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Yritysten ihmisoikeusvastuu



Yritysvastuun trendejä



Nousussa: Ihmisoikeusvastuu



Nousussa: Ihmisoikeusvastuu



Nousussa: Ihmisoikeusvastuu

MIKSI?



Yritysten pitää 

kunnioittaa 

ihmisoikeuksia
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Miksi ihmisoikeusvastuu? / Globaali konsensus



Uudet kirjanpitolait EU-maissa
• Suurten yritysten pitää raportoida ihmisoikeus-

toimistaan vuosittain – tai selittää miksi toimia ei ole.

Kansallisia lakeja

• Iso-Britannian Modernin orjuuden vastainen laki (2015)

• Ranskan Duty of Vigilance law (2017)

• Valmisteilla Hollannissa ja Australiassa 

• Harkinnassa Saksassa

Sektorikohtaisia sääntöjä ja visioita
• Suomessa Päivittäistavarakaupan yhteinen näkemys 

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien 
periaatteiden noudattamisesta

• EU-säännöt mineraalien maahantuojille (voimaan 2021)

Miksi ihmisoikeusvastuu? / uusia sääntöjä



Marks & Spencer

Nestle, Unilever

Kellogg, Tesco, Coca-Cola

Target, General Mills, Heineken… 

E.g. Corporate Human Rights Benchmark: 
Maailman 35 suurimman elintarvikeyrityksen
joukossa, keiden ihmisoikeuslinjaukset ja 
toimintatavat ovat vahvimmat?

www.corporatebenchmark.org/agricultural-products

Miksi ihmisoikeusvastuu? / vertailuja



Miksi ihmisoikeusvastuu? / edelläkävijöitä



Mitä yrityksiltä odotetaan?

• Yritysten pitää välttää kielteisten 
ihmisoikeusvaikutusten aiheuttaminen.

• Vastuu on valtioiden toimista riippumaton. 
Lakien noudattaminen ei aina riitä.

• Käytännössä yritysten pitää kehittää 
jatkuva prosessi kielteisten 
ihmisoikeusvaikutusten kartoittamiseksi, 
minimoimiseksi ja korjaamiseksi:

Protect
Respect

Remedy

UN Guiding Principles on Business 

and Human Rights (UNGP, 2011)

&

(2008)



Mihin oikeuksiin bisnes vaikuttaa?

• Lisää teksti

www.ihmisoikeudet.net



www.ungpreporting.org

Mihin oikeuksiin bisnes vaikuttaa?



Tyypillisimmät ihmisoikeusriskit maataloudessa

Oikeus oikeudenmukaisiin
työehtoihin ja riittävään elintasoon

Oikeus riittävään elintasoon, 
itsemääräämisoikeus

Syrjinnän kielto

Oikeus terveyteen ja 
oikeudenmukaisiin työehtoihin

Kokoontumis- ja yhdistymis-vapaus

1. Hyvin matalat palkat

2. Maan ja veden käytön muutokset

3. Naiset yliedustettuina matalimmin
palkatuissa, väliaikaisissa tehtävissä

4. Altistuminen kemikaaleille ja muut
terveysriskit

5. Järjestäytymisen estäminen

Haasteet riippuvat tuotteesta, 
tuotantomaasta ja -yksiköstä, 
osallistuvien yritysten
toimintatavoista jne.



Meilläkö kielteisiä vaikutuksia 

ihmisoikeuksiin? 

Vrt ympäristövaikutukset

Phil Bloomer, Executive Director,
Business & Human Rights Resource Centre: 

Helsinki, 16.5.2017

”Every global supply chain has slavery within it”



1. askel: ihmisoikeussitoumus

• Tulee olla ylimmän johdon hyväksymä

• …ja julkisesti saatavilla.

• Esimerkkejä: http://business-humanrights.org/en/company-policy-
statements-on-human-rights

Ihmisoikeus-
sitoumus

Ihmisoikeus-
vaikutusten
arviointi

Kielteisten
vaikutusten
poistaminen, 
minimointi
ja korvaus

Seuranta Viestintä

http://business-humanrights.org/en/company-policy-statements-on-human-rights


ihmisoikeussitoumus

MARS
…we will respect and promote human rights in our value chain, starting with 
areas where we have greatest control and influence, and where we can have 
the greatest impact.

In accordance with the UN Guiding Principles, we will implement a due 
diligence process to identify, mitigate and prevent adverse impacts on 
human rights and appropriate mechanisms for remediation. No matter 
where we operate…

Unilever
Sisältö: johdanto, yrityksen ihmisoikeusvisio, vastuulliset 
hankinnat, ihmisoikeusvaikutuksiin puuttuminen ja korjaaminen, 
naisten voimauttaminen, työn organisointi, seuraavat askeleet. 
(4 sivua)



2. askel: vaikutusten arviointi

• Tavoitteena kartoittaa mitä ihmisoikeuksia tuotantoketjussa loukataan/uhataan
pahiten.

• Arvioi kielteisiä vaikutuksia ihmisiin ja riskejä ihmisille (ei yritykselle).

• Tilastotietoja on yleensä saatavilla vähän → numeerinen  osallistava vaikutusten 
arviointi.

• Kerää ja punnitse uutisia, raportteja, kyselyitä, tutkimusta JA työntekijöiden, 
paikallisten ihmisten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden näkemyksiä.

