttuurisia painotuseroja. 

 

 

Kansallisen yritysvastuusääntelyn kehittyminen 

 

Tärkeitä askeleita yritysvastuun sääntelyn kehittymisessä on otettu myös valtioiden kansallisella tasolla. 

Seuraavassa erityisesti ihmisoikeusvastuuseen liittyviä esimerkkejä. 

 

Valtioiden kansallisen yritysvastuusääntelyn historiallisen kehityksen esimerkkinä nostetaan esiin joskus 

vanha, jo vuonna 1789 Yhdysvalloissa hyväksytty ja edelleen voimassa oleva Alien Tort Claims Act 
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(ATCA) (tunnetaan myös nimellä Alien Tort Statute (ATS)), joka mahdollistaa ihmisoikeuskysymyksiin 

liittyvien kanteiden nostamisen yhdysvaltalaisessa tuomioistuimessa missä tahansa maailmassa 

tapahtuneesta vakavasta ihmisoikeuksien polkemisesta. Ko. lakiin nojautuen yhdysvaltalaisissa 

tuomioistuimissa on nostettu viime vuosienkin aikana useita siviilikanteita. Yleensä kanteet eivät ole 

edenneet tuomioon asti, koska riitaan on yleensä neuvoteltu sovinto ennen tuomioistuimen ratkaisua. 

Yhdysvalloissa vuonna 2010 hyväksytty Dodd-Frank Act asetti vaatimuksia USA:n markkinoille 

tuotavissa tuotteissa käytetyistä mineraaleista. Lain säätämisen taustalla olivat erityisesti ns. 

konfliktimineraalien hankintaan Kongosta liittyvät vakavat ihmisoikeusongelmat. 

 

Viime vuosina eurooppalaiset valtiot ovat aktivoituneet säätämään yritysvastuuta täsmentäviä kansallisia 

lakeja. Iso-Britannian modernia orjuutta koskeva laki (UK Modern Slavery Act) vuodelta 2015 on ollut 

tärkeä askel yritysten hankintaketjuissa olevien vakavien ihmisoikeusongelmien ja -riskien 

kartoittamiseksi. Ranskassa vuonna 2017 hyväksytty laki sääntelee yritysten huolellisuusvelvoitetta 

ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyksissä. Alankomaiden parlamentti hyväksyi vuonna 2017 lain, joka 

fokusoituu lapsityöhön puuttumiseen. Lisäksi yritysvastuuta koskevia kansallisia aloitteita on tehty 

ainakin Sveitsissä ja Australiassa. Suomessa joukko järjestöjä ja yrityksiä julkisti 24.9.2018 

#ykkösketjuun-kampanjan, jossa vaaditaan ihmisoikeuksia koskevaa kansallista yritysvastuulakia 

Suomeen. 

 

 

Muita ohjeistuksia ja standardeja – esimerkkejä 

 

Yritysvastuun alueella on nykyisin iso kirjo erilaisia ohjeistuksia, standardeja ja indeksejä. Niitä ovat 

laatineet erilaiset toimijat – valtiot, järjestöt, yritykset jne. –, myös yhteistyössä. Tarjolla on erilaisia 

sekä yleisempiä että sektori- ja toimialakohtaisia ohjeistuksia yritysvastuun edistämiseksi. Seuraavassa 

vain muutama esimerkki laajalta kentältä. 

 

YK:n tuella on hyväksytty vastuullisen sijoittamisen periaatteet (Principles for Responsible Investment 

(PRI)). Maailmanpankkiryhmään kuuluva International Finance Corporation (IFC) on laatinut 

investointialalle kestävyyttä ja vastuullisuutta koskevia linjauksia ja standardeja. Sektorikohtaisia 

ohjeistuksia on tehty esimerkiksi OECD:ssa maatalous-, kaivannais-, mineraali-, finanssi- ja tekstiili- ja 

vaatetusaloille. 
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Järjestövetoisesti on tehty erilaisia yritysten itsesääntelyn välineitä, ml. ohjeistoja ja kansainvälisiä 

raportointi- ja sertifiointijärjestelmiä, standardeja ja indeksejä. Global Reporting Initiative (GRI) on 

kehittänyt erilaisille organisaatioille suunnattuja raportointimalleja ja indikaattoreita. Social 

Accountability International (SAI) on laatinut SA-standardeja, International Organization for 

Standardization puolestaan ISO-standardeja. Sijoituspuolelle on kehitetty mm. Dow Jones Sustainability 

Indices (DJSI). Amfori tarjoaa jäsenilleen tukea hankintaketjujen vastuullisuuden seuraamisessa ja 

varmistamisessa. Järjestelmä tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.  

 

Reilu kauppa on kehittyvissä maissa viljeltävien ja valmistettavien tuotteiden sertifiointijärjestelmä, ja 

kansainvälinen Reilun kaupan sertifiointimerkki on tunnetuimpia tuotteiden vastuullisuudesta kuluttajille 

viestiviä merkkejä. Merkin omistaa Fairtrade International. Reilun kaupan tavoitteena on köyhyyden 

vähentäminen reilujen kaupankäynnin ehtojen avulla. Järjestelmä tarjoaa kehittyvien maiden viljelijöille ja 

suurtilojen työntekijöille mm. mahdollisuuden parantaa toimeentuloaan. Reilun kaupan kriteerit 

sisältävät sekä ihmisoikeus- että ympäristöelementtejä.  
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III Ihmisoikeudet suojaavat meitä kaikkia 

 

 

Osion sisältö: Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestelmä, ihmisoikeusnormit ja niiden sisältö 

 

 

Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestelmä  

                                                                                     

Valtiot hyväksyivät ensimmäiset kansainvälisiin 

ihmisoikeuksiin liittyvät normit 1800-luvulla, kun 

vuosisadan alussa kansainvälisin normein puututtiin 

orjuuteen ja orjakauppaan. Tänä päivänä 

tuntemamme kansainvälinen ihmisoikeusjärjestelmä 

on myöhempää perua. Sen perusta luotiin toisen 

maailmansodan jälkeen valtioiden neuvotteleman 

YK:n peruskirjan kirjauksin. Vuonna 1945 voimaan 

tullut YK:n peruskirja on ensimmäinen valtioiden  

neuvottelema kansainvälinen asiakirja, jossa viitataan kaikille ihmisille kuuluviin perustavanlaatuisiin 

ihmisoikeuksiin.  

 

YK:n peruskirjan pohjalle luodun kansainvälisen ihmisoikeusjärjestelmän ytimeen kuuluvat YK:n 

ihmisoikeusasiakirjat ja -prosessit. YK:n erityisjärjestöksi määrittyvässä ja globaalisti toimivassa 

Kansainvälisessä työjärjestössä ILOssa on hyväksytty merkittävä määrä erityisesti työelämää ja 

työntekijöiden suojaa säänteleviä kansainvälisiä normeja. ILOn standardit on kirjattu noin kahteensataan 

sopimukseen ja samaan määrään julistuksia. ILOn työelämän standardien ytimen katsotaan 

muodostuvan kahdeksasta ILOn sopimuksesta, joiden normit sisältävät työpaikoilla noudatettavia 

perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia. Sopimukset koskevat seuraavanlaisia oikeuksia: yhdistymisvapaus, 

ammatillinen järjestäytymisoikeus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus, pakkotyön ja pakollisen työn 

poistaminen, lapsityön pahimpien muotojen kieltäminen ja poistaminen, työhön pääsemiseksi 

vaadittavan vähimmäisiän määrittäminen, työhön tai ammatinharjoittamiseen liittyvän syrjinnän 

poistaminen ja samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettava sama palkka. ILO on myös ollut 

edelläkävijä alkuperäiskansoja koskevassa kansainvälisessä sääntelyssä. Edellä todetusti ILOssa on tehty 

tärkeitä yritysvastuuseen liittyviä linjauksia (ks. huomiot II osiossa). 
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Globaalia YK:n järjestelmää täydentävät valtioiden perustamat alueelliset kansainväliset järjestöt, joista 

ihmisoikeuksien näkökulmasta merkittävimmät ovat Euroopan neuvosto (Council of Europe), Amerikan 

valtioiden yhteistyöjärjestö (Organization for American States (OAS)) ja Afrikan unioni (African 

Union). Näissä alueellisissa järjestöissä on hyväksytty merkittävä määrä ko. maantieteellisillä alueilla 

sovellettavia ihmisoikeusnormeja. Tällä hetkellä Aasia on ainoa maantieteellinen alue, jossa ei ole 

alueellista ihmisoikeusjärjestelmää. Alueellisten ihmisoikeusjärjestelmien ja -normien tarkoitus on 

konkretisoida ja täsmentää YK:n globaaleja ihmisoikeusnormeja ao. maantieteellisillä alueilla. 

 

 

Ihmisoikeuksien merkitys kasvaa – myös Suomessa 

 

Yleinen kiinnostus ihmisoikeuksia kohtaan – myös ihmisoikeuksia koskeva ymmärrys – on kasvanut 

1990-luvulta alkaen. Kylmän sodan päättyminen 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa vaikutti merkittävästi 

ihmisoikeuksista käytyyn keskusteluun kansainvälisellä tasolla ja valtioiden kesken. Kylmän sodan aikana 

ihmisoikeudet olivat kahden vastakkaisen – USA:n ja Neuvostoliiton johtaman – liittouman poliittinen 

pelinappula. Neuvostoliiton hajoaminen ja kaksinapaisen maailmanjärjestyksen romuttuminen kylmän 

sodan päättymiseen tarkoitti mm. sitä, että ihmisoikeuksia koskevasta kansainvälisestä 

näkemystenvaihdosta purkautui blokkijaosta johtunut vastakkainasettelu ja jännite. Tänä päivänä 

valtioiden kesken on uudenlaisia jakolinjoja – esimerkiksi etelä-pohjoinen-asetelma, kehittyneet-

kehittyvät maat jne. –, jotka vaikuttavat kansainvälisiin ihmisoikeuskeskusteluihin. Kiinan taloudellinen 

vahvistuminen ja kansainvälisen vaikutusvallan kasvu on osaltaan muuttanut kansainvälisten 

keskusteluiden dynamiikkaa ja painotuksia. 

