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Yritysten yhteiskunnallinen vastuu sekä työterveys ja työturvallisuus

Yritysten yhteiskunnallinen vastuu on innostavaa ja strategisesti 
tärkeää kehitystä, ja sitä priorisoidaan entistä enemmän 
kaikenkokoisissa ja -tyyppisissä yrityksissä. Työterveys ja 
työturvallisuus (TTT) kuuluu olennaisesti yritysten 
yhteiskunnalliseen vastuunottoon, ja tämä tarjoaa johtajille ja 
TTT:n ammattilaisille paljon mahdollisuuksia ja haasteita.

Tässä tiedotteessa selitetään, mitä yritysten yhteiskunnallinen 
vastuu on ja miten se liittyy TTT:hen sekä annetaan joitakin 
perusohjeita niiden onnistunutta yhdistämistä varten.

Mitä yritysten yhteiskunnallinen vastuu on?

Yritysten yhteiskunnallisen vastuun käsitteessä ”yritykset yhdistävät 
vapaaehtoisesti yhteiskunnalliset ja ekologiset näkökulmat 
liiketoimintaansa ja vuorovaikutukseensa sidosryhmiensä kanssa” (1).

Yhteiskunnallisen vastuun käsite merkitsee lainmukaisten 
vaatimusten ylittämistä siten, että investoidaan enemmän 
inhimilliseen pääomaan, ympäristöön ja sidosryhmäsuhteisiin. 
Perustana on vapaaehtoisuus, joskin toteuttamisen on oltava 
uskottavaa, jotta säilytettäisiin sidosryhmien luottamus.

Miksi yritysten yhteiskunnallinen vastuu on tärkeää?

✓  Yritysten yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvä maine 
vaikuttaa asiakkaisiin.

✓  Työmarkkinoilla on kilpailua, ja hyvät työntekijät haluavat 
työskennellä ja pysyä yrityksissä, jotka välittävät heistä.

✓  Yhteiskunnalliset arvot vaikuttavat entistä enemmän 
sijoittajien päätöksiin samalla, kun eettiset sijoitusmarkkinat 
kasvavat nopeammin kuin koskaan.

✓  Yritysten yhteiskunnallinen vastuu mahdollistaa sisäisten ja 
ulkoisten riskien strategisen hallinnan yhteiskunnallisilla ja 
ympäristöön liittyvillä aloilla.

✓  Olemassa oleva yhteiskunnallisesti vastuullinen toiminta 
tulee näkyvämmäksi ja siitä viestitään paremmin.

✓  Yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvän vastuullisuuden on 
osoitettu vähentävän toimintakustannuksia.

Kuinka TTT sopii yhteen yritysten yhteiskunnallisen vastuun kanssa?

Yritysten yhteiskunnallisen vastuun perustana on vapaaehtoinen 
aloitteellisuus käsitellä tavoitteita ja toimintaa EU:n ja kansallisen 

lainsäädännön työsuojelun minimivaatimukset selvästi ylittäen. 
Yritysten pitäisi omaksua yhteiskunnallisesti vastuullisia aloitteita, 
koska se on niiden pitkän aikavälin etujen mukaista.

Yrityksen sidosryhmien osalta yritysten yhteiskunnallinen vastuu 
kattaa sekä sisäiset työntekijöiden tarpeet että ulkoiset 
yhteisölliset tarpeet. TTT:n näkökulmasta tämä merkitsee sitä, 
että työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä huolehditaan 
paremmin kuin laki vaatii ja pohditaan ulkopuolisia vaikutuksia 
– esimerkiksi TTT:n käyttöä kriteerinä alihankkijoiden valinnassa 
tai markkinoinnissa. Todennäköisesti yritysten yhteiskunnallinen 
vastuu lähentää TTT:tä esimerkiksi seuraaviin tärkeisiin asioihin:

✓  henkilöstöresurssit
✓  työn ja yksityiselämän välinen tasapaino
✓  muut perustavanlaatuiset oikeudet työssä
✓  ympäristökysymykset
✓  yleinen terveys ja turvallisuus (mukaan lukien tuoteturvallisuus)
✓  kannattavuus ja tuottavuus.

Yritysten yhteiskunnallinen vastuu tarjoaa yrityksille 
mahdollisuuden lisätä sitoutumista työterveyteen ja 
työturvallisuuteen. Tämä edellyttää kuitenkin varovaista 
etenemistä polulla, jonka pohjana ovat tämänhetkiset TTT:n 
saavutukset ja joka väistelee sudenkuoppia, joita voi seurata 
muista johtamisen prioriteeteista.

