
VASTUULLISEN 
LIIKETOIMINNA 
TULEVAISUUS –
SUOMALAISET 
SUUNNANNÄYTTÄJINÄ

Seminaari 28.10.2020



Kymppi-hanke

• Tavoite: Sitouttaa suomalaiset, kehittyvissä maissa toimivat 
yritykset edistämään kestävän kehityksen tavoitteita.

• Rahoittaja: Ulkoministeriö

• Toteuttajat: Diakonissalaitos, Filantropia, Filoksenia ja Suomen 
Caritas

• Toteutettu: työpajoja (osa työpajoista katsottavissa tallenteena 
hankkeen sivuilta), Kestävää liiketoimintaa –yritysvastuun 
mobiilikurssi, menestystarinavideot

• Lue lisää: www.hdl.fi/kymppi



Ohjelma

9.00 Sara Haavisto, HDL: Tervetulosanat, Kymppi-hankkeen lyhyt esittely

9.05 Birgit Nevala, Finnpartnership: Vastuullisuuden visio yhdistää yrityksiä ja 
järjestöjä

9.15 Petteri Lillberg, Demos Helsinki: Yritysvastuu ja hyvän kapitalismi - pahan 
välttämisestä aktiiviseksi hyväntekijäksi

9.45 Jussi Ojala, erityisedustaja, Kirkon Ulkomaanapu: Kestävän kehityksen tavoitteet 
vastuullisuuden keskiöön

10.15

10.30

Laban Azila, Mzikitours: Osallistavaa yhteisötanssia

Yritysvastuun suunnannäyttäjien kokemuksia ja tulevaisuuden visioita
Mari Martikainen, perustaja, Mifuko Oy
Hannes Bengs, perustaja, Pure Waste Textiles Oy
Tuomo Kauranne, toimitusjohtaja, Arbonaut Oy

11.40 Sara Haavisto: Päätössanat



@PetteriLillberg

Yritysvastuu ja hyvän kapitalismi 
- pahan välttämisestä aktiiviseksi hyväntekijäksi



Muutama henkilökohtainen huomio ensin

◼ 25 vuoden kokemus liiketoiminnan johtamisesta, strategisesta suunnittelusta ja 
brändeistä, sekä hyvisten että pahisten puolella

◼ Vuonna 2016 syntyi idea-aihio kirjasta nimeltä “Hyvä kapitalismi” - ja noh, se ei 
koskaan edennyt aihiota pidemmälle

◼ Viime kesänä illmestyi “Kestävä markkinointi - Ilmastonmuutosopas brändeille” 
(Alma Talent 2020), jossa palattiin aihion sekä tämänkin esityksen teemoihin, nyt 
vain tarkemmin yritysvastuun, brändien ja kuluttajien näkökulmasta



Yritysten muuttuva rooli on pop



Historiallinen näkökulma? 

Ennen: Anekaupan aika - yritykset tekivät ensin rahaa, josta marginaalisen pieni osa 

lahjoitettiin hyväntekeväisyyteen

Eilen: Yhteiskuntavastuun aika - emme ainakaan tee pahaa

Nyt (?): Hyvän kapitalismi aika - yritykset integroivat aktiivisen, positiivisen 

yhteiskuntavaikutuksen osaksi normaalia bisnestään.



Puuh … millä tavalla se kapitalismi ja hyvyys nyt liittyivätkin 
yhteen ...

Kapiltalismi - hyvä tai paha - on väistämättä ankkuroitu yksilön positiiviseksi koettuun kykyyn 

toteuttaa omia tavoitteitaan, haluaan ja toiveitaan, toisin sanoen klassiseen individualismiin: 

◼ “Vasemmistolainen” individualismi: 

Vapaus toteuttaa omaa elämäntyyliään ilman rajoituksia

◼ “Oikeistolainen” individualismi:                                                                                 

Vapaus toteuttaa taloudellista toimeliaisuutta ilman rajoituksia



Tarve keskinäisen luottamuksen yhteiskuntaan saattaa vahvistua 
koronapandemien tuloksena

◼ Historiassa pandemiat, kuten rutot, ovat tuhonneet yhteisöjen sisäisiä ja välisiä 
luottamussuhteita

◼ Korona näyttää kuitenkin enemmänkin lujittavan kuin heikentävän tarvetta yhteisöille ja 
keskinäiselle luottamukselle

◼ Emme ehkä siis haluakaan olla “täydellisen vapaita” toinen toisistamme



Ilman luottamusta yrityksen ja yhteisön välillä ei ole moraalista 
lisenssiä toimia



Mitkä tekijät ajavat kohti luottamuksen (tai sen puutteeseen)  
perustuvaa toimintaympäristöä? 