 

Ihmisoikeuksia koskevat keskustelut aktivoituivat kansallisesti eri maissa, myös Suomessa, niin ikään 

1990-luvulla. Vaikka Suomi oli ollut YK:n jäsenvaltio vuodesta 1955 alkaen ja oli jo hyväksynyt koko 

joukon YK:n ihmisoikeussopimuksia jäsenyytensä aikana, vasta kylmän sodan päättyminen ja Suomen 

liittyminen Euroopan neuvoston jäseneksi vuonna 1989 ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 

ratifiointi vuonna 1990 avasivat kansallisen ihmisoikeuskehityksen. Vuonna 1995 Suomessa toteutettiin 

kattava perusoikeusuudistus, jota määrittivät keskeisesti Suomea sitovat kansainväliset 

ihmisoikeusnormit (ks. myös huomiot jäljempänä tässä osiossa).  
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Ihmisoikeudet ovat kansainvälisen oikeuden normeja ja sitovat valtioita 

 

On olennaista ymmärtää, että ihmisoikeudet eivät ole mitä vain ihmisten itselleen haluamaa hyvää. 

Ihmisoikeudet ovat valtioiden neuvottelemia ja hyväksymiä kansainväliseen oikeuteen kuuluvia normeja, 

jotka on kirjattu kansainvälisiin ihmisoikeusasiakirjoihin. Ihmisoikeuksien sisältö täsmentyy 

ihmisoikeusnormien ja niiden tulkintakäytännön avulla (ks. esimerkkejä ihmisoikeusnormeista 

jäljempänä tässä osiossa). 

 

Kansainvälisen oikeuden ihmisoikeusnormit velvoittavat niihin sitoutuneita valtioita. Edellä viitattu 

kansainvälisen oikeuden pluralismi tarkoittaa sitä, että valtiot ovat hyväksyneet erilaisia kansainvälisiä 

ihmisoikeusnormeja itseään sitoviksi. Suomi on sitoutunut varsin laajasti kansainvälisiin 

ihmisoikeusnormeihin. Monille voi tulla yllätyksenä, että esimerkiksi USA on hyväksynyt 

ihmisoikeusnormeja hyvin pidättyvästi. USA on ainoa YK:n jäsenvaltio, joka ei ole hyväksynyt maailman 

laajimmin ratifioitua ihmisoikeussopimusta – YK:n lapsen oikeuksien yleissopimusta. 

 

Valtion sitouduttua kansainvälisiin ihmisoikeusnormeihin valtion on ryhdyttävä kansallisiin 

täytäntöönpanotoimiin, jotta normeissa määritellyt oikeudet tulevat käytännössä ihmisille 

merkityksellisiksi kansallisella tasolla. Kansalliset lait ja käytännöt on saatettava sopusointuun valtion 

ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa. (Ks. myös huomiot oikeusjärjestelmistä II osiossa.) 

 

 

Ihmisoikeudet suojaavat ihmisiä – meitä kaikkia 

 
  

 

Ihmisoikeuksien keskeisiä piirteitä on niiden 

kuuluminen kaikille ihmisille. Ihmisoikeudet 

suojaavat myös ulkomaalaisia ja ovat 

lähtökohtaisesti voimassa poikkeusoloissakin, 

mm. sodissa ja kansallisen hätätilan aikana. 

 

Kaikkia ihmisoikeusnormeja läpileikkaavat 

tasavertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteet 

(principles of equality and non-discrimination),  
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jotka edellyttävät ihmisoikeuksien turvaamista kaikille ihmisille tasavertaisesti ja ilman henkilökohtaisiin 

ominaisuuksiin perustuvaa syrjintää. Syrjintäkieltonormit viittaavat nimenomaisesti tiettyihin kiellettyihin 

syrjintäperusteisiin. Ihmisoikeusnormeissa on erityisesti painotettu etniseen taustaan (aiemmin 

puhuttiin roduista) ja sukupuoleen liittyviä syrjintäkieltoja. Tämä painotus johtuu siitä, että ko. 

syrjintäperusteet koskevat laajoja ihmisjoukkoja ja syrjintä niiden perusteella on tavallista. Muita 

ihmisoikeusnormeissa usein mainittuja kiellettyjä syrjintäperusteita ovat mm. kieli ja uskonto. 

Syrjintäkieltonormeihin kirjattujen syrjintäperusteiden listaus on yleensä myös avoin, mikä mahdollistaa 

joustavasti erilaisten syrjintäperusteiden huomioimisen. On myös huomattava, että kaikki ihmisten 

erilainen kohtelu ei ole syrjintää, mikäli erilaiselle kohtelulle on olemassa hyväksyttävä peruste. 

 

Ihmisoikeudet suojaavat meitä kaikkia erityisesti julkisen vallan mielivaltaa vastaan ja velvoittavat valtiota 

turvamaamaan meille normeissa määritellyt oikeudet. Lisäksi valtion velvollisuuteen kuuluu huolehtia 

siitä, että valtiota sitovat ihmisoikeudet toteutuvat myös ns. yksityisten toimijoiden välisissä suhteissa. 

Esimerkiksi ihmisoikeusnormistoon kuuluvien työelämän oikeuksien (ml. palkkaa, työaikoja ja työoloja 

koskevat normit, työelämään liittyvät syrjintäkiellot, pakkotyön ja lapsityön kiellot jne.) osalta valtion on 

huolehdittava siitä, että ko. oikeudet toteutetaan kansallisesti työnantajien (ml. yritykset) ja 

työntekijöiden välisissä suhteissa. Käytännössä tämä tapahtuu säätämällä työelämää koskevaa ja 

työnantajia sitovaa kansallista lainsäädäntöä.  

 

 

Ihmisoikeuksien globaali ydinnormisto: International Bill of Human 

Rights 

 

Valtiot ovat hyväksyneet valtavan määrän kansainvälisiä ihmisoikeusasiakirjoja sekä YK:n järjestelmässä 

että alueellisissa kansainvälisissä järjestöissä. Globaalisti tunnustetut ihmisoikeudet on kirjattu YK:n 

ihmisoikeusasiakirjoihin. Globaalin ihmisoikeusnormiston ytimen ja perustan muodostavat kolme 

keskeistä YK:n asiakirjaa: vuonna 1948 hyväksytty ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ja sitä 

konkretisoivat, vuonna 1966 hyväksytyt kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus 

(nk. KP-sopimus) ja taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus (nk. TSS-

sopimus). Tätä normikokonaisuutta kutsutaan yleisesti nimellä International Bill of Human Rights, ja siihen 

kuuluu yhteensä reilut 30 erilaista ihmisoikeutta määrittelevää normia. 
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                                        International Bill of Human Rights:   

 Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 

 Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus (nk. KP-sopimus) 

 Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus (nk. TSS-sopimus) 

 

Kansainvälisissä ihmisoikeusnormeissa mm. alkuperäiskansat, vähemmistöt, lapset, naiset, siirtotyöläiset, 

vammaiset ja pakolaiset on huomioitu ns. haavoittuvina ryhminä, joiden osalta ihmisoikeudet usein 

toteutuvat heikosti. Tämän vuoksi valtiot ovat hyväksyneet erillisiä ihmisoikeusasiakirjoja korostamaan 

ihmisoikeuksien toteuttamista myös näihin ryhmiin kuuluville ihmisille. Tärkeitä kansainvälisiä 

ihmisoikeussopimuksia ovat mm. YK:ssa hyväksytyt kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva 

yleissopimus (nk. CEDAW-sopimus) vuodelta 1979 ja lapsen oikeuksien yleissopimus vuodelta 1989. 

 

 

Esimerkkejä ihmisoikeusnormeista  

 

Yksilöille turvattavat ihmisoikeudet jaotellaan usein – KP- ja TSS-sopimusten sisältämien oikeuksien 

mukaan – kansalais- ja poliittisiin oikeuksiin (nk. KP-oikeudet) ja taloudellisiin, sosiaalisiin ja 

sivistyksellisiin oikeuksiin (nk. TSS-oikeudet). Lisäksi puhutaan ns. kollektiivista ihmisoikeuksista, joihin 

kuuluu mm. oikeus puhtaaseen ympäristöön. 

   

        KP-oikeuksia ovat esimerkiksi: 

 

 Oikeus elämään 

 Orjuuden ja pakkotyön kielto 

 Kidutuksen kielto 

 Oikeus yksityis- ja perhe-elämän suojaan 

 Liikkumisvapaus 

 Ilmaisunvapaus 

 Kokoontumisvapaus 

 Yhdistymisvapaus 

 Uskonnonvapaus 
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      TSS-oikeuksia ovat esimerkiksi: 

 

 Oikeus koulutukseen 

 Oikeus oikeudenmukaisiin työoloihin 

 Oikeus sosiaaliturvaan 

 Oikeus terveyteen 

 Oikeus tyydyttävään elintasoon 

 

 

Kansainvälisen oikeuden normien luonteeseen kuuluu niiden yleinen kirjoitusmuoto, mikä näkyy 

ihmisoikeusnormeissakin. Normien sisältöä on täsmennetty ihmisoikeuksien täytäntöönpanoa valtioissa 

seuraavien kansainvälisten asiantuntijaelinten (erityisesti sopimusvalvontaelinten) tulkintakäytännössä.  

 

Ihmisoikeuksiin – erityisesti ns. TSS-oikeuksiin – liittyy myös kontekstuaalisuutta, mikä tarkoittaa sitä, 

että valtioiden kehitys- ja elintasoerot vaikuttavat joidenkin ihmisoikeuksien toteuttamiseen. Tämä 

näkyy selvästi esimerkiksi työelämän oikeuksiin liittyvässä ”elämiseen riittävä palkka”-keskustelussa. 

