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Elinkeinoelämän keskusliitto EK

• Elinkeinoelämän kokoava ääni, joka välittää jäsenyritysten 

yhteisiä viestejä politiikan päättäjille ja julkiseen 

keskusteluun 

– 24 jäsenliittoa palvelut ja teollisuus

– Yritysten elinkaaren eri vaiheet

– 96 % jäsenistä pk-yrityksiä

– Liittyessään toimialaliittoon yritys saa automaattisesti 

myös keskusjärjestö EK:n jäsenyyden

• Päätehtävänä ajaa Suomeen uudistuksia, jotka helpottavat 

yrittäjyyttä, yritysten kasvua, uudistumista, työllistämistä ja 

kansainvälistymistä

– Yritysten etu on koko Suomen etu
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Edustamme laajasti 

pk-sektoria

• 96 % EK:n jäsenistä on pk-

yrityksiä

• 80 % alle 50 hlön yrityksiä

• 40 % alle 10 hlön yrityksiä

• Jäsenyritysten mediaanikoko 

12 henkilöä

• 70 % kaikista 50–249 hlön 

yrityksistä on EK:n jäseniä

Jäsenyritysten osuus 

työpaikoista ja hyvinvoinnista

EK:n jäsenyritykset - Suomen talouden selkäranka

Jäsenyrityksemme 

kaikkialla Suomessa

• 64 % jäsenyrityksistä sijaitsee 

Uudenmaan ulkopuolella

• 1/5 toimii harvaan asutulla 

maaseudulla

• 70 % Suomen tavaraviennistä

• 70 % yritysten t&k-menoista

• 2/3 yritysten tuottamasta 

BKT:sta

• 2/3 yksityisen sektorin 

työpaikoista
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Mitä on vastuullisuus 

ja mitä se merkitsee 

pk-yrityksissä?



Mitä on vastuullisuus?

• Huomioidaan toiminnan taloudelliset, 

ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset

• Toimitaan mahdollisimman kestävällä 

tavalla

• Sovitetaan yhteen yrityksen ja 

sidosryhmien tavoitteet

Parhaimmillaan vastuullisuus on yrityksen 

kilpailuetu ja strategian ytimessä!
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Vastuullisuus 
suomalaisyrityksissä

• Suomalaiset yritykset ovat monilla 

mittareilla vastuullisuudessa maailman 

kärkiluokkaa.

• Monet vastuullisuuden sateenvarjon alle 

luettavat asiat, kuten työelämään tai 

ympäristöön liittyvät kysymykset, 

kuuluvat Suomessa ja myös EU:ssa 

vahvasti sääntelyn piiriin

• Tapoja toimia vastuullisesti on yhtä 

monta kuin on yrityksiäkin
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Kestävän kehityksen ja 
vastuullisuuden merkitys pk-yrityksissä
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Muutostrendien (kestävä kehitys, vastuullisuus, ilmastonmuutos, 
kiertotalous) merkitys yritysten toiminnassa

% yrityksistä

Ei huomattavaa merkitystä nyt, eikä lähitulevaisuudessa

Rajallinen, mutta kasvava merkitys

Nopeasti kasvava merkitys, hyvin merkittävä lähitulevaisuudessa

Erittäin merkittävä jo tänään

En osaa sanoa 8

Lähde: EK:n Pk-Pulssi 2018



Megatrendit luovat kasvumahdollisuuksia
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Aseman säilyttäminen

Kohtalainen kasvu (väh. 10 % liikevaihdon kasvu)

Voimakas kