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Yritysten yhteiskuntavastuu saa uusia muotoja samalla 
kun hyvinvointivaltion rakenteet ja viranomaisroolit 
muuttuvat. Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen 
seura YHYS, Ympäristötiedon foorumi, Yritysvastuuver-
kosto FIBS ja Aalto-yliopisto kokosivat Politiikkadialogiin 
15.6.2017 alan edelläkävijäyrityksiä, virkamiehiä ja tutkijoita 
kriittiseen keskusteluun yritysvastuun uusista muodoista 
ja mahdollisuuksista. Tilaisuudessa tarkasteltiin yritysvas-
tuun politiikkaa, tekstiiliteollisuutta ja ekologista hyvitystä. 
 
 
YHTEISKUNNAN TYÖNJAKO MUUTTAA  
YRITYSVASTUUTA

 Yhteiskunnan työnjako sekä valtion ja yritysten suhteet 
ovat muutoksessa. Yritysvastuun uusia muotoja tarkas-
tellessa on hyödyllistä laajentaa näkökulmaa mennee-
seen. Teollistumisen varhaisessa vaiheessa Suomessa 
elettiin patruunataloudessa, jossa julkinen valta oli hyvin 
ohutta. Politiikan ja talouden väliset raja-aidat olivat 

olemattomat – patruuna saattoi vastata lähes kaikista 
palveluista ja toiminnoista kunnassa.

Hyvinvointivaltion synnyn myötä yhteiskunnan työn-
jako muuttui radikaalisti 1960-luvulla. Julkinen valta otti 
hoitaakseen yritysten laajat yhteiskunnalliset vastuut. 
Kunnista tuli vahvoja julkisten palvelujen tuottajia, kun 
taas yritykset keskittyivät vahvemmin ydintoimintoihinsa. 

PATRUUNAN PALUU JA MORAALIN MARKKINAT

Omistaja-arvon taloudessa yritysten toiminnassa keskity-
tään omistaja-arvon maksimointiin ja laajat julkiset raken-
teet nähdään pitkälti menneisyyden jäänteinä, joita tulee 
karsia. Onko Suomi matkalla kohti patruunataloutta? 
Tutkimuksessa nähdään, että nykyajassa on kaikuja teollis-
tumisen alun ajoista. Kun julkinen valta vetäytyy joistakin 
perinteisistä rooleistaan, yritykset ottavat hoitaakseen 
joitakin yhteiskunnallisia tehtäviä.
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Laajan strategisen yritysvastuun nousu liittyy poliittiseen 
muutosprosessiin, jossa Suomi liikkuu kohti uusliberalis-
mia. Jatkossa yritykset korvaavat osin hyvinvointivaltion 
kapenemista hyödyntämällä strategisen yritysvastuun 
laajenevia markkinoita. Yritysvastuusta muodostuu entistä 
enemmän kilpailullinen kysymys.  

SUJUVOITTAMINEN JA NORMINPURKU LISÄÄVÄT 
YRITYSTEN VASTUUTA

Yhteiskunnan työnjaon muutos ulottuu myös ympäristö-
hallintoon. Samalla kun viranomaisroolit tulevaisuuden 
kunnissa, maakunnissa ja valtion lupa- ja valvontaelimessä 
muuttuvat, myös prosesseja ja toimintatapoja pyritään 
uudistamaan ja keventämään. Vahvat viranomaiset ja tar-
peeksi tiukka (ympäristö)sääntely ovat myös yritysten etu. 
Viranomaisprosessien keston sijaan yrityksille on erityisen 
tärkeää niiden ennakoitavuus – tähän Suomessa ollaankin 
puuttumassa palvelulupauksen avulla. 

Viranomaisprosessin sujuvoittamista testattiin Äänekos-
ken biotuotetehtaan pilottihankkeessa. Kokemukset laa-
jasta ja avoimesta osallistamisesta ja tiedottamisesta sekä 
eri viranomaisten normaalia tiiviimmästä yhteistyöstä 
olivat positiivisia. Yrityksenkin kannalta paikallisyhteisön 
laaja osallistaminen tuo oikeutusta toiminnalle. Pilotti vei 
kuitenkin viranomaisilta paljon resursseja, eikä sitä voida 
toisintaa sellaisenaan nykyisillä resursseilla. Pilotissa toi-
minnanharjoittaja oli hyvin sitoutunut ja aktiivinen, mikä 
helpotti prosessia sekin. 