Valtioiden kansallisten erojen vuoksi ILOn työelämän standarditkin mahdollistavat palkkakysymysten 

joustavan tulkinnan. Tämän vuoksi kansainvälisissä normeissa ei ole määritelty mitään tiettyä 

minimipalkkatasoa. Eri tahot ovat esittäneet erilaisia laskentakaavioita eri yhteiskunnissa tarvittavan 

”living wage”-tason määrittämiseksi. 

 

 

Ihmisoikeusnormit kansallisten lakien taustalla – myös Suomessa 

 

Ihmisoikeuskysymysten ymmärtämiseksi on tärkeää hahmottaa kansallisten lakien sisällölliset yhteydet 

valtiota sitoviin kansainvälisiin ihmisoikeusnormeihin. Tämä ’lukutaito’ tai sanoittaminen on olennaista, 

koska Suomessa ihmisoikeuskieli ’katoaa’ valtiota sitovien kansainvälisten ihmisoikeusnormien 

kansallisessa täytäntöönpanoprosessissa.  

 

Suomessa on merkittävä määrä kansallisia lakeja, joiden tekstissä ei nimenomaisesti viitata 

ihmisoikeuksiin, mutta joilla käytännössä toteutetaan kansallisesti Suomea sitovia kansainvälisiä 

ihmisoikeusvelvoitteita. Näitä yhteyksiä avataan lakien esitöissä (hallituksen esityksissä). Esimerkiksi 

Suomessa työelämää säännellään lukuisilla kansallisilla laeilla (työsopimuslaki, työturvallisuuslaki, tasa-



 

 

YRITYS MENESTYY ARVOSTAMALLA IHMISIÄ – IHMISOIKEUDET YRITYSVASTUUN YTIMESSÄ                  © MERJA PENTIKÄINEN 2018 32 

 

arvolaki, yhdenvertaisuuslaki jne.), joiden taustalta löytyy Suomea sitovaa kansainvälistä 

ihmisoikeusnormistoa. (Ks. myös huomiot oikeusjärjestelmistä II osiossa.) 

 

Kun Suomessa toteutettiin vuonna 1995 kattava perusoikeusuudistus, perustuslain perusoikeusluettelo 

päivitettiin vastaamaan minimissään Suomea sitovia kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja. Suomi sai 

tuolloin yhden maailman moderneimmista perusoikeussäännöstöistä. Suomessa perustuslakiin kirjattuja 

ihmisille turvattavia oikeuksia kutsutaan perusoikeuksiksi. Suomen perustuslakiin on kirjattu julkisen 

vallan velvoite turvata ihmisille sekä perustuslaissa määritellyt perusoikeudet että Suomen valtion 

hyväksymät kansainväliset ihmisoikeudet. 

 

 

Haasteena erilaiset kansalliset lait ja lakien täytäntöönpanon puutteet 

 

Koska valtiot evät ole sitoutuneet samoihin kansainvälisiin ihmisoikeusnormeihin ja koska yrityksen 

oikeudellinen toimintakonteksti määrittyy aina valtioiden kansallisen lainsäädännön mukaan, 

kansainvälisesti toimivalle ja ihmisoikeusvastuuta toteuttavalle yritykselle haasteita syntyy kansallisten 

lakien ja käytäntöjen erilaisuudesta. (Ks. myös huomiot II osiossa.) Lisähaasteita tulee mahdollisesta 

kehnosta kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanosta. Kansainvälisesti toimiva yritys kohtaa tilanteita, 

joissa valtion kansallinen lainsäädäntö ja käytännöt eivät ole linjassa kansainvälisesti tunnustettujen 

ihmisoikeusnormien kanssa. Tällaisiin haasteisiin vastaamiseksi yrityksen on mielekästä tehdä YK:n 

keskeisille ihmisoikeusnormeille perustuvia yritystoimintaa yleisesti ohjaavia linjauksia, eli ankkuroida 

toiminta kansainvälisiin standardeihin. Samalla konkretisoidaan yrityksen ihmisoikeusvastuuta. 
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IV Ihmisoikeudet osana yritysvastuuta  

 

 

Osion sisältö: Yrityksen ihmisoikeusvastuun globaali kehys 

 

 

Yrityksen ihmisoikeusvastuun ymmärtäminen edellyttää, että osataan nähdä yritystä sitovien kansallisten 

lakien taustalta löytyvät valtion hyväksymät ihmisoikeusnormit. Kansallisten lakien määrittelemän 

minimin päälle rakentuu yrityksiltä tänä päivänä odotettu, kansainvälisiin standardeihin ankkuroituva 

vastuullinen toiminta. Edellä todetusti kansainvälisten standardien avulla tehty yrityksen oma 

toimintaohjeisto myös auttaa yritystä operoimaan pluralistisella kansallisten lakien kentällä ja 

hallitsemaan vastuullisuusriskit. (Ks. huomiot III osiossa.) 

 

Yritysvastuun globaalin kehyksen muodostavassa kokonaisuudessa (ks. huomiot II osiossa) 

ihmisoikeudet näyttäytyvät hyvin keskeisessä roolissa. YK:n Global Compact -aloitteen kymmenestä 

periaatteesta peräti kuusi koskee ihmisoikeuksia, yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n 

ohjaavat periaatteet fokusoituvat ihmisoikeuksiin ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet koskevat 

merkittäviltä osin ihmisoikeuksia. Kestävän kehityksen tavoitteet viittaavat nimenomaisesti 

yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin YK:n ohjaaviin periaatteisiin (ks. para. 67). Tanskan 

ihmisoikeusinstituutin analyysin mukaan yli 90 % kestävän kehityksen tavoitteista liittyy ihmisoikeuksiin. 

Mainitut kolme instrumenttia muodostavat yrityksen sosiaalisen vastuun perustana olevan 

ihmisoikeusvastuun globaalin kehyksen.  

 

 

                                   Yrityksen ihmisoikeusvastuun globaali kehys: 
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                 Global Compactin ihmisoikeuksia koskevat periaatteet 1-6:  

 

 Periaate 1:  Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeuksia (”Businesses should support 

and respect the protection of internationally proclaimed human rights”) 
 

 Periaate 2:  Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin 
(”Businesses should make sure that they are not complicit in human rights abuses”)  

 

 Periaate 3:  Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta 

tunnustamista (“Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of 

the right to collective bargaining”) 
 

 Periaate 4:  Kaikenlaisen pakkotyön poistaminen (“The elimination of all forms of forced and compulsory 

labour”) 
 

 Periaate 5:  Lapsityövoiman käytön tehokas kieltäminen (“The effective abolition of child labour”) 

 

 Periaate 6:  Työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistaminen  
(“The elimination of discrimination in respect of employment and occupation”) 

 

 

 

 
2000-luvun alussa YK:ssa yritettiin saada aikaan yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeva kansainvälinen 

sopimus siinä onnistumatta. Yhtenä syynä sopimusneuvottelujen kariutumiselle oli se, että 

sopimusluonnos oli sekava valtioiden ja yritysten vastuiden osalta. Vuonna 2005 YK:n pääsihteeri 

nimitti erityisedustajakseen professori John Ruggien käsittelemään yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia 

koskevia kysymyksiä. Erityisedustajan vuonna 2008 YK:ssa esittämä loppuraportti ”Protect, Respect 

and Remedy” sai hyvin myönteisen vastaanoton. Se pohjusti yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien 

ohjaavien periaatteiden hyväksymistä YK:n ihmisoikeusneuvostossa vuonna 2011 (ks. lisää seuraavassa 

osiossa). YK:ssa on parasta aikaa käsittelyssä vuonna 2014 ihmisoikeusneuvostossa tehty aloite 

yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen sopimuksen aikaansaamiseksi. Aloite on 

saanut ristiriitaisen vastaanoton YK:n jäsenvaltioiden piirissä. Esimerkiksi EU:n jäsenvaltiot eivät ole 

toistaiseksi olleet sopimuksen kannalla. 
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Osion sisältö: Yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden merkitys ja 

sisältö 
 

 

 

 

Yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n ohjaavia periaatteita on luonnehdittu seuraavasti: 

 

 

 

 

 

 

Ohjaavien periaatteiden merkitystä alleviivaa se, että ne on integroitu muihin kansainvälisiin 

instrumentteihin, mm. YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja OECD:n monikansallisia yrityksiä 

koskeviin toimintaohjeisiin (ks. huomiot II ja IV osioissa). Lisäksi esimerkiksi EU:ssa ja Euroopan 

neuvostossa on korostettu periaatteiden merkitystä ja täytäntöönpanoa. Valtiot jalkauttavat ohjaavia 

periaatteita kansallisella tasolla mm. kansallisten toimeenpanosuunnitelmien avulla. Suomessa 

vahvistettiin ministeriöiden valmistelema ohjaavien periaatteiden kansallinen toimeenpanosuunnitelma 

syyskuussa 2014.  

Yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat 

periaatteet (UN Guiding Principles on Business and Human 

Rights) hyväksyttiin yksimielisesti YK:n jäsenvaltioista 

koostuvassa YK:n ihmisoikeusneuvostossa (Human Rights 

Council) kesäkuussa 2011. Vaikka periaatteet eivät ole 

oikeudellisesti sitovia, niistä on muodostunut lyhyessä 

ajassa keskeinen yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeva 

maailmanlaajuinen ohjeistus. Ohjaavat periaatteet on 

otettu erittäin myönteisesti vastaan eri tahoilla, ml. 

yrityksissä ja liike-elämän järjestöissä. Periaatteet ovat 

paras olemassa oleva väline konkretisoida yrityksen 

ihmisoikeusvastuuta. 

 

 

Authoritative global standard for 

addressing adverse impacts on human 

rights linked to business activities. 
 