● Sukupolvi- ja arvomuutos: merkitys ja tarkoitus ovat keskeisiä työelämän ajureita, ja

niiden kristallisointi ja toteutuminen arjessa voi nostaa hyvän yrityksen erinomaiseksi 

työntekijöidensa kautta. Merkityksen rooli korostuu, kun työn tekeminen riisutaan 

kahvikoneista, säkkituoleista ja tiimien välisistä hengennostatuksista.

● Informaation ja tiedonkulun muutos: kaikki on hakkeroitavissa ja mikään ei pysy salassa. 

● Jatkuva keskustelu julkisen sektorin roolista ja rahoituksesta: yrityksiä kutsutaan ratkomaan ongelmia, jotka 

aikaisemmin kuuluivat kunnille tai valtioille

● Omalla lompakolla vaikuttaminen alkaa vihdoin olla valtavirtaa. Kategorisen   ostokieltäytymisen ja 

boikotoinnin sijaan kuluttajat tekevästi aktiivisia, arvopohjaisia valintoja. 



Uudet määritelmät haastavat yrityksen peruskiveä



Tosin viimeaikaiset ulostulot näyttävät edelleen uskovan, että kunhan bisnes pyörii, 
niin ratkaisuja syntyy, vähintään teknologian näkökulmasta



Tästä huolimatta olemme viime vuosina olemme nähneet entistä enemmän 
mielenkiintoisia, aikamme suurimpia haasteita ratkovia yrityksiä



Mutta...

Maailmanparantaminen ei voi olla (pelkästään) start-uppien harteilla.  



Tilausta ideoiden markkinoilla?

Suomalainen pörssiyhtiön toimitusjohtaja, joka on valmis ottamaan turpaan

omalta viiteryhmältään?



Keskustelua ja väitteitä, puolesta sekä vastaan? 



Kestävän kehityksen tavoitteet 
vastuullisuuden keskiöön

Jussi Ojala / KUA
Kymppi-hankkeen loppuseminaari

28.10.2020



• Mikä? 

Vuonna 2015 YK:n jäsenmaiden sopimat tavoitteet ja toimintaohjelma 
kestävän kehityksen edistämisestä vuoteen 2030 mennessä

• Miten?

17 tavoitetta ja 169 alatavoitetta. Toimeenpano vaatii valtioiden, 
yksityissektorin, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten sitoutumista

• Miksi tärkeää?

Ketään ei jätetä –periaate (vrt. COVID-19) 

SDG – kestävän kehityksen tavoitteet



https://www.youtube.com/watch?v=AhTWMYoFOhw

https://www.youtube.com/watch?v=AhTWMYoFOhw


• Edistääkö nykyinen ESG vastuullisuutta? SDG-linssi puuttuu

• Negatiivinen skriinaus johtaa kestämättömään toimintaketjuun, jossa 
maineriskit ohjaavat toimintaa -
• investoinnit eivät kohdistu maihin, joissa näitä tarvitaan eniten

• ostaminen ei tapahdu toimijoilta, jotka haluavat olla vastuullisia
➢Heikoimmat kontekstit jätetään jälkeen

• Kaikki negatiivinen ei ole mätää
➢Heikoimmat yritykset tulee jättää jälkeen

➢Heikot, mutta vastuullisuuteen pyrkiviä yrityksiä tulee tukea

ESG –vastuullisuusajattelun ongelmat



• Saharan eteläpuoleisen Afrikan työikäisten määrä saavuttaa ennusteiden mukaan 800 
miljoonaa vuoteen 2050 mennessä
➢ 5 kertaa Yhdysvaltojen työpaikkojen määrä
➢3,5 kertaa EU:n työpaikkojen määrä

Haasteet ovat:

- Mikäli työpaikkoja (SDG8, 9 ja 1) ei ole, tulemme näkemään kasvavassa määrin 
yhteiskunnallista levottomuutta, konflikteja (SDG16), pakolaisuutta, ympäristövaikutuksia 
(SDG15), eriarvoisuuden kasvua (SDG10, SDG4)

- Mikäli työpaikkoja luovat yhtiöt jotka eivät ole ympäristöllisesti kestäviä, vaikutukset 
ilmastonmuutokselle ovat katastrofaalisia

Tarvitsemme siis säällisiä työpaikkoja joita luovat kestävää kehitystä 
ymmärtävät ja noudattavat yhtiöt

SDG-haaste: Afrikan demografinen haaste ja mahdollisuus



Teollisuusmaissa 60% työpaikoista

Puutteellinen tietotaito ja rahoituksen

Lähde: Entrepreneurial Finance Lab Research Initiative, Center for International Development at Harvard University.

