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Mikä on EK? 

EK edustaa jäseniään elinkeino- ja 

työelämäasioissa sekä yhteiskunnallisessa 

päätöksenteossa.

EK edustaa kattavasti kaikki yksityisiä toimialoja 

ja kaikenkokoisia yrityksiä

• 24 jäsenliittoa

• 15 300 jäsenyritystä, joista 96 % pk-yrityksiä

• Yli 900 000 työntekijää

Kun yritys liittyy oman toimialansa liittoon, se 

saa myös EK:n jäsenyyden.
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EK:n jäsenyritykset
luovat työtä ja 
hyvinvointia Suomeen

70 %
Suomen 

viennistä

70 %
Suomen T&K-

menoista

2/3
yritysten tuottamasta 

BKT:sta
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yksityisen alan 

työpaikoista





Vastuullisuus 
liiketoiminnan ytimessä

• Vastuullisuus on osa menestyvän yrityksen 

liiketoimintaosaamista

• Käytännössä vastuullisuus tarkoittaa sitä, että 

yritys huomioi toimintansa taloudelliset, 

sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset

• Parhaimmillaan vastuullisuus on yrityksen 

strategian ytimessä ja kilpailuetu
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Ympäristövastuu

• Ympäristövastuu toteutuu läpi yritysten 

prosessien

– Energian, materiaalien ja luonnonvarojen 

tehokas käyttö

– Jätteiden määrän vähentäminen ja 

kierrätys

– Vesien, ilman ja maaperän suojelu

– Päästöjen vähentäminen

– Ympäristöä säästävien ratkaisujen 

tarjoaminen asiakkaille

• Taloudellinen ja ekologinen vastuu tukevat 

usein toisiaan
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Sosiaalinen vastuu

• Sosiaalisella vastuulla tarkoitetaan yrityksen 

toiminnan aiheuttamia vaikutuksia eri 

ihmisryhmille ja yhteisöille

• Tärkeimpiä sidosryhmiä yrityksille ovat mm. 

– Henkilöstö, asiakkaat, alihankkijat, 

paikalliset asukkaat ja kansalaisjärjestöt

• Keskeinen työkalu sosiaalisessa vastuussa  

on sidosryhmävuoropuhelu
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Taloudellinen vastuu

• Kannattavuudesta ja kilpailukyvystä 

huolehtiminen

– Edellytys yrityksen elinvoimalle pitkällä 

tähtäimellä  

• Mikäli yritys ei toimi taloudellisesti 

vastuullisesti ei sillä ole mahdollisuuksia 

huolehtia myöskään sosiaalisesta tai 

ympäristövastuusta

• Laajemmin taloudellinen vastuu näkyy 

taloudellisissa vaikutuksissa sidosryhmille

– Verot yhteiskunnalle, palkat henkilöstölle, 

osingot omistajalle jne
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Suomalaiset yritykset 
vastuullisuusvertailuissa

• World Economic Forum julkaisee Global 100 

–listaa maailman vastuullisimmista yrityksistä

• Suomalaisia yrityksiä mukana listalla 7

– Kesko, Neste, Outotec, UPM-Kymmene, 

Kone, Metso ja Nokia

• EK:n 2018 tekemän selvityksen perusteella 

kaksi kolmesta pk-yrityksestä kokee 

kestävällä kehityksellä, vastuullisuudella, 

ilmastonmuutoksella ja kiertotaloudella on 

suuri tai kasvava merkitys liiketoiminnan 

kannalta
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