V Ihmisoikeusvastuun konkretisointi                            

    – apuna YK:n ohjaavat periaatteet 
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Ohjaavien periaatteiden ymmärtämistä ja jalkauttamista varten yrityksissä YK:ssa on laadittu The 

Corporate Responsibility to Respect Human Rights. An Interpretive Guide -dokumentti vuonna 2012. Vuonna 

2015 julkaistiin ohjaavien periaatteiden raportointia varten oma ohjeistus – UN Guiding Principles 

Reporting Framework. 

 

 

Kolme elementtiä 

 

YK:n ohjaavat periaatteet rakentuvat kolmesta elementistä:  

 Valtion velvollisuus suojella ihmisoikeuksia (“The state duty to protect human rights”) 

 Yrityksen vastuu kunnioittaa ihmisoikeuksia (“The corporate responsibility to respect human 

rights”) 

 Oikeussuojakeinot / korjaavat toimenpiteet (”Access to remedy”) 

 

Periaatteet muistuttavat valtioiden ensisijaisesta vastuusta ja keskeisestä roolista ihmisoikeuksien 

turvaamisessa. Valtion velvollisuuteen kuuluu varmistaa ihmisoikeuksien suojaaminen kansallisin 

lainsäädäntö- ja muin toimin, ml. järjestämällä tarvittavat oikeussuojakeinot. Yrityksiä koskevat 

vaatimukset ovat vastuu kunnioittaa ihmisoikeuksia ja järjestää (tarvittaessa) korjaavia toimenpiteitä.  

 

 

Yrityksen vastuu kunnioittaa ihmisoikeuksia 

 
Periaatteiden linjaama yritysten vastuu kunnioittaa ihmisoikeuksia on itsenäinen ja erillinen valtioiden 

vastuusta ja täydentää valtioiden toimintavelvoitteita. Yrityksen vastuu kunnioittaa ihmisoikeuksia 

koskee kaikenlaisia yrityksiä ja edellyttää yrityksen välttävän toimimasta ihmisoikeuksia heikentävällä 

tavalla (”do no harm”). Tilanteissa, joissa yritystoiminnalla on negatiivisia vaikutuksia ihmisoikeuksiin, 

yritykseltä edellytetään puuttumista ihmisoikeuksia heikentäviin toimiin sekä tietyissä tilanteissa 

ryhtymistä korjaaviin toimenpiteisiin. YK:n ohjaavia periaatteita noudattavien yritysten on omien 

toimintakäytäntöjensä sekä valvonta- ja ohjausmekanismiensa avulla varmistettava yritystoiminnan 

ihmisoikeusvastuullisuus. 
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YK:n ohjaavat periaatteet määrittelevät yrityksen kunnioittamisvastuun toteuttamiselle kolme osa-

aluetta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osa-alueet voidaan tiivistää seuraavaan ohjaavien periaatteiden kirjaukseen: 

 

 

 

 

 

 

 

”To know”-huomiolla viitataan siihen, että yrityksessä täytyy olla ymmärrys yrityksen toiminnan 

ihmisoikeusvaikutuksista ja -riskeistä. ”To show”-huomio tarkoittaa, että yrityksen tulee konkreettisilla 

toimillaan osoittaa kunnioittavansa ihmisoikeuksia toiminnassaan ja viestiä näistä toimista.  

 

Yrityksen ihmisoikeussitoumus: Sitoumus on osa ”to show”-ulottuvuutta. Ihmisoikeussitoumus on 

yrityksen ylimmän johdon hyväksymä julkinen ja yleinen ilmoitus yrityksen sitoutumisesta 

ihmisoikeuksien kunnioittamiseen omassa toiminnassaan. Sitoumus myös osoittaa yrityksen 

yhteistyökumppaneille yrityksen linjaamia ihmisoikeuksiin liittyviä odotuksia. Sitoumus kannattaa 

julkistaa vasta kun yrityksessä on perehdytty yritystoiminnan ihmisoikeusvaikutuksiin ja -riskeihin. 

  

  

 

 
Korjaavat 

toimenpiteet 

 

Business enterprises need to 

know and show 

that they respect human rights. 
   
       (Commentary on Principle 15)  

Huolellisuusvelvoiteprosessi 

 

1. Ihmisoikeusvaikutusten 

arviointi 

2. Integrointi ja toiminta 

3. Seuranta 

4. Viestintä 

 

Yrityksen 

ihmisoikeussitoumus 
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Huolellisuusvelvoiteprosessi: Tämä osa-alue on YK:n ohjaavien periaatteiden linjaaman yrityksen 

vastuun ydintä. Huolellisuusvelvoiteprosessi sisältää neljä elementtiä: ihmisoikeusvaikutusten arviointi; 

integrointi ja toiminta; seuranta; viestintä. 

 

Huolellisuusvelvoite (due diligence) on tuttu periaate sekä kansallisissa oikeusjärjestelmissä että 

kansainvälisessä oikeudessa. YK:n ohjaavien periaatteiden linjaamaa yrityksen vastuuta kunnioittaa 

ihmisoikeuksia arvioidaan keskeisesti yrityksen huolellisuusvelvoitteen avulla. Huolellisuusvelvoitteen 

toteuttamiseen kuuluvat yritystoimintaan liittyvien negatiivisten ihmisoikeusvaikutusten tunnistaminen, 

ehkäiseminen ja lieventäminen. Huolellisuusvelvoite edellyttää, että yritys ryhtyy kohtuullisiin 

toimenpiteisiin ihmisoikeuksien heikentämisen (negatiivisten ihmisoikeusvaikutusten) välttämiseksi.  

 

Ohjaavissa periaatteissa yrityksille asetettu huolellisuusvelvoite on ilmaistu seuraavasti: 

 

 

 

 

 

 

Negatiivisten ihmisoikeusvaikutusten tunnistaminen tapahtuu toteuttamalla yrityksen toimintojen 

ihmisoikeusvaikutusten arviointi. Vaikutusarviointi on ihmisoikeusvastuun konkretisoinnin ensimmäinen 

askel. Sitä avataan enemmän jäljempänä oman otsikon alla. 

 

Ohjaavien periaatteiden huolellisuusvelvoiteprosessiin kuuluvien kolmen muun elementin (integrointi ja 

toiminta; seuranta; viestintä) avulla ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin tulokset jalkautetaan 

konkreettiseen yritystoimintaan ja ihmisoikeusvastuu nivelletään osaksi yrityksen jokapäiväistä 

toimintaa. Viestinnän keskeinen tehtävä on huolehtia sekä sisäisestä että ulkoisesta viestinnästä, eli 

yritysvastuun toteutumiselle merkityksellisen tiedon jakamisesta yrityksen sisällä ja viestimisestä 

ulospäin yritystoimintaan aidosti integroidusta vastuullisuudesta. 

 

Korjaavat toimenpiteet: Yrityksen vastuuseen kuuluvat ”korjaavat toimenpiteet” tarkoittavat 

yritykseltä edellytettyjä konkreettisia toimia tilanteissa, kun yrityksen toiminnassa on syntynyt 

negatiivisia ihmisoikeusvaikutuksia. Ko. osa-aluetta koskevat ohjaavien periaatteiden linjaukset sisältävät 

myös hyödyllisiä ohjeita ilmoituskanavien luomiseksi yritykseen tiedon saamiseksi negatiivisista 

ihmisoikeusvaikutuksista ja ihmisoikeusriskeistä. 

 
Taking every reasonable step to avoid involvement with an 

alleged human rights abuse. 
 

(Commentary on Principle 17) 
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Ensimmäinen askel: ihmisoikeusvaikutusten arviointi 

 

Ihmisoikeusvastuuta konkretisoiva työ alkaa ihmisoikeusvaikutusten arvioinnilla. 

Huolellisuusvelvoiteprosessin mukaisessa ihmisoikeusvaikutuksia koskevassa arvioinnissa otetaan 

huomioon yrityksen sekä tosiasialliset että potentiaaliset negatiiviset ihmisoikeusvaikutukset. YK:n 

ohjaavat periaatteet lähtevät siitä, että yrityksen tulisi estää ja puuttua kaikkiin yrityksen toiminnan 

negatiivisiin ihmisoikeusvaikutuksiin, mikä tarkoittaa yrityksen ihmisoikeusvastuun ulottumista yrityksen 

omista ydintoiminnoista liiketoimintasuhteisiin.  

 

Se, mitä yritykseltä konkreettisesti edellytetään missäkin tilanteessa riippuu kuitenkin siitä, onko kyse 

yrityksen välittömästä omasta toiminnasta, omaan toimintaan läheisesti liittyvästä toiminnasta vai 

kauemmaksi ulottuvista liiketoimintasuhteista. Ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin tueksi ja yritysten 

vastuiden täsmentämiseksi ohjaavissa periaatteissa yrityksen toiminta jaotellaan aiheuttamiseen (to 

cause), myötävaikutukseen (to contribute) ja liiketoimintasuhteisiin (business relationships). Yrityksen 

tulee huolehtia siitä, ettei se heikennä ihmisoikeuksia  

 välittömästi itse aiheuttamalla (aiheuttaminen) 

 omalla toiminnallaan myötävaikuttamalla (myötävaikutus)  

 liiketoimintasuhteidensa kautta: suora linkki yrityksen omaan toimintaan, tuotteisiin tai 

palveluihin (ei myötävaikutusta mutta yhteys vaikutukseen (no contribution, but linkage)). 

 

Yrityksen ihmisoikeusvaikutuksia tulee tarkastella kaikkien viitattujen osa-alueiden osalta, eli kattaen 

laajasti arvoketjut (omat ydintoiminnot, hankinnat ja asiakaspinnat). Vaikutusarvioinnin tavoitteena on 

tehdä riskiarviointi ja toiminnan priorisointi. Huomio ja vastuullisuustyö tulee fokusoida sinne missä 

ovat suurimmat tosiasialliset negatiiviset ihmisoikeusvaikutukset tai riskit niihin. 
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Examples of business impact on human rights: 

 

Examples of situations where business enterprises may be deemed to have caused adverse human 

rights impact:  

 Routine racial discrimination by a restaurant in its treatment of customers;  

 Exposure of factory workers to hazardous working conditions without adequate safety 

equipment;  

 Being the sole or main source of pollution in a community’s drinking water supply due to 

chemical effluents from production processes.  