Suurin osa yrityksistä on 

Matalan tulotason maissa luku on 30%

At the same time we have a challenge called
“Missing Middle”

on pk-yrityksissä

Pk-yrityksiä

.

puute estää mikroyritysten kasvun

“MISSING MIDDLE”

FCA Investments 



• Sijoittajat ovat muutoksen moottoreita: SDG-sijoittamisen ja SDG-raportoinnin valtavirtaistuminen. 
Ohjenuora myös Suomen ”kestävän liiketoiminnan edelläkävijöille”. 

• Valtion ohjausroolin tehostaminen: SDG-positiivisen toiminnan palkitseminen ja SDG-negatiivisen 
voimakkaampi sanktioiminen. Lainsäädännöllisten esteiden poistaminen mm. yksityishenkilöiden 
vaikuttavuussijoittamisen mahdollistaminen

• ”Yksi tapa rohkaista tähän toimintaan on ohjata yhtiöitä kohti nopeaa sitoutumista yhteisen kotimme hyvinvoinnin 
ylläpitämiseksi. Jätetään sijoittamatta niihin yhtiöihin, jotka eivät noudata näitä linjauksia ... ja palkitaan niitä, jotka 
noudattavat, Paavi linjasi.” Lähde:YLE

• Yritysten kannattaa miettiä strategisesti omaa toimintaansa SDG-linssin läpi (tiekartta SDG-tavoitteiden 
edistämiseksi suomalaisille sijoituksilla)

• Sekarahoituksen (blended finance) potentiaali käyttämättä

• (https://www.youtube.com/watch?v=AhTWMYoFOhw)

• SDG-washingin aktiivinen estäminen

• Kansalaisjärjestöt tukemassa yrityksiä SDG-linssin käytössä

SDG 17

Miten SDG:t saadaan yritysvastuun keskiöön?

https://www.youtube.com/watch?v=AhTWMYoFOhw


Yhteydet:

jussi.ojala@kua.fi , erityisedustaja, yksityissektorin kehittäminen

jukka-pekka.karkkainen@kua.fi , FCAI toiminnanjohtaja

mailto:jussi.ojala@kua.fi
mailto:jukka-pekka.karkkainen@kua.fi




Laban Azila, Mzikitours: 

Osallistavaa yhteisötanssia

https://youtu.be/zZLTigQI0ZQ

https://youtu.be/zfeZc4-X_Dk

AUD-20190402-WA0002

https://youtu.be/zZLTigQI0ZQ
https://youtu.be/zfeZc4-X_Dk


Yritysvastuun suunnannäyttäjien kokemuksia ja 
tulevaisuuden visioita

Mari Martikainen, perustaja, Mifuko Oy

Hannes Bengs, perustaja, Pure Waste Textiles Oy

Tuomo Kauranne, toimitusjohtaja, Arbonaut Oy



Kestävän yrittämisen menestystarina: Mifuko Oy

https://www.youtube.com/watch?v=OGkfh-6q6NM&t=2s


Kestävän yrittämisen menestystarina: Arbonaut Oy

https://www.youtube.com/watch?v=tkIwGSAbi0I


Kestävän yrittämisen menestystarina: Pure Waste Oy

https://www.youtube.com/watch?v=lwmHMnfi4vs


Yritysvastuun suunnannäyttäjien kokemuksia ja 
tulevaisuuden visioita

Mari Martikainen, perustaja, Mifuko Oy

Hannes Bengs, perustaja, Pure Waste Textiles Oy

Tuomo Kauranne, toimitusjohtaja, Arbonaut Oy



Vastuullista ja menestyvää liiketoimintaa -kurssi

• Moduulit:

1. Yritykset ja Agenda2030 sekä 
vastuullisuus osana yrityksen 
strategiaa 

2. Ihmisoikeudet ja 
eriarvoisuuden vähentäminen

3. Alihankintaketjut 

4. Vastuullisuusviestintä ja –
raportointi



KIITOS! <3