54
ISSN 1681-2174

Ihmiset – maapallo – hyöty. Lisääntyvän globalisaation, 
suuremman ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvän 
tiedostamisen ja tehokkaamman viestinnän myötä käsitys 
yritysten vastuullisuudesta lain vaatimuksia tai hyödyn tavoittelua 
laajemmin on saanut lisää jalansijaa. Liiketoimintaa on pidettävä 
vastuullisena suhteessa ”ihmisiin, maapalloon ja hyötyyn”.

(1)  Vihreä kirja yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä (2001).

10 ohjetta TTT:n ja yritysten yhteiskunnallisen vastuun integroimiseksi

1. Nykyisen toiminnan hyödyntäminen

Yritysten yhteiskunnallisen vastuun strategiaa käynnistämässä 
olevien yritysten on tarkasteltava TTT:hen liittyvää suorituskykyään 
yritysten yhteiskunnallisen vastuun keskeisenä ja myönteisenä 
peruskivenä. Tarkastele sen vuoksi nykyistä toimintaa ja aloitteita 
(joita ovat esimerkiksi yrityksen arvot tai brändit) ja käytä niitä 
uusien ja innovatiivisten ajatusten perustana. Pohdi TTT:n 
liittämistä eri aloihin, kuten henkilöstöön, markkinointiin jne. 
Harkitse sisäisen viestintänne, joka koskee esimerkiksi TTT:tä, 
avaamista laajemmalle yleisölle (ks. Raportointi, kohta 10).

Hyöty

Maapallo TTT

Muut yhteiskunnalliset
kysymykset
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Mistä saa lisätietoja?

Corporate social responsibility and safety and health at work – 
viraston raportti, 2004, yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta ja 
työterveydestä ja työturvallisuudesta

Corporate social responsibility and work health – viraston foorumit, 
2001, yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta ja työterveydestä

http://europe.osha.eu.int/topics/csr/ viraston web-sivusto 
yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/
csr_index.htm Euroopan komission web-sivusto yritysten 
yhteiskunnallisesta vastuusta.

2. Opi muista

Yritysten yhteiskunnallisen vastuun toiminta on hyväksytty 
laajasti kaikentyyppisissä ja -kokoisissa yrityksissä, ja paljon tietoa 
on saatavissa vapaasti Internetistä tai julkaistuista raporteista. Ole 
suoraan yhteydessä yritykseen, jos haluat lisätietoja esimerkiksi 
toteutuksesta tai mahdollisista vaikeuksista – apua tarjotaan 
todennäköisesti mielellään. Työterveyden ja -turvallisuuden 
verkot ovat arvokkaita tietolähteitä samoin kuin alalla toimivat 
ammattilaiset tai sektorikohtaiset järjestöt, työnantajajärjestöt, 
ammattiliitot, kansalaisjärjestöt tai paikalliset yhteisöt. Harkitse 
liittymistä johonkin monista eettisen kaupankäynnin tai 
tietoisuuden lisäämisen ohjelmaan, joita on kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla.

3. Määritä strategiset pyrkimykset

Yritysten yhteiskunnallisen vastuun voi nähdä tarjoavan 
uudenlaiset puitteet, joita voi käyttää työterveyden ja 
työturvallisuuden strategisempaan sijoittamiseen 
organisaatiossa. TTT:n pitkän aikavälin tavoitteet voidaan 
yhdistää muihin strategisiin yhteiskunnallisiin ja 
ympäristötavoitteisiin tai kestävään kehitykseen siten, että 
vältytään päällekkäiseltä työltä tai yhteensopimattomalta 
toiminnalta. Selviä liittymäkohtia on mielenterveyskysymyksissä 
ja niiden läheisessä suhteessa moderniin henkilöstöhallintoon ja 
työtyytyväisyyteen. Muista kertoa aikeistasi sidosryhmillesi, 
erityisesti työntekijöille, ja ota ne mukaan suunnitteluprosessiin.

4. Tunnista tärkeät sidosryhmät ja ota ne mukaan

Sidosryhmien kuunteleminen kuuluu yritysten 
yhteiskunnalliseen vastuuseen. Näin tunnistetaan ne, kenelle 
olet todella tärkeä, esimerkiksi työntekijöille, asiakkaille, 
kansalaisjärjestöille, kuluttajille tai yhteiskunnalle. Työterveyden 
ja työturvallisuuden ammattilaiset ovat merkittävässä roolissa 
– hehän tietävät parhaiten, miten tärkeää on työntekijöiden 
luottamus ja mukanaolo strategisissa aloitteissa. Jotkin yritykset 
osallistuvat jo paikallisissa yhteisöissään terveyteen ja erityisesti 
turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin. Tämä tarjoaa jälleen 
mahdollisuuden yhdistää ja koota yhteen kokemuksia.