 

Examples of enterprises being accused of contributing to adverse human rights impact:  

 Providing data about Internet service users to a Government that uses the data to trace and 

prosecute political dissidents contrary to human rights;  

 Performing construction and maintenance on a detention camp where inmates were allegedly 

subject to inhumane treatment;  

 Targeting high-sugar foods and drinks at children, with an impact on child obesity;  

 Changing product requirements for suppliers at the eleventh hour without adjusting 

production deadlines and prices, thus pushing suppliers to breach labour standards in order to 

deliver.  

 

Examples of adverse impact that is directly linked to an enterprise’s operations, products or 

services by its business relationships, but where the enterprise itself may not to have contributed 

to it:  

 Providing financial loans to an enterprise for business activities that, in breach of agreed 

standards, result in the eviction of communities;  

 Embroidery on a retail company’s clothing products being subcontracted by the supplier to 

child labourers in homes, counter to contractual obligations;  

 Use of scans by medical institutions to screen for female foetuses, facilitating their abortion in 

favour of boys.  

 

                        (The Corporate Responsibility to Respect Human Rights. An Interpretive Guide, s. 17) 
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Riskien arviointi ja toiminnan priorisointi tärkeää 

 
Yritystoiminnan ihmisoikeusvaikutuksiin ja -riskeihin ja yrityksen ihmisoikeusvastuun sisältöön 

vaikuttavat keskeisesti yrityksen toimiala ja tuotteet sekä toimintakontekstit. Huomiota tulee kiinnittää 

myös yrityksen kokoon, omistajuuteen ja yritystoiminnan ihmisoikeuksia heikentävien vaikutusten 

vakavuuteen.  

 

Toimiala ja tuotteet: Yrityksen toimialalla ja tuotteilla on suuri merkitys yritystoiminnan 

ihmisoikeusvaikutuksiin ja -riskeihin. Yritysvastuun näkökulmasta yrityksen oma tai sen 

liikekumppaneiden (ml. asiakkaiden) toimiala voi olla sellainen, johon jo lähtökohtaisesti sisältyy isoja 

vastuullisuusriskejä. Ihmisoikeusvaikutusten ja -riskien näkökulmasta erityisen huomion kohteina ovat 

toimialat, joiden tuotteet ovat tai voivat olla ihmisille erittäin vaarallisia (esim. sotatarvike-, ase-, 

tupakka- ja uhkapeliteollisuus) tai joilla on todetusti ihmisten hyväksikäyttöä (esim. pornoteollisuus). 

Vastuulliset sijoittajat usein poissulkevat sijoituskohteistaan tällaisia toimialoja.  

 

Lisäksi on toimialoja, joiden toiminnalla ja/tai tuotteilla on tai voi olla merkittäviä 

ihmisoikeusvaikutuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvike-, juoma-, terveys-, lääke-, alkoholi-, 

rakennus-, tekstiili- ja vaatetus-, kaivannais- ja metsäteollisuus sekä tieto- ja viestintätekniikan toimialat. 

Työntekijöiden työturvallisuuskysymykset kuuluvat joidenkin toimialojen (esim. rakennus-, kaivannais- 

ja metsäteollisuus) keskeisiin ihmisoikeuskysymyksiin. Asiantuntijaorganisaatioissa yrityksen keskeisiin 

ihmisoikeuskysymyksiin kuuluvat oman henkilöstön kohtelu, jaksaminen ja työhyvinvointi. 

 

Toimintakontekstit – kaikissa maissa on riskejä: Toimintakonteksteihin liittyy keskeisesti 

riskimaa-arviointi. Ihmisoikeuksien näkökulmasta ei ole olemassa yhtään valtiota, joka toteuttaisi 

moitteettomasti kansainvälisesti tunnustetut ihmisoikeudet. Vakaviakin ihmisoikeusongelmia (mm. 

ihmiskauppaa, pakkotyötä, laaja-alaista syrjintää) on Euroopassakin, myös EU:n alueella, ml. Suomessa. 

Suomessa on todennettu ihmiskauppaa mm. marjanpoimintabisneksessä ja pakkotyötä mm. rakennus-, 

siivous- ja ravintola-aloilla. Suomessa on laajojakin työelämän syrjintäongelmia.  

 

Yrityksen ihmisoikeusvastuun näkökulmasta erityisiä riskimaita ovat matalan tuloluokan maat, 

konfliktissa olevat tai äskettäin konfliktista vapautuneet maat ja heikon hallinnon maat. 

Oikeusvaltioperiaatteen heikkous ja korruption yleisyys tekevät valtiosta yleensä myös heikon 

ihmisoikeuksien turvaajan. Lisäksi valtiot, jotka ovat hyväksyneet huonosti kansainvälisiä 

ihmisoikeusnormeja ja/tai jotka eivät pane kansallisesti täytäntöön hyväksymiään kansainvälisiä 
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ihmisoikeusvelvoitteita ovat riskimaita. Suomen naapurimaista Venäjä on esimerkki ihmisoikeuksien 

näkökulmasta merkittävästä riskimaasta ihmisoikeuksien heikon kansallisen täytäntöönpanon vuoksi. 

Venäjällä korruptio ja puutteet oikeusvaltioperiaatteen toteutumisessa heikentävät ihmisoikeuksien 

toteutumista.   

 

Yrityksen koko ja omistajuus: Globaaleilla markkinoilla pienetkin yritykset linkittyvät eri valtioihin 

ulottuviin alihankintaverkostoihin ja sitä kautta ovat mukana kansainvälisessä liiketoimintaverkostossa. 

Pienikin yritys voi myydä tuotteita, jonka osia tai raaka-aineita voidaan tuottaa maissa, joissa 

työntekijöiden ihmisoikeudet toteutuvat heikosti. Vaikka YK:n ohjaavat periaatteet koskevat 

kaikenkokoisia yrityksiä, suurempiin yrityksiin kohdistuu pienempiä yrityksiä enemmän odotuksia 

vastuullisuuden huomioimiselle konkreettisessa yritystoiminnassa. Suurempien yritysten odotetaan 

allokoivan riittävästi resursseja yritysvastuutyöhön.  

 

Yrityksen omistajuuden merkitys nousee esiin erityisesti valtio-omistajuuden (tai kontrollin) tilanteissa. 

Tällaisissa tilanteissa YK:n ohjaavat periaatteet linjaavat vastuuta sekä valtiolle että yritykselle. 

Periaatteet lähtevät siitä, että yrityksissä, joissa valtio on omistajana (tai käyttää muuten valtaa) 

yritystoimintaan liittyvää ihmisoikeusvastuuta tulisi konkretisoida valtion vastuun kautta. Tämä 

tarkoittaa yritysvastuun huomioimista esimerkiksi valtion omistajaohjauksessa. Suomessa vuonna 2016 

hyväksytty valtion omistajapolitiikkaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätös viittaa nimenomaisesti 

yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden huomioimiseen valtion 

omistajaohjauksen piirissä olevissa yrityksissä. Käytännössä valtio-omistajuus (tai muu julkisen vallan 

kontrolli) yrityksessä luo odotuksia sille, että yrityskin kiinnittää erityistä huomiota toimintansa 

ihmisoikeusvaikutuksiin ja -riskeihin. 

 

Vaikutusten vakavuus: Ihmisoikeusvaikutusten vakavuuden arviointi auttaa vastuullisuustyön  

priorisoinnissa. Vaikutus- ja riskiarvioinnissa erityistä huomiota on kiinnitettävä perustavanlaatuisiin 

ihmisoikeuksiin (ml. oikeus elämään ja terveyteen, pakkotyö, ihmiskauppa). Vakavuus voi liittyä 

siihenkin, että joku ihmisoikeus, esimerkiksi työntekijöiden yksityisyyden suoja, sivuutetaan 

systemaattisesti. Moitittavaa on myös se, jos ihmisoikeuksia läpileikkaavat tasavertaisuuden ja 

syrjimättömyyden periaatteet jäävät huomioimatta.  
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Ihmisoikeusnormit mittareina (benchmarks) 

 

Vaikutusarvioinnissa huomioitavat ihmisoikeusnormit: YK:n ohjaavien periaatteiden mukaan 

yritystoiminnassa on otettava huomioon lähtökohtaisesti kaikki kansainvälisesti tunnustetut 

ihmisoikeudet, koska yritystoiminnalla voi potentiaalisesti olla vaikutuksia hyvinkin erilaisiin 

ihmisoikeuksiin. Lähtökohtana ja miniminä ohjaavat periaatteet viittaavat YK:n 

ydinihmisoikeusnormeihin (International Bill of Human Rights) ja ILOn vuoden 1998 julistukseen 

työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista (ks. viittaukset ao. normeihin II ja III osioissa). Yrityksen 

toimiala ja tuotteet sekä toimintakontekstit vaikuttavat keskeisesti siihen, mitkä konkreettiset 

ihmisoikeudet määrittyvät erityisen riskialttiiksi yrityksen toiminnassa.  

 

Ihmisoikeusvaikutuksia arvioidaan ihmisoikeusnormien määrittelemien oikeuksien haltijoina oleviin 

ihmisiin (rights-holders). Keskeisiä yrityksen sidosryhmiin kuuluvia ihmisoikeuksien haltijoita ovat 

työntekijät, asiakaspintojen ihmiset ja yrityksen lähialueen asukkaat. 