Uusien hallintokäytänteiden, sähköisten menettelyiden ja 
viranomaisten parantuneen yhteistyön odotetaan sujuvoit-
tavan prosesseja resurssien vähentymisestä huolimatta. 
Nämä parannuskeinot eivät kuitenkaan auta, jos toimin-
nanharjoittaja (luvanhakija) ei ole ammattitaitoinen ja 
sitoutunut. Mikäli toiminnanharjoittaja ei panosta hake-
mukseen ja vaadittaviin selvityksiin, prosessi hidastuu, saat-
taa syntyä huonoja päätöksiä ja valitusten määrä kasvaa. 

KUN HYVINVOINTIVALTIO KAPENEE, 
STRATEGISEN YRITYSVASTUUN 

MARKKINAT LAAJENEVAT.



Viime kädessä kaikki tämä voi heikentää ympäristön tilaa.

EETTINEN VÄLIMATKA VAATETEOLLISUUDESSA

Tekstiiliteollisuutta käytetään usein, ja hyvästä syystä, 
esimerkkinä kapitalismin huonoista sosiaalisista ja ympä-
ristövaikutuksista. Julkisuuteen tulleet laiminlyönnit ja 
sääntelyn uhka ovat ajaneet yrityksiä eteenpäin, ja alalla 
on ollut suuri rooli nykyaikaisen yritysvastuudiskurssin 
kehittymisessä. Vaatteiden tuotanto- ja hankintaketjut 
ovat pitkiä, ja yritysvastuun hallinta on niissä vaikeaa. Asia 
on ongelmallinen myös kuluttajalle, jonka on mahdotonta 
sisäistää kaikki tarvittava tieto – saati että kaikki tieto olisi 
edes saatavilla.  

YHTEISKUNTAVASTUU TUOTTAA MORAALISTA 
ETÄISYYTTÄ VAATETEHTAISIIN

Yritykset – ja kuluttajat – oikeuttavat omaa toimintaansa 
tuottamalla eettistä välimatkaa itsensä ja vaatetehtaiden 
välille. Yritysvastuun keinoin luodaan etäisyyttä niihin, 
jotka joutuvat kohtaamaan vaateteollisuuden toimien 
ympäristöön kohdistuvat tai sosiaaliset seuraukset. 
Globaalien tuotantoverkkojen monimutkaisuus on täy-
dellinen tekosyy sille, ettei yritys voi toimia moraalisesti. 
Monimutkaisissa tuotantoverkoissa yksittäiset yritykset 
tai niiden työntekijät ovat vain osallisia eikä kukaan ole 
täysin vastuussa toiminnasta. Monimutkaisuudesta ei kui-
tenkaan seuraa vapautus vastuusta. Tuotantorakenteita 
tulee yksinkertaistaa, jos ne eivät ole hallittavissa.

Yrityksen ja sen tuottamien vaikutusten välillä on yhä 
enemmän erilaisia toimijoita, kuten tavarantoimittajia 
ja alihankkijoita. Usein moraalista päättelyä ulkoistetaan 
erilaisille yritysvastuun välikäsille, kuten asiantuntijoina 
toimiville luokituslaitoksille ja indekseille. Samalla yritys-
vastuu on usein teknistä ja keskittyy mittaamaan esimer-
kiksi sitä, onko raportointi hoidettu oikealla tavalla. Tuol-
loin yritysvastuu ei kerro mitään toiminnan moraalisesta 
sisällöstä tai vaikuttavuudesta.

VAATETEOLLISUUDEN 
MONIMUTKAISET 

TUOTANTOVERKOT EIVÄT OIKEUTA 
MORAALITONTA TOIMINTAA.



EKOLOGINEN HYVITYS SIIRTÄÄ VASTUUTA 
LUONNONSUOJELUSTA YRITYKSILLE

Ilmastonmuutoksen ohella luonnon monimuotoisuu-
den köyhtyminen on suurimpia ympäristöhaasteita.  
Yrityksillä on vastuunsa, sillä taloudellinen toiminta ja 
sen aiheuttama luonnon yksipuolistaminen on pääsyy 
luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Ekologi-
nen hyvitys eli kompensaatio jakaa vastuuta niille, joiden 
toiminnasta luonnon köyhtyminen johtuu. 

