
Yrityksen vastuullisuuskartoitus 
 
Tarkistuslista  
 
Tässä on sinulle tarkistuslista, jonka avulla voit selvittää yrityksen vastuullisuuden tilan. 
Tilaa kartoitetaan eri yritysvastuun näkökulmista, jotka liittyvät kestävään kehitykseen. 
Tässä tarkistuslistassa keskitytään eniten ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen, koska 
niitä sinun on helpoin tarkistella. On tärkeää, että yrityksen vastuullisuutta selvittää 
puolueeton henkilö, tässä tapauksessa sinä, sillä saatu tieto on tällä tavalla toimimalla 
luotettavampaa.  
 
Ohjeet 
 
Kysele yrityksen työntekijöiltä ja johdolta alla olevista yritysvastuuseen liittyvistä 
väittämistä. 
Toimi näin: 

- Rastita ”oikein”, jos saat selville, että väittämä toteutuu yrityksessä  
- Rastita ”väärin”, jos väittämä ei toteudu 
- Jos väittämä ei koske yritystä tai et saa sitä selville, vastaa ”ei koske tätä 

yritystä” 
 
Kun olet läpikäynyt tarkistuslistan yrityksen kanssa, voit keskustella yrityksen kanssa, 
toivovatko he sinun tekevän listan pohjalta esimerkiksi 
 

1. Instagram tai Facebook-postauksia 
2. Blogikirjoituksen  
3. YouTube-videon tuloksista. 
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Jätehuolto 

Eri jätteille on omat, hyvin merkityt jäteastiat    

Henkilökunta on opastettu jätteiden lajitteluun    

Yritykselle on nimetty jätehuoltoa hoitava henkilö    

Yrityksessä lajitellaan kierrätyskelpoinen jäte    

Yrityksessä on etsitty vaihtoehtoja aineille ja tuotteille, jotka ovat haitallisia 
ympäristölle tai jätehuollolle 

   

Vaaralliset jätteet 

Yritys vie vaarallisen jätteen sille tarkoitettuun paikkaan    

Yrityksellä on henkilö, joka on vastuussa vaarallisten jätteiden hoidosta    

Henkilökunnalle järjestetään koulutusta vaarallisten jätteiden käsittelystä    

Eri vaarallisille jätteille on omat astiat    

Vaarallisesta jätteestä pidetään kirjanpitoa    

Vaarallisen jätteen pääsy ympäristöön on estetty mahdollisessa 
onnettomuustilanteessa 

   

Raaka-aineiden käyttö 

Yritys ei käytä raaka-aineita, joiden tuotanto vaarantaa maapallon 
monimuotoisuuden 

   

Yrityksessä tiedetään, mistä raaka-aineet/tuotteet tulevat     

Energian ja veden kulutus 

Yrityksen energiankulutusta seurataan jatkuvasti ja poikkeustilanteisiin puututaan    

Henkilökunnalle on annettu ohjeita energian säästämisestä (esim. turhat valot pois 
päältä) 

   

Yrityksessä käytetään vihreää sähköä    

Vedenkulutusta seurataan ja poikkeustilanteisiin puututaan    

Yrityksessä vältetään turhaa vedenkäyttöä    

Laitteet on säädetty niin, että niiden sähkönkulutus on mahdollisimman alhainen    

Sisälämpötilat ovat asianmukaisia ja niitä säädetään tarpeen mukaan    

Ilmastoinnissa on lämmön talteenotto ja hukkalämpö hyödynnetään    



Yrityksessä käytetään led-valaisimia    

Yrityksessä käytetään luonnonvaloa mahdollisuuksien mukaan    

Yrityksessä on tehty energiansäästösuunnitelma    

Päästöt 

Yrityksessä seurataan ilmastopäästöjä ja puututaan poikkeustilanteisiin    

Yrityksen normaalitoiminnasta syntyvät päästöjen lähteet on selvitetty    

 

SOSIAALINEN 

Henkilöstö ja työolot 

Yritys tarjoaa työntekijöilleen työterveyshuollon    

Työntekijät pystyvät ilmoittamaan ongelmista työnantajalle ilman pelkoa 
erottamisesta 

   

Henkilöstö on koulutettu/perehdytetty työtehtäviinsä    

Henkilöstölle on tarvittaessa tarjolla uusintakoulutuksia    

Työllistäminen on reilua, eikä ketään suosita (esim. ei oteta mieluummin miehiä, 
koska naiset saattavat hankkia lapsia) 

   

Ihmisoikeudet 

Yritys ei syrji ketään    

Yritys ei käytä lapsityövoimaa missään tuotannon vaiheessa    

Yritys ei käytä pakkotyötä missään tuotannon vaiheessa    

Yritys ei rankaise lakkoilusta    

Yrityksellä on turvallisuusohjelma esimerkiksi erilaisiin onnettomuus- tai 
vaaratilanteisiin 

   

Yrityksessä ei suvaita seksuaalista ahdistelua/ahdistelua ylipäätään    

Työntekijät saavat pitää lakisääteiset taukonsa    

Yhteiskunta 

Yritys ei vääristä kilpailua olemalla ainut alan yritys    

Yritys ei ota vastaan lahjuksia    

Yritystä ei painosteta poliittisesti    

Yritys ei kannata suorasti tai epäsuorasti mitään poliittista puoluetta, yhdistystä tai 
henkilöä 

   



Tuotevastuu 

Tuotteet ovat vaatimusten (suositukset, määräykset yms.) mukaisia    

Tuotteiden markkinointi on asianmukaista (esim. markkinoinnissa ei syrjitä ketään)    

Asiakkaiden henkilötietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja ei luovuteta ilman 
asiakkaan lupaa 

   

Yrityksessä noudatetaan vaitiolovelvollisuutta    

 

TALOUDELLINEN 

Yritys maksaa omistajille osinkoa    

Yritys maksaa henkilöstölle työehtosopimuksen mukaista palkkaa    

Yritys maksaa alihankkijoille tuloa    

Yritys maksaa yhteiskunnalle oikean määrän veroja    

Yrityksen päämääränä on tehdä tuottoa    

Yritys tekee tuottoa    

 
 
 
 
Kun olet läpikäynyt tarkistuslistan yrityksen kanssa, voit keskustella yrityksen kanssa, 
toivovatko he sinun tekevän listan pohjalta esimerkiksi 
 

4. Instagram tai Facebook-postauksia 
5. Blogikirjoituksen  
6. YouTube-videon tuloksista. 

 
 
  



Käytetyt lähteet: 
 
http://valonia.fi/fi/yritykset/583102-tarkistuslistat-yrityksen-ymparistonakokohtien-
tunnistamiseen-2  
 
https://bbba.bg/public/app/assets/docs/csr-checklist.pdf  
 
http://vastuullisuusraportti.fi/raportoinnin-abc/  
 
https://www.posti.com/globalassets/sustainability/managing-responsibility/posti-
group-corporate-responsibility-principles.pdf 
 
https://www.pk-rh.fi/uploads/tuoteriskit/tuotteen-kaytto-ja-tuotevastuu-tyokortti.pdf  
 
http://www.hrwebadvisor.com/public/res/EmployeeEthicsChecklist.pdf 
 
http://www.melbourne.vic.gov.au/building-and-development/sustainable-
building/Pages/sustainability-checklist-fact-sheets.aspx 
 
http://www.ykliitto.fi/yk70v/taloudellinen/yritysten-yhteiskuntavastuu  
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