• Keskity tuotantoketjuihin, -vaiheisiin, tuottajiin ja maihin, joissa
ihmisoikeusloukkausten riski on korkein. Perustele ja julkista valintasi.

Ihmisoikeus-
sitoumus

Ihmisoikeus-
vaikutusten
arviointi

Kielteisten
vaikutusten
poistaminen, 
minimointi
ja korvaus

Seuranta Viestintä



3. askel: vaikutusten minimointi

Ihmisoikeus-
sitoumus

Ihmisoikeus-
vaikutusten
arviointi

Kielteisten
vaikutusten
poistaminen, 
minimointi
ja korvaus

Seuranta Viestintä

Governance

Keskeisiin ihmisoikeus-
vaikutuksiin liittyvät toimet



3. askel: Ihmisoikeusajattelun juurruttaminen

• Osaamiskeskus – kouluttaa ja neuvoo, valmistelee linjauksia, seuraa edistystä

• Ohjausryhmä kasvattaa työntekijöiden tietoisuutta, sitouttaa eri osastoja, 
valmistelee työnjakoja.

• Advisory board (ulkopuolisia asiantuntijoita)

• Human rights liaisons – neuvovat kutakin osastoa/tuoteryhmää/toimistoa

• Toimintokohtaiset ohjausryhmät – jakaa hyviä käytäntöjä, kehittää yhteisiä 
prosesseja

• Tavoitteet ja kannustimet

• Koulutus ja oppaat

• Viestintä (yksi- ja kaksisuuntainen, esim
uutiskirjeitä ja itse-arviointikyselyitä)

• Seuranta ja raportointi

CSR Europe (2016) Blueprint for embedding
human rights in key company functions



Lisätiedon hankkiminen 
• Perehdy, avaa dialogi uhrien kanssa, teetä (varjo-)auditointi, perusta työryhmä

Linjaukset ja ehdot
• Laadi linjaus ao ihmisoikeuden kunnioittamisesta, tiedota siitä
• Lisää liikesopimuksiin ehtoja, seurantaa ja sanktioita

Suorat toimet
• Nosta tuottaja-/hankintahintoja, muuta toimitusehtoja, palauta maa aiemmille omistajille tms.
• Kouluta työntekijöitä ja/tai liikekumppaneita

• Edellytä auditointia ja sertifiointia
• Käynnistä kehitysprojekti havaitun ihmisoikeusvaikutuksen vähentämiseksi
• Maksa uhreille korvaus

• Keskeytä tai lopeta liikekumppanuus tai toiminta

Kumppanuudet
• Tee yhteistyötä muiden yritysten kanssa

• Tee Framework agreement ammattiliiton kanssa
• Liity monitoimija-aloitteeseen
• Keskustele virkamiesten ja/tai poliittisten päättäjien 

kanssa riskimaassa/Suomessa

Human Rights and Business Dilemmas Forum; 
Business & Human Rights centre

3. askel: Keskeiset Ihmisoikeusvaikutukset



4. Ja 5 askel: seuraa ja viesti

Ihmisoikeus-
sitoumus

Ihmisoikeus-
vaikutusten
arviointi

Kielteisten
vaikutusten
poistaminen, 
minimointi
ja korvaus

Seuranta Viestintä

Yritysten tulee 

• seurata työnsä tuloksellisuutta

– hyödyntäen laadullisia ja määrällisiä indikaattoreita ja

– sekä sisäisiä että ulkoisia lähteitä, uhrit mukaanlukien.

• viestiä työstään avoimesti



työkaluja 

vastuullisuuteen ja 

asiakasviestintään



Työkaluja vastuullisuuteen / palkat

Kysely suomalaisille, 2017: 
Kuinka paljon enemmän 
olisit valmis maksamaan 
tuotteesta, jonka 
tuotannossa on maksettu 
työntekijöille ja raaka-
aineiden tuottajille 
elämiseen riittävää palkkaa?
(n = 1009)

62% on 
valmis 
maksamaan 
ainakin 5% 
enemmän.

Olemme kehittäneet 
työkalun elämiseen 
riittävän palkkatason 
selvittämiseen.
(ks. Global Living Wage
Coalition)



Suomalaistoimijoiden näkemys ihmisoikeusperiaatteiden noudattamisesta 
päivittäistavarakaupan hankintaketjuissa:

”Kolmannen osapuolen kriteereihin perustuvat standardoidut 
järjestelmät ovat aina ensisijaisia vaihtoehtoja uskottavan 
ihmisoikeusvalvonnan toteuttamiseen.”

Yritysvastuujärjestö Finnwatch: Reilu kauppa on vahvin järjestelmä 
ihmisoikeusvastuun varmentamiseen alihankintaketjuissa.

• Vertaili 16 sertifiointi- ja auditointijärjestelmää raportissa 
Kaalimaan Vartijat (2016).

• Vertailukriteerit: Järjestelmien kattavuus, vaikuttavuus, riippumattomuus, 
läpinäkyvyys ja kuluttajaviestintä.

Reilu kauppa tukee erityisesti ihmisoikeusriskien minimoimisessa, 
seurannassa ja viestinnässä.

Työkaluja ihmisoikeusriskien taklaamiseen



Lisätietoja: Tytti Nahi, Vastuullisuuspäällikkö, tytti.nahi@reilukauppa.fi