Ekologinen hyvitys tarkoittaa, että luontoa heikentävä 
taloudellinen toiminta ja yritykset korvaavat aiheut-
tamaansa vahinkoa jossakin muualla.  Tavoitteena on, 
että vältetään luonnon monimuotoisuuden nettome-
netykset. Hyvitys voi olla perinteistä luonnonsuojelua 
tai arvokkaiden luontopiirteiden aktiivista tuottamista 
ennallistamalla – esimerkiksi lahopuun lisäämistä met-
sissä. Ekologisen hyvityksen ei tule korvata perinteisiä 
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luonnonsuojelun keinoja, vaan sen tulisi toimia lisänä niille. 
Ekologisen hyvityksen toteuttamiseen sisältyy lukuisia 
haasteita, joista olennaisimpia ovat mm. luontoparannusten 
ja -heikennysten mittaaminen ja vertailtavuus, sijoittelu ja 
ajoitus sekä epävarmuus luontopiirteiden palautumisessa.  
 

LAINSÄÄDÄNTÖÄ VAI VAPAAEHTOISIA TOIMIA? 

Onko ekologinen hyvits yrityksille mahdollisuus vai velvol-
lisuus ottaa vastuuta? Suomessa kehitetään ja testataan 
tutkijavetoisesti omaa mallia, jossa huomioidaan aiempia 
kokemuksia maailmalta, ja pyritään välttämään niissä eteen 
tulleet ongelmat. Ekologinen hyvitys voi olla vapaaehtoinen 
tai sääntelyyn perustuva, mutta kansainvälisissä esimer-
keissä lainsäädäntöön kirjattu velvoite on kaikissa tapauka-
sissa ollut hyvityksen käyttöön johtanut tekijä.

Tällä hetkellä Suomessa ekologinen hyvitys voidaan 
toteuttaa nykylainsäädännön puitteissa. Yritykset voivat 

OTTAVATKO YRITYKSET 
OMAEHTOISESTI VASTUUTA LUONNON 

TURVAAMISESTA VAI TARVITAANKO 
UUTTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ?



jo nyt vapaaehtoisesti turvata niitä luontoarvoja, joita ei 
ole suojeltu laissa, mutta tällaiset toimet eivät esimerkiksi 
helpota tai nopeuta lupaprosessia. Kiinnostaako yrityksiä 
ryhtyä kompensaatioon, vaikka lupahelpotuksia ei ole 
tiedossa? On tärkeää pohtia, ottavatko yritykset vapaaeh-
toisesti vastuuta luonnon turvaamisesta. Pilottihankkeissa 
toimitaan usein edelläkävijäyritysten kanssa. Voiko muu-
tamien avaintoimijoiden vastuullinen toiminta välittyä ja 
levitä koko toimialalle ja yrityksen arvoketjuun? Hyvitysjär-
jestelmä tarvitsee luonnon turvaamiselle kysyntää, jonka 
täytyy tulla joko lainsäädännön taholta – tai kuluttajilta, 
kansalaisilta tai yrityksiltä itseltään.

SUOSITUKSIA

•  Tulee tiedostaa, että laajan strategisen yritysvastuun 
nousulla on seurauksensa yhteiskunnan tasa-arvolle ja 
demokratialle. Strategisen yritysvastuun lisääntyminen 
liittyy poliittiseen muutosprosessiin, jossa yritykset kor-
vaavat osin hyvinvointivaltion kapenemista. 

•  Laaja osallistaminen ja tiedottaminen ympäristölu-
paprosesseissa on sekä yritysten, kansalaisten että 

viranomaisten etu. Ympäristön tilan kannalta prosessin 
kaikkien osapuolten on kannettava vastuunsa. 

•  Ympäristöhallinnolla tulisi olla resursseja toteuttaa osal-
listumista nykyistä laajemmin. Myös yhteistyö eri viran-
omaisten välillä on kaikkien etu, mutta vie resursseja.  

•  Ympäristön tilan kannalta toiminnanharjoittaja on avain-
asemassa. Edes taitava konsultti ei voi korvata toimin-
nanharjoittajan omaa osaamista ja sitoutumista lupaha-
kemukseen ja vaadittaviin selvityksiin.

•  Vain taloudellisesti tasapainossa oleva yhtiö voi olla vas-
tuullinen, mutta moraalin markkinoilla vastuullisuus on 
nykyisin myös bisnestä. 

•  Globaaleissa tuotantoverkoissa monimutkaisuus ei 
oikeuta moraalitonta toimintaa.  Tuotantorakenteita 
tulee yksinkertaistaa, jos ne eivät ole hallittavissa. Moraa-
lista päättelyä siitä, mikä on vastuullista yritystoimintaa, 
ei saisi liiaksi ulkoistaa eikä teknistää.

•  Luonnon monimuotoisuuden suojeluun tarvitaan uusia 
keinoja. Luontohyvitysmarkkinoiden pilotointi olisi hyvä 
tapa kartoittaa kysyntää ja tarjontaa.
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