5. Tasapaino ihmisten, maapallon ja hyödyn välillä

Yritysten yhteiskunnallinen vastuu merkitsee yhteisöön (ihmisiin), 
ympäristöön (maapalloon) ja talouteen (hyötyyn) liittyvien 
näkökohtien mukaan ottamista liiketoimintaan ja sidosryhmien 
kanssa käytävään viestintään. Työntekijöiden työterveys ja 
työturvallisuus on luonnollinen osa yritysten yhteiskunnallisen 
vastuun inhimillistä näkökulmaa. Työntekijöiden ja heidän 
perheidensä käsitykset turvallisuudesta ovat ratkaisevia yritykselle, 
ja on tärkeää tuntea heidät ja kuunnella heitä. Nämä kysymykset 
liittyvät läheisesti yksityiselämään, eikä niiden näkyvyys saa kadota 
yritysten yhteiskunnallisen vastuun politiikasta mahdollisten 
tärkeämpien kysymysten taakse, joita ovat esimerkiksi eettinen 
kaupankäynti tai ekologinen suorituskyky.

6. Tasapaino yritysten yhteiskunnallisen vastuun ulkoisten ja 
sisäisten näkökohtien välillä

Toisinaan työterveys ja työturvallisuus nähdään ainoastaan 
sisäisenä asiana. Työterveyden ja työturvallisuuden ulkoiset 
näkökohdat liittyvät kuitenkin yhteiskunnallisesti vastuunalaisiin 

kysymyksiin, esimerkiksi toiminnan vaikutuksiin koko 
toimitusketjussa. Tämä tarkoitta sen varmistamista, että riskejä 
ei ulkoisteta siirtämällä niitä alihankintatöiksi muihin 
organisaatioihin. Keskeisimpiä arvoja on kehitettävä avoimesti 
ja sovellettava yhdenmukaisesti sisäisesti ja ulkoisesti.

7. Täytäntöönpano: toimi uskottavasti

Uskottavuuden menettää helposti, joten johtajien pitäisi johtaa 
esimerkillään ja välttää sellaisia arvoja ja sitoumuksia, joita ei 
noudateta tai joita sovelletaan vain ulkoisesti. Tarve korkeimman 
johdon sitoutumiselle on tuttu viesti TTT:n ammattilaisille ja on 
yhtälailla tärkeää sekä yritysten yhteiskunnallisen vastuun että 
TTT:n kannalta. Yritysten yhteiskunnallisen vastuun aloitteiden 
kehittäminen tarjoaa mahdollisuuden antaa TTT:lle enemmän 
strategista merkitystä.

8. Innovatiivisuus

On tärkeää, että TTT kiinnittyy yrityskulttuuriin. Sen vuoksi 
työterveyden ja työturvallisuuden toimenpiteet kuuluvat usein 
vakiintuneeseen toimintaan. Yritysten yhteiskunnallinen vastuu 
tarjoaa mahdollisuuden omaksua erilaisia, täydentäviä aloitteita. 
Näin vältytään siltä, että TTT:n katsottaisiin olevan ennalta 
määritettyä. Yritä olla innovatiivinen äläkä pelkää esittää eettisiä 
väittämiä – toisinaan niillä on suurempi vaikutus ihmisten 
käyttäytymiseen kuin rationaalisilla väitteillä.

9. Oppiminen ja kehitys organisaatiossa

Yritysten yhteiskunnallinen vastuu ei ole pikaratkaisu, koska on 
aikaa vievää kehittää uusia arvoja ja muuttaa yrityskulttuuria. 
Tämä tarkoittaa sitä, että yhteiskunnallinen vastuu on 
sisällytettävä kaikkiin toimintalinjoihin ja riskinhallinnan 
prosesseihin. Työntekijöiden kouluttaminen ymmärtämään, 
mitä yritysten yhteiskunnallinen vastuu merkitsee ja kuinka he 
voivat olla mukana, ei vain edistä tunnetta osallisuudesta, vaan 
sen tuloksena he tukevat yritystä myös ulkoisesti.

10. Raportointi

Raportointi ja ulkoinen viestintä ovat elintärkeä osa yritysten 
yhteiskunnallista vastuuta, eivätkä ne enää rajoitu suurimpiin 
monikansallisiin yhtiöihin tai niihin, jotka työskentelevät 
kiistanalaisilla aloilla. Luottamus on olennaista, jotta 
vältyttäisiin ”viherpesusyytöksiltä”, mikä edellyttää selkeyttä ja 
rehellisyyttä. Vältä vaikeatajuista kieltä, keskity yleisöösi ja 
tarvittaessa kohdista viestintäsi eri sidosryhmiin.