 

Erityishuomiota haavoittuviin ryhmiin ja sukupuolinäkökulma: Ohjaavat periaatteet 

edellyttävät erityishuomion kiinnittämistä kansainvälisissä ihmisoikeusnormeissa erityisesti 

noteerattuihin haavoittuviin ryhmiin (mm. alkuperäiskansat, vähemmistöt, lapset, naiset, siirtotyöläiset, 

vammaiset ja pakolaiset (ks. myös huomiot III osiossa)). Lisäksi YK:n ohjaavat periaatteet korostavat 

sukupuolinäkökulman huomioon ottamista. Se tarkoittaa yritystoiminnan ihmisoikeusvaikutusten 

arviointia siitä näkökulmasta, onko yritystoiminnalla erilaisia negatiivisia vaikutuksia miehiin ja naisiin (tai 

poikiin ja tyttöihin). Nykyisin on syytä noteerata myös muunsukupuoliset. 

 

Kansalliset lait miniminä, kansainväliset ihmisoikeusnormit määrittäjinä: Edellä todetusti 

yrityksen oikeudellinen toimintakonteksti määrittyy aina kansallisen lainsäädännön mukaan (ks. huomiot 

II osiossa). YK:n ohjaavissa periaatteissa viitatuissa keskeisissä ihmisoikeusnormeissa korostetaan 

esimerkiksi yhdistymisvapautta ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden tunnustamista, mutta joissain 

valtioissa kansallinen lainsäädäntö nimenomaisesti kieltää tällaiset oikeudet. Valtioiden lainsäädännöissä 

on yleisesti paljon puutteita ihmisoikeuksien näkökulmasta. Vaikka yrityksen on otettava huomioon 

kansalliset lait, tilanteissa, joissa ne eivät ole sopusoinnussa kansainvälisesti tunnustettujen 

ihmisoikeuksien kanssa, YK:n ohjaavien periaatteiden mukaan yrityksen pitäisi etsiä keinoja 

kansainvälisten ihmisoikeusnormien kunnioittamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa 

ihmisoikeusmyönteisten yrityskäytäntöjen noudattamista. Tätä toteutetaan yrityksen omien, 
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kansainvälisille ihmisoikeusnormeille rakentuvien arvo- ja toimintatapalinjausten (mm. Codes of 

Conduct) avulla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihmisoikeusosaamisen tärkeys: Onnistunut ihmisoikeusvaikutusten ja -riskien arviointi edellyttää 

ymmärrystä kansainvälisten ihmisoikeusnormien sisällöstä ja dynamiikasta. On ymmärrettävä mitä 

yleiseen muotoon kirjoitetut normit tarkoittavat ja mitä ne edellyttävät yritystoiminnalta. On osattava 

nähdä kuinka ihmisoikeusnormien merkitys ja yritystoiminnan ihmisoikeusvaikutukset ja -riskit 

näyttäytyvät erilaisina eri toimialoilla ja erilaisissa konteksteissa toimiville ja erilaisille yrityksille. 

 

Ohjaavat periaatteet korostavat yrityksen sisäisen ihmisoikeusosaamisen merkitystä. Mikäli yrityksen 

sisäinen osaaminen ei ole riittävää, sitä tulee vahvistaa ulkopuolisen asiantuntemuksen avulla. Joissain 

tilanteissa ulkopuolisen ihmisoikeusasiantuntijan tekemä ihmisoikeusvaikutusten arviointi tai antama 

näkemys on tärkeää riippumattoman näkökulman saamiseksi ja uskottavuuden varmistamiseksi. 

 

Arviointi on jatkuva prosessi: Ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin on oltava säännöllistä ja 

etupainotteista. Säännöllisyys tarkoittaa, että vain kerran tehty ihmisoikeusvaikutusten arviointi ei ole 

riittävää. Vaikutusarviointi olisi tehtävä aina kun yrityksen tuotteissa, toimintaympäristössä, 

liiketoimintasuhteissa yms. tapahtuu muutoksia, joilla voi olla vaikutuksia ihmisoikeuskysymyksiin. 

Arvioinnin etupainotteisuus tarkoittaa, että ihmisoikeusvaikutusten arviointi esimerkiksi yritystoiminnan 

muutostilanteissa tulisi tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ennakoivasti. 

 

 

Arvoketjujen hallinnasta 

 

Yritykset näkevät vastuullisuushaasteiden liittyvän yleensä erityisesti hankintaketjuihin. Hankintaketjujen 

hallinta on luonnollisesti helpompaa, jos ketjuja on vähän ja ne ovat lyhyitä. YK:n ohjaavat periaatteet 

eivät edellytä yrityksen hallitsevan täydellisesti monimutkaisia hankintaketjujaan, vaan yrityksen 

 

In all contexts, business enterprises should 

(a) Comply with all applicable laws and respect internationally 

recognized human rights, wherever they operate; 

(b) Seek ways to honour the principles of internationally recognized 

human rights when faced with conflicting requirements; … 

                                                                                                                   (Principle 23) 

 

 

(Principle 23) 
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toimintaa arvioidaan huolellisuusvelvoitteen valossa: arvioinnissa punnitaan, onko yritys ryhtynyt 

riittäviin toimenpiteisiin riskien selvittämiseksi ja toteutuneisiin negatiivisiin ihmisoikeusvaikutuksiin 

puuttumiseksi. Huolellisuusvelvoitteen täyttymistä arvioidaan yritys- ja tilannekohtaisesti yrityksen 

toiminnan sisältö, rakenne ja erityispiirteet huomioiden. Edellä mainitusti yrityksen kokokin vaikuttaa 

odotuksiin. 

 

Yritysten huomio on yleensä kiinnittynyt arvoketjujen ’alavirtaan’, eli hankinnan suuntaan. 

Yritysvastuuseen kuuluu kuitenkin arvoketjujen arviointi laajasti. Huomiota on aina kiinnitettävä 

hankinnan ja asiakaspinnan välissä olevaan yrityksen omaan ydintoimintaan ja omaan henkilöstöön. 

Lisäksi arvoketjuja pitää katsoa myös asiakaspinnan suuntaan. Siihen liittyy mm. tuotteiden turvallisuus 

asiakkaille. Yritysten tulisi kiinnittää huomiota siihenkin, ettei niiden tuotteita myydä (tai lisensoida) 

vastuuttomille toimijoille tai jälleenmyydä vastuuttomien toimijoiden toimesta. 

 

 

Erot muihin riskiarviointeihin 

 

Ihmisoikeuksia koskevasta vaikutusarvioinnista ei tule tehdä muista yrityksen vaikutus- ja 

riskiarviointiprosesseista irrallista harjoitusta, vaan ihmisoikeusvaikutusten arviointi on syytä integroida 

yrityksen olemassa oleviin prosesseihin. 

 

Ihmisoikeusvaikutusten ja -riskien arviointi eroaa selvimmin muista yrityksen vaikutus- ja 

riskienarviointiprosesseista siinä, että arviointi tehdään kansainvälisten ihmisoikeusnormien avulla 

(benchmarks) ja huomioiden näiden oikeuksien haltijat (rights-holders). Ihmisoikeusvastuun 

riskiarvioinnissa arvioidaan laajasti yritystoiminnan vaikutuksia eri ihmisryhmiin. 

 

Lisäksi ihmisoikeusvaikutusten arviointiprosessiin kuuluu yrityksen ulkopuolisten sidosryhmien 

aktiivinen osallistaminen (meaningful consultation). Yrityksen tulisi osallistaa ja konsultoida erilaisia 

sidosryhmiä, erityisesti ryhmiä, joihin negatiiviset ihmisoikeusvaikutukset kohdistuvat tai voivat 

kohdistua (affected groups). Tämä osallistaminen tulisi nähdä yrityksessä myös tärkeänä keinona saada 

riittävän ajoissa ja ennakoivasti tietoa yritystoimintaan liittyvistä ihmisoikeuskysymyksistä ja -riskeistä.  
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Tiivistys YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisesta ihmisoikeusvaikutusten   

arvioinnista: 

 

 Ihmisoikeusvaikutusten arviointi tehdään kansainvälisten ihmisoikeusnormien avulla 

(ihmisoikeusnormit = benchmarks).  

 

 Arvioinnissa tulee lähtökohtaisesti huomioida kaikki ihmisoikeusnormit, miniminä YK:n 

ydinnormit (International Bill of Human Rights) ja ILOn työelämän perusperiaatteita ja               

-oikeuksia koskeva julistus. 

 

 Arvioinnissa huomiota kiinnitetään yritystoiminnan tosiasiallisiin ja potentiaalisiin 

negatiivisiin vaikutuksiin yrityksen sidosryhmissä oleviin ihmisiin, käytännössä 

ihmisoikeuksien haltijoihin (rights-holders) (”do no harm”-lähtökohta). Arvioinnissa 

kiinnitetään erityistä huomiota haavoittuviin ryhmiin ja otetaan huomioon 

sukupuolinäkökulma. 

 

 Arvioinnissa tehdään riskipriorisointi ja kiinnitetään erityistä huomiota toimintoihin ja 

tuotteisiin, joihin liittyvät suurimmat tosiasialliset tai potentiaaliset negatiiviset 

ihmisoikeusvaikutukset. 

 

 Prosessiin kuuluu sidosryhmien osallistaminen (meaningful consultation).  

 

 Arviointi edellyttää asiantuntemusta. Koska ihmisoikeudet ovat kansainvälisen oikeuden 

normeja, asiantunteva ja onnistunut vaikutus- ja riskiarviointi edellyttää hyvää ymmärrystä 

ko. normeista – niiden sisällöstä ja keskinäisyhteyksistä sekä linkeistä yrityksiä sitoviin 

kansallisten lakien vaatimuksiin. Jos yrityksessä ei ole riittävää osaamista, sitä hankitaan 

ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Tavoitteena on yrityksen sisäisen osaamisen vahvistaminen. 

