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”[Yritysten y]hteiskuntavastuu on yritysten vastuuta omista 
yhteiskunnallisista vaikutuksistaan. Sovellettavan lainsäädännön 
ja työmarkkinaosapuolten välisten työehtosopimusten kunnioitus 
on tämän vastuun täyttymisen ennakkoedellytys.”

Lähde: Euroopan komissio: Yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva uudistettu EU:n strategia vuosiksi 
2011–2014.

Mitä on yritysvastuu



”Täyttääkseen täysimääräisesti yhteiskuntavastuunsa yrityksillä olisi oltava 
käytössä prosessi, jolla integroidaan yhteiskuntaan, ympäristöön, 
ihmisoikeuksiin, eettisiin kysymyksiin ja kuluttaja-asioihin liittyvät näkökohdat 
niiden liiketoimintaan ja ydinstrategiaan tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien 
kanssa tarkoituksena maksimoida omistajien/osakkeenomistajien ja muiden 
sidosryhmien sekä laajasti ottaen koko yhteiskunnan saama lisäarvo ja 
tunnistaa, ehkäistä ennalta ja lieventää yritysten mahdollisesti aiheuttamia 
haittavaikutuksia.”
Lähde: Euroopan komissio: Yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva uudistettu EU:n strategia vuosiksi 
2011–2014.

Miten olla vastuullinen
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Miten tietää mitä EU tavoittelee?



Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti 14. syyskuuta 2022 unionin tilaa käsittelevän 
puheen, jossa hän esitteli komission lippulaivahankkeita tulevalle vuodelle. Monet niistä perustuvat
ehdotuksiin, joita kansalaiset esittivät Euroopan tulevaisuuskonferenssin yhteydessä.

Komissio aikoo muun muassa
• tukea edelleen vahvasti Ukrainaa ja sen kansaa mm. kaikin EU:n sisämarkkinoiden tarjoamin keinoin
• toteuttaa toimenpiteitä, joilla autetaan eurooppalaisia selviämään energiakriisistä
• varmistaa suotuisan liiketoimintaympäristön etenkin pk-yrityksille, jotta EU:n kilpailukyky vahvistuu
• vähentää EU:n riippuvuutta Venäjän fossiilisista polttoaineista ja tehdä tiivistä yhteistyötä 

luotettavien energiantoimittajien kanssa
• investoida entistä enemmän uusiutuvaan energiaan ja erityisesti vetyyn
• olla globaali edelläkävijä toimissa, joilla sopeudutaan ilmastonmuutokseen ja suojellaan luontoa
• jatkaa demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen puolustamista EU:ssa ja maailmalla.

SUUNTAVIIVAT TULEVALLE VUODELLE

PUHE



Yritysvastuusääntelyä on paljon

Komission ehdotus 
CSDD
Ekosuunnitteluasetus
Akkuasetus
Metsäkatoasetus
Pakkotyöasetus
Ympäristöväittämä-direktiivi

Tulossa voimaan
CSRD Voimassa

NFRD
Taksonomia-asetus
SFDR
Konfliktimineraaliasetus
Puutavara-asetus
Ekosuunnitteludirektiivi
REACH
GDPR

Asianmukainen huolellisuus

Kuluttajien voimaannuttaminen

Kansainväliset arvoketjut

Mitä on yritysvastuusääntely?



• Yritystoiminnan läpinäkyvyys (vastuullisuusraportointi 
ml. taksonomia), kuluttajaoikeus

Sidosryhmien 
voimaannuttaminen

• Teemoja mm. kiertotalous, pakkotyö, metsäkato, 
konfliktimineraalit, akut, puutavara

Tuotteisiin kohdistuva 
sääntely

• Asianmukainen huolellisuus (”yritysvastuulaki”)
Yritystoimintaa ja sen 
hallinnointia ohjaavat 

säädökset 

EU-tason yritysvastuusääntelyn kategorioista



Yritysvastuu ≠ 
yritysvastuuoikeus

Yritysten ulkoisvaikutusten 
ohjaaminen oikeudellistuu

Pohjana etenkin OECD:n 
ohjeistukset

Oikeusperusta vaikuttaa 
sääntelyinstrumenttiin 

Kokoavia ajatuksia



Pysy ajan tasalla

EU Spotify

ec.europa.eu/

europa.eu/

@EU_Commission 

@EuropeanCommission 

European Commission

europeancommission

@EuropeanCommission

EUTube

https://open.spotify.com/user/v7ra0as4ychfdatgcjt9nabh0?si=SEs1mANESea5kzyVy7HvDw
https://ec.europa.eu/
https://europa.eu/
https://twitter.com/eu_commission
https://www.facebook.com/EuropeanCommission
https://www.linkedin.com/company/european-commission/
https://www.instagram.com/europeancommission/
https://medium.com/@EuropeanCommission
https://www.youtube.com/user/eutube

