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Finnwatch – kansalaisjärjestöjen perustama 
yritysvastuujärjestö



Työ jakautuu kolmen teeman alle

● Ihmisoikeudet
● Verovastuullisuus
● Ympäristökysymykset (erit. ilmasto)

Yhteiskunnalliset kriisit lisänneet tarvetta poikittaiseen tarkasteluun. 



Yritysten vastuu 
ihmisoikeuksista



Yrityksillä on vastuu ihmisoikeuksien 
kunnioittamisesta koko arvoketjussa

● Takana kansainvälisesti 
sovitut YK:n 
yritysvastuuperiaatteet 
(UNGPt)

● Yritysten apuna lukuisia 
toimialakohtaisia oppaita

● Periaatteita ollaan nyt 
soveltamassa 
lainsäädäntöön



Mitä se käytännössä tarkoittaa? 1/2

● Ihmisoikeussitoumus → ylimmän johdon hyväksymä sitoumus
● Arvoketjujen kartoittaminen
● Arvoketjujen ihmisoikeusriskien kartoittaminen ja yrityksen 

osallisuus niihin (cause-contribute-linked to)
○ Aiheuttaako yritys itse suoraan negatiivisia vaikutuksia ihmisoikeuksien 

toteutumiseen?
○ Onko yritys osallisena negatiivisiin ihmisoikeusvaikutuksiin esimerkiksi arvoketjun 

kautta?
○ Miten voidaan vaikuttaa niihin negatiivisiin ihmisoikeusvaikutuksiin, johon toiminta 

on linkittynyt?



Mitä se käytännössä tarkoittaa? 2/2

● Laadi kartoituksen perusteella suunnitelma ihmisoikeusriskeihin puuttumiseksi

● Jos negatiivisia ihmisoikeusvaikutuksia on sattunut, korjaa ne

● Jos riskejä ei pystytä hallitsemaan, toiminnasta vetäydytään (vetäytymisen 
haitallisia vaikutuksia ehkäisten ja lieventäen)

● Riskeistä ja niihin liittyvistä toimenpiteistä kerrotaan julkisesti

● Kartoitus ja suunnitelma pidetään ajan tasalla → huolellisuusvelvoitteen 
noudattaminen on jatkuvaa toimintaa

● Tulevaisuudessa ihmisoikeusriskit huomioidaan jo etukäteen arvoketjuja 
suunniteltaessa



Maailma on muuttunut

● Markkinoiden aiheuttamat erilaiset ongelmat 
ovat paisuneet niin suuriksi, että moniin 
kriiseihin pitää puuttua samaan aikaan
○ Ihmisoikeudet
○ Planeetan rajojen ylittyminen
○ Verovälttely

● Yritysten arvoketjujen kartoittaminen ja 
riskien ymmärtäminen auttaa 
alkuun näissä kaikissa

● Ylätasolla hyvä miettiä asiaa myös 
syvällisemmin: mitä yhteiskunnallista 
ongelmaa oma liiketoiminta ratkaisee?



Vaate- ja tekstiilituotteiden keskeiset 
ihmisoikeusriskit

● Raaka-aineet
○ Tunnettava arvoketjut ja niiden tuotantomaiden riskit
○ Sertifioinnit apuna 
○ Finnwatchin opas vertailuun:

https://finnwatch.org/fi/sertifikaatti-opas 

● CMT-vaiheen työolot
○ Tunnettava arvoketjut
○ Ihmisoikeusriskit vaihtelevat maittain
○ Kolmannen osapuolen auditoinnit apuna
○ Pitkäaikaiset liikesuhteet, kumppaneiden tunteminen

● Päästöt
○ Raaka-aineketjujen päästöt, CMT-vaiheen päästöt
○ Liiketoimintamallit kiertotalouden mukaisiksi

https://finnwatch.org/fi/sertifikaatti-opas


Yritysten vastuu ilmastosta



Ilmastokriisi ja ihmisoikeudet

”The interlinked crises of pollution, climate change and biodiversity act as 
threat multipliers – amplifying conflicts, tensions and structural 

inequalities, and forcing people into increasingly vulnerable situations. As 
these environmental threats intensify, they will constitute the single 

greatest challenge to human rights in our era.”