 

 Vaikutusarviointi on jatkuva prosessi. 
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Osion sisältö: Yhteenvetoa, yritysvastuun sanoittaminen ja viestintä, evästyksiä yrityksen 

ihmisoikeusvastuun jalkauttamiseksi 

 

 

Koska yritystoiminta on olemassa ihmisiä varten, eikä yritystoimintaa ole eikä tarvita ilman ihmisiä, 

yritystoiminnalla on aina vaikutuksia ihmisiin – myös ihmisoikeuksiin. Yritystoiminnassa takavuosina 

aiheutetut vakavat ihmisoikeuksien heikennykset ja yritysvastuuvaatimusten vahvistuminen viime 

vuosina ovat vaikuttaneet siihen, että ihmisoikeuksista on tullut näkyvä osa yritysvastuuta. Vastuullisessa 

yrityksessä on oltava riittävä ymmärrys yrityksen ihmisoikeusvastuusta. 

 

 

Ihmisoikeudet liittyvät laajasti yrityksen toimintaan – myös Suomessa 

 

Esiin nousee edelleenkin näkemyksiä, joiden mukaan ihmisoikeudet olisivat merkityksellisiä vain tai 

pääasiassa Suomen ulkopuolella, lähinnä kaukana kehittyvissä maissa. On korkea aika heittää tämä väärä 

mielikuva romukoppaan. Ihmisoikeudet ovat kaikkialla, myös Suomessa, ja suojaavat meitä jokaista niin 

työelämässä kuin työelämän ulkopuolellakin. Lukemattomien ihmisiä suojaavien kansallisten lakien 

taustalla on valtion hyväksymiä kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja. 

 

Työelämässä ihmisoikeudet suojaavat meitä hyväksikäytöltä ja osaltaan varmistavat, että voimme nauttia 

asianmukaisista työoloista ja -ehdoista. Työsuhde tosin myös osittain rajoittaa oikeuksiamme 

esimerkiksi ilmaisun- ja liikkumisvapauden osalta. Emme voi vapaasti ilmaista työsuhteeseen liittyviä 

asioita emmekä vapaasti päättää missä työaikana olemme. Suomessa työlainsäädännössä määriteltyyn ns. 

työnantajan työnjohtovaltaan (direktiovalta) kuuluu oikeus rajoittaa joitain ihmisoikeuksiksi määrittyviä 

oikeuksiamme.  

 

Yrityksen ihmisoikeusvastuun toteuttamisessa on huomioitava laajasti kaikki ne ihmiset, joihin 

yritystoiminnalla voi olla (negatiivisia) vaikutuksia. Keskeisiä sidosryhmiä ovat oma henkilöstö ja ihmiset 

VI Ihmisoikeusvastuu on ihmisten arvostamista 
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myös arvoketjujen hankinnan ja asiakaspinnan puolella. Mitä lähempänä omaa ydintoimintaa ihmisryhmä 

on, sitä suurempi valta ja paremmat mahdollisuudet yrityksellä on vaikuttaa ihmisten kohteluun. 

 

On tärkeää nähdä yritysvastuun iso kuva ja yrityksen ihmisoikeusvastuun linkittyminen muihin 

yritysvastuun osa-alueisiin – taloudellisen ja ympäristövastuun kysymyksiin. Tämän julkaisun tekstin 

alussa viitatuissa yritystapauksissa linkittyvät yritysvastuun eri osa-alueisiin kuuluvat kysymykset. 

Yrityksen taloudellisen ja ympäristövastuun toteuttamisella on lähes poikkeuksetta vaikutuksia 

ihmisiinkin ja sitä kautta yrityksen sosiaaliseen vastuuseen ja sen perustana oleviin ihmisoikeuksiin. 

 

 

”Do no harm” & ”do good” 

 

Yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet ovat paras olemassa oleva väline 

konkretisoida yrityksen ihmisoikeusvastuuta. Periaatteet fokusoituvat yritystoiminnan negatiivisten 

ihmisoikeusvaikutusten estämiseen ja vähentämiseen. Tämä ”do no harm”-lähtökohta tulee olla 

yrityksen ihmisoikeusvastuun perusta. Kun tämä perusta on rakennettu, yritys voi kiinnittää huomiota 

siihenkin, miten yritys toiminnallaan ja tuotteillaan voi myös aktiivisesti tukea ihmisoikeuksien 

toteutumista (”do good”). 

 

Ylipäätään on tärkeä muistaa, että yritystoiminnalla on yleensä aina positiivisiakin vaikutuksia 

ihmisoikeuksiin. Parhaimmillaan yritystoiminta tukee yhteiskunnan ja ihmisten hyvinvointia luomalla 

työpaikkoja ja tuottamalla verotuloja yhteiskunnalle. Työllistämällä ihmisiä ihmisoikeuskriteerit 

huomioiden yritystoiminta tukee monia työelämän oikeuksiksi määriteltyjä ihmisoikeuksia. Monilla 

toimialoilla – esimerkiksi elintarvike-, terveys-, tekstiili- ja vaatetus-, rakennus- ja energiatoimialoilla – 

tuotetaan tuotteita ja palveluita, jotka ovat ihmisille elintärkeitä ja liittyvät perustavanlaatuisten 

ihmisoikeuksien (mm. oikeus elämään, oikeus terveyteen) toteutumiseen.  

 

Kun yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet auttavat yrityksiä 

konkretisoimaan yritystoiminnassa merkitykselliset ihmisoikeudet, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 

kirittävät yrityksiä virittämään yritystoimintaa tukemaan asiakirjassa määriteltyjä kestävän kehityksen 

tavoitteita. Kestävän kehityksen tavoitteet auttavat yrityksiä täsmentämään yrityksen ”do good”             

-agendaa. 
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Ihmisoikeudet ovat mitattavia – järjestelmät kuntoon 

 

Liike-elämässä usein sanotaan, että se mitä ei voi mitata ei ole olemassa. Niin ikään kuulee usein 

sanottavan, että ihmisoikeudet olisivat jotenkin niin yleisiä ja epämääräisiä, että niitä on vaikea 

ymmärtää ja mitatakin. Ihmisoikeudet eivät ole mitään epämääräistä höttöä. Ne ovat kansainvälisen 

oikeuden normeja, joille pystytään antamaan konkreettinen sisältö ja merkitys yrityskontekstissakin. 

Näin on myös tehty, kun ihmisoikeuksia on konkretisoitu yritystoimintaan yrityksiä sitovan kansallisen 

lainsäädännön kautta. 

 

Ihmisoikeuksien toteutumista ei luonnollisestikaan voida mitata samaan tapaan teknisillä mittareilla kuin 

ympäristöasioita, esimerkiksi päästöjä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö myös ihmisoikeuksien 

toteutumista voisi mitata. Mittareita voidaan rakentaa yritysten henkilöstöhallinnon järjestelmissä 

olevien ja ihmisoikeuksillekin merkityksellisten kriteereiden avulla. Esimerkiksi työtapaturmien ja 

työhyvinvoinnin seuranta liittyy ihmisoikeuksiin (mm. oikeuteen elämään ja terveyteen).  

 

On tärkeä nähdä jo olemassa olevien järjestelmien hyödyllisyys ja käyttökelpoisuus yrityksen 

ihmisoikeusvastuun todentamisessa, seurannassa ja vahvistamisessa. Yrityksen seurantajärjestelmät 

voidaan – ja tulisikin – rukata tukemaan mahdollisimman hyvin myös yrityksen ihmisoikeusvastuun 

toteutumista. Koska yritysvastuu määrittyy sitovan lainsäädännön ylimeneväksi vastuulliseksi 

toiminnaksi, ja koska ihmisoikeusvastuun osalta se tarkoittaa kriteerien (benchmarks) ankkuroimista 

kansainvälisesti tunnustettuihin ihmisoikeuksiin, järjestelmiin tulisi integroida relevantit 

ihmisoikeuskriteerit. Sen lisäksi, että kehitetään yrityksen omaa henkilöstöä koskevia järjestelmiä, on 

syytä muistaa, että yrityksen ihmisoikeusvastuu edellyttää ihmisoikeuskriteereiden huomioimista myös 

muiden keskeisten sidosryhmien (ml. asiakaspinta) seurannassa. Kun kyse on ihmisten kohtelua 

koskevista ihmisoikeusnormeista, kriteerit ja mittarit voidaan aina konkretisoida. 
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Ihmisoikeusvastuu on hyvää bisnestä 

 

Takavuosina kuului paljonkin huomioita 

ihmisoikeuksien ja liike-elämän jännitteisestä 

suhteesta, jopa yhteensopimattomista arvoista. 

Ihmisoikeuksien on katsottu jopa väärällä tavalla 

rajoittavan liiketoimintaa ja taloudellisen voiton 

tavoitteluun pyrkivän yritystoiminnan kilpailua. On 

selvää, että esimerkiksi ihmisoikeusnormeihin 

kirjatut syrjintäkiellot ja työelämän minimistandardit 

asettavat rajoituksia vapaalle yritystoiminnalle. 

Aikoinaan laajasti sallitut ja laillisinakin pidetyt orjuus ja orjakauppa olivat mitä tuottoisinta 

liiketoimintaa, olihan työvoiman hinta poljettu minimiin. 1800-luvun lopun teollinen vallankumous johti 

puolestaan raskaiden ja vaarallisten tehdastyöpaikkojen syntymiseen. Työntekijät olivat erittäin 

suojattomia, ja työntekijöiden kuolemantapaukset ja vakavat loukkaantumiset olivat arkipäivää.  

 

Se, mikä joskus on ollut sallittua ja laillista, on yhteiskuntien ja arvojen muututtua tullut kielletyksi. 

