
DIAKONISSALAITOKSEN YRITYSYHTEISTYÖN PERIAATTEET

Diakonissalaitoksen yritysyhteistyön periaatteet

Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiö, arvoiltaan rohkea ihmisarvon puolustaja. Tuotamme
vaikuttavia palveluita ihmisille, jotka ovat vaarassa syrjäytyä.

Yritysyhteistyötämme ohjaavat:
- Strategiamme
- Arvomme, missiomme ja visiomme
- Diakonissalaitoksen tapa toimia
- Toimittajillemme ja alihankkijoillemme luodut Hankintaperiaatteet

Yritysyhteistyön keskiössä ovat luottamus, yhteinen tavoite ja läpinäkyvyys
Yritysyhteistyö perustuu molemminpuoliseen luottamukseen, yhteiseen tavoitteeseen ja läpinäkyvyyteen.

Yhteistyötä toteutetaan hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Dokumentoimme ja arvioimme yhteis-
työn vaikuttavuutta.

Pyydämme mielellämme asiakkaita, palveluiden käyttäjiä ja vapaaehtoisia mukaan tempauksiin, tilaisuuksiin 
ja kehitys- ja yhteistyöhön. Henkilöasiakkaidemme tai muiden toiminnassa mukana olevien osallistuminen 
yritysyhteistyöhön ja siitä viestimiseen on kuitenkin aina vapaaehtoista ja lähtökohtaisesti anonyymia, elleivät 
he itse toisin päätä.

Mikäli yhteistyö vaikuttaa suoraan hankerahoittajan tai kunta-asiakkaan rahoittamaan toimintaan, on yhteis-
työstä ja siitä viestimisestä rahoittaja mainiten sovittava erikseen kyseessä olevan tahon kanssa kolmikanta-
neuvotteluissa.

Kumppaneina erityisesti hyvinvointia, yhdenvertaisuutta  
ja osallisuutta edistävät yritykset
Yritysyhteistyökumppaneidemme tulee hyväksyä samat yllä listatut toimintaperiaatteet, mitkä asetamme 
itsellemme ja muille yhteistyökumppaneillemme. Diakonissalaitos valitsee kumppaneiksi vastuullisia yrityksiä, 
jotka edistävät hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.

Diakonissalaitos ei suosi yksittäistä yritystä, tuotetta tai palvelua. Diakonissalaitos ei myöskään suosittele 
minkään yrityksen tuotteita hyvinvointia edistävinä.

Yritykset ovat tervetulleita mukaan rakentamaan kanssamme parempaa yhteiskuntaa ja ihmisarvioista 
elämää - vaikka eri kumppanimme kilpailisivatkin keskenään omassa ydinliiketoiminnassaan. Emme anna 
yksinoikeutta jollekin yritykselle.

Vastaavasti hyväksymme ja kannustamme, jos yritysyhteistyökumppanimme tekee hyvää myös muiden 
järjestöjen ja SOTE-toimijoiden kanssa.

Korostamme yhteistyön avoimuutta ja läpinäkyvyyttä erityisesti, jos teemme yhteistyötä omien sidosryh-
miemme ja omalla toimialallamme toimivien yritysten kuten lääke-, terveys- ja sosiaalialan toimijoiden kanssa. 
Emme tee yhteistyötä ase-, tupakka-, päihde-, pikavippi-, aikuisviihdeemmekä turkisteollisuuden kanssa, em-
mekä sellaisten yritysten kanssa, jotka toimivat epäeettisesti tai myyvät tuotteitaan katteettomin hyvinvointiin 
liittyvin lupauksin. Emme myöskään edistä puoluepoliittista toimintaa.

Varaudumme julkistamaan yhteistyökumppanimme.



Tavoittelemme monialaista yhteistyötä yritysten kanssa
Teemme pääsääntöisesti yhteistyötä vakiintuneiden toimijoiden kanssa.

Yhteistyö voi toteutua sekä liiketoiminnan että yleishyödyllisen toiminnan piirissä. Se voi olla luonteeltaan 
varainhankintaan liittyvää, toiminnallista tai muuta kuin vastikkeellista yhteistyötä (esimerkiksi kehittämistyötä).

• Yritysyhteistyö voi olla lahjoitus ja/tai se voi olla toiminnallista yhteistyötä. Lahjoituksen antaja voi nimel-
lään ja/tai logollaan näkyä Diakonissalaitoksen viestinnässä (esimerkiksi verkkosivuilla), mikäli näin sovitaan. 

• Toiminnallinen yhteistyö tarkoittaa tyypillisesti pitempiaikaista yhteistyötä ja siitä tehdään kirjallinen 
yhteistyösopimus. Yhteistyö voi sisältää esimerkiksi asiantuntijatyötä, osallistumista kuluihin/palkkaukseen, 
pro bono -työtä, koulutusta tai mentorointia, yhteiskampanjoita, työllistämistä, harjoittelu- tai oppisopi-
muspaikkojen tarjoamista tai yhteisten konseptien kehittämistä ja toteuttamista.

Jos yhteistyö rajoittuu tuotteiden tai palveluiden ostoon ja myyntiin, käsittelemme sitä samoin kuin
mitä tahansa kaupallista vaihdantaa ja sitä sääntelevät hankintaperiaatteemme.
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