– Michelle Bachelet, YK:n ihmisoikeusvaltuutettu 13.9.2021



Kaikista päästöistä on kannettava vastuu

● Päästöt ovat ihmisoikeuskysymys
○ ilmastokriisi heikentää ihmisoikeuksia jo nyt
○ jokainen päästö vaikuttaa
○ oikeutettua päästöä ei ole, vaikka laki sallisi 

tai päästökaupasta saisi ”oikeuksia”

● Ihmisoikeusperustainen vastuu 
päästöistä
○ päästöjä vähennettävä mahdollisimman 

ripeästi
○ niistä mitä ei pystytä heti vähentämään, on 

kannettava vastuu kompensoimalla

Kuva: nathanmac87, Flickr



Mitä tarkoittaa nettonolla tai hiilineutraali?

Yritysten tavoitteissa vähitellen vakiintuva jaottelu

○ hiilineutraali: saavutettavissa vaikka heti
kompensoimalla pelkät CO2-päästöt 
→ ei riittävää

○ nettonolla: tieteenmukaiset 
(esim. SBT) kaikkien kasvihuonekaasujen 
vähennykset koko arvoketjussa,
kompensoidaan vain loput ns. poistoilla
→ suositeltavaa



Tavoitteen rajauksen määrittely oltava selvä

● Mitä vaikutuksia lasketaan mukaan?
○ hiilidioksidi (hiilineutraali, carbon neutral...)
○ kaikki kasvihuonekaasut (nettonolla, GHG neutral…)
○ kasvihuonekaasut ja heijastusvaikutus (ilmastoneutraali, climate neutral…)

● Miten kattavasti vaikutuksia
lasketaan mukaan?
○ scope 1: oman toiminnan päästöt
○ scope 2: hankitun energian päästöt
○ scope 3: muu arvoketju

(esim. hankittujen tavaroiden 
tuotanto ja käyttö)

Kuva: GHG Protocol



Keskeiset kysymykset

● Aikataulu
○ perustelu tavoitevuodelle (ilmastotiede)
○ välitavoitteet perusteluineen (esim. SBT:n mukaiset)
○ mitä tapahtuu tavoitteen saavuttamisen jälkeen? (hiilinegatiivisuus, vastuun 

kantaminen historiallisista päästöistä)

● Toimenpiteet
○ miten päästöjä vähennetty jo tai vähennetään lähivuosina?
○ mikä on omien nielujen tai ulkopuolisten kompensaatioiden rooli?

● Lisäkysymyksiä
○ miten riskejä hallitaan?
○ mitä tehdään tavoitteen ulkopuolisille päästöille, jos niitä on?
○ mihin tavoite kirjataan ja miten se tuodaan osaksi päätöksentekoa?
○ miten edistymistä seurataan?



Oikeudenmukainen siirtymä

● Vaaditut päästövähennykset ja niiden aikataulu tulevat 
vaikuttamaan rajusti mm. työpaikkoihin ja ihmisten toimeentuloon

● Oikeudenmukainen siirtymä on suunniteltu ja hallittu prosessi, joka 
vähentää eriarvoisuutta 

● CASE: Bangladesh pikamuodin jälkeen
○ vaate- ja tekstiiliteollisuus tuottaa 4–10% globaaleista päästöistä
○ alan siirryttävä nopeasti päästöttömään kiertotalouteen, työllisyysvaikutukset 

merkittäviä
○ miten siirtymä toteutetaan esim. Bangladeshissa, jossa 4,5 miljoonaa ihmistä 

työskentelee vaate- ja tekstiilisektorilla?  



Millainen tavoite on sopiva?

”The Hague District Court has ordered Royal Dutch 
Shell (RDS) to reduce the CO2 emissions of the 

Shell group by net 45% in 2030, compared to 2019 
levels, through the Shell group's corporate policy.”

– oikeuden päätös 26.5.2021



Kompensaatioiden luokittelua

Kuva: Oxford Principles



Kiitos!