Valtioiden luomalla ja toisen maailmasodan jälkeen rakentuneella kansainvälisellä 

ihmisoikeusjärjestelmällä on ollut merkittävä vaikutus ihmisten kohtelua koskevien, kansainvälisesti 

hyväksyttyjen kriteereiden täsmentymiseen. Viime vuosikymmenten isot muutokset – globalisaatio, 

sääntelyn aktiivinen purkaminen, kansainvälisen kaupan rakenteiden muuttuminen ja suurten 

yritystoimijoiden syntyminen jne. – ovat puolestaan myötävaikuttaneet yritystoiminnasta johtuvien 

negatiivisten seurausten kasvamiseen. Tässä tilanteessa tärkeäksi tavoitteeksi on noussut syntyneisiin 

ongelmiin puuttuminen ja ongelmien estäminen ennalta järjestelmää muuttamalla. 

 

Kun valtioilla on edelleen ensisijainen vastuu turvata ihmisoikeudet kansallisten oikeusjärjestelmien 

kautta, kuluvan vuosituhannen alussa voimistunut yritysvastuukeskustelu on tarkoittanut yritysten 

vastuun ja roolin täsmentämistä – myös vahvistamista – ihmisten hyvän kohtelun varmistamisessa. 

Yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden linjaamasta yritysten vastuusta 

kunnioittaa ihmisoikeuksia on tullut uusi odotus ja edellytys yritystoiminnalle. Vastuullinen yritys on 

sitoutunut ihmisoikeusvastuuseen.  
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Tänä päivänä yrityksen ihmisoikeusvastuu liitetään hyvään bisnekseen. Ihmisten huono kohtelu kolhii 

yrityksen mainetta ja näkyy myös negatiivisesti viivan alla. Lisääntyvä yritysvastuututkimuskin osoittaa, 

että ihmisten hyvä kohtelu vahvistaa liiketoimintaa ja yrityksen tulosta. 

 

 

Yritystoiminta tarvitsee oikeudelliset raamit 

 

Vastuullisissa yrityksissä myös ymmärretään, että tämän päivän isoihin haasteisiin vastaamiseksi 

tarvitaan yrityksiä oikeudellisestikin sitovia normeja. Oikeusnormien hyväksyminen kuuluu valtioiden 

tehtäviin ja vastuuseen. Valtioilla on olemassa olevia kansainvälisiä velvoitteita tehdä oikeudellisesti 

sitovaa kansallista normistoa suojaamaan ihmisiä. Kun kansalaisjärjestöt ovat jo pitkään vaatineet 

valtioilta yrityksiä oikeudellisesti sitovan sääntelyn vahvistamista ihmisoikeuksien ja ympäristön 

suojaamiseksi, yritysmaailmastakin on alkanut kuulua aiempaa myönteisempiä äänenpainoja sitovan 

sääntelyn puolesta. Yrityksissä on havahduttu siihen, että oikeudellisesti sitova hyvä sääntely tukee 

aidosti yritystenkin intressejä.  

 

Maailmantalouden syöksykierteeseen vienyt vuoden 2008 finanssikriisi osoitti, että markkinat ja 

yritystoiminta tarvitsevat sääntöjä, toimintatapoja ja instituutioita toimiakseen tehokkaasti, kestävästi, 

pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Yritystoiminnan sääntelyä tarvitaan kaikissa eri oikeusjärjestelmissä – 

kansainvälisessä oikeudessa, EU:n oikeudessa ja kansallisissa oikeusjärjestelmissä. 

 

 

Yritysvastuu pitää sanoittaa ja siitä pitää viestiä 

 

Yritysvastuun sanoittamisessa ja yritysvastuusta viestimisessä suomalaisilla yrityksillä on vielä paljon 

petrattavaa, erityisesti ihmisoikeusvastuun alueella. Suuri osa suomalaisista yrityksistä toimii jo erittäin 

vastuullisesti, myös ihmisoikeusnäkökulmasta. Ongelma vain on, ettei tätä tekemistä osata sanoittaa ja 

siitä viestiä. 

 

Koska yritysvastuu yleisesti määritellään minimissään kansallisten lakien noudattamiseksi ja ko. lakien 

vaatimusten ylimeneväksi vastuulliseksi toiminnaksi, on tärkeä täsmentää tätä rajapintaa – mitä 

kansallinen lainsäädäntö vaatii ja milloin siirrytään lainsäädännön minimivaatimuksista aidosti 

yritysvastuullisen toiminnan puolelle. Siksi yritysvastuutyöhön ja sen sanoittamiseen kannattaa osallistaa 

myös henkilöitä, jotka ymmärtävät juridiikkaa ja lainsäädännön sisällöllisiä vaatimuksia. Sanoittamista 
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tarvitaan silloinkin, kun avataan ylätason kansainvälisen oikeuden ja sen ihmisoikeustermistön 

linkittymistä konkreettiseen yritystoimintaan ja yritysten arkeen. 

Koska ihmisoikeusvastuun sanoittaminen on monissa yrityksissä vielä aika alussa, yritykset eivät osaa 

kertoa jo olemassa olevasta vastuullisesta toiminnastaan ulospäin. Suomalaiset yritykset antavat 

käytännössä globaaleilla markkinoilla paljon etumatkaa niille yrityksille, jotka osaavat ja uskaltavat 

kertoa vastuullisuudestaan. Monet ulkomaiset brändit uskaltavat rummuttaa vastuullisuuttaan, vaikka 

aina oma tekeminen ei oikein kestäisikään tarkempaa vastuullisuusarviointia.  

Yrityksen pitää osata viestiä vastuullisuudestaan sekä yrityksen sisällä että yrityksen ulkopuolelle 

erilaisille sidosryhmille. Eri sidosryhmille pitää myös osata puhua samoista asioita hieman eri tavoin. 

Kun yrityksen arkisista henkilöstökysymyksistä kerrotaan esimerkiksi sijoittajille mm. käyttämällä 

kentän avainsanoja, nykyisin myös ihmisoikeustermejä, talon sisällä omalle henkilöstölle puhutaan 

jokaisen työntekijän ymmärtämillä käsitteillä. Puhutaan tapaturmien estämisestä, työntekijöiden 

terveyden ja turvallisuuden suojaamisesta, hyvästä työilmapiiristä, työssä jaksamisesta, 

syrjimättömyydestä, samanlaisista mahdollisuuksista, häirinnän nollatoleranssista, työn ja perheen 

yhteensovittamisesta jne. Samaan tapaan asiakkaille puhutaan heidän ymmärtämällään kielellä – 

kuluttaja-asiakaspinnassa osittain eri tavoin kuin b-to-b-pinnassa.  

Osaavalla ja aidosti liiketoimintaan kiinnittyvällä vastuullisuusviestinnällä avataan, varmistetaan ja 

vahvistetaan yrityksen liiketoimintamahdollisuuksia. Hyvä vastuullisuusviestintä ei keskity vain 

positiivisuuteen, vaan avaa myös yritysvastuun konkreettisia haasteita eikä peittele ongelmia. Aidolla ja 

vastuullisella tekemisellä, avoimuudella ja rehellisyydellä rakennetaan uskottava yritysvastuun perusta. 

Globaaleilla huomiotalouden markkinoilla on pidettävä itsestään ääntä. Teot ovat tärkeitä ja kaiken 

perusta, mutta ne eivät yksin riitä. Vastuullisuus on tehtävä ja kannattaa tehdä rohkeasti näkyväksi. 

 

 

Evästyksiä ihmisoikeusvastuun jalkauttamiseen 

 
Lopuksi kymmeneen huomioon tiivistetyt evästykset ihmisoikeusvastuun jalkauttamiseksi yrityksessä. 

Tärkeintä on aloittaa työ, kehittää sitä ja pitää prosessi käynnissä. On syytä muistaa, että kyseessä ei ole 

kerran tehtävä harjoitus vaan jatkuva prosessi, jossa huomioidaan erilaiset yrityksen omassa 

toiminnassa ja toimintaympäristöissä tapahtuneet muutokset. Kyse ei ole rakettitieteestä, vaan 

ryhtymisestä. Vaikka ihmisoikeusvastuun konkretisointi edellyttää ihmisoikeusnormiston ymmärtämistä, 

vastuun ydin on hyvin yksinkertainen: se on ihmisten arvostamista ja hyvää kohtelua. 
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                         Ihmisoikeusvastuun jalkauttamisen askelmerkit: 

 

1. Ota työhön avuksi yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet. 

2. Aloita yleisellä ihmisoikeusvaikutusten arvioinnilla. Tee sidosryhmäkartoitus. Huomioi 

arvoketjut laajasti. Priorisoi vaikutukset ja riskit.  

3. Älä laita paukkuja väärään paikkaan. Älä tee turhaa työtä. Kaikkea ei tarvitse selvittää ja tietää. 

Opettele ymmärtämään mitä yrityksen huolellisuusvelvoite (due diligence) tarkoittaa.  

4. Muista, että arvoketjuja voi olla mahdoton hallita. Mitä kauemmaksi omasta toiminnasta   

mennään, sitä vaikeampi on seurata asioita.  

5. Yrityksen johto varmistaa ihmisoikeusvastuun integroitumisen liiketoiminnan ytimeen. 

6. Sanoita vastuullisuus – mitä se konkreettisesti tarkoittaa. 

7. Viesti vastuullisuudesta sekä sisäisesti että ulkoisesti – ymmärrettävästi, avoimesti, rehellisesti     

ja rohkeasti. 

8. Hanki sparraajaksi ulkopuolinen asiantuntija, jos yrityksessä ei ole riittävää sisäistä 

ihmisoikeusosaamista. Käytä asiantuntijaa, jolla on aitoa ja laaja-alaista osaamista  

ihmisoikeusnormeista, erilaisten oikeusnormien keskinäissuhteista ja dynamiikasta. 

9. Muista, että kenttä elää koko ajan, niin myös yrityksen ihmisoikeusvaikutukset. Vastuullisuustyö 

on jatkuva prosessi. 

10. Muista, että vastuullisuus on hyvää bisnestä. Tulevaisuus on vastuullisten yritysten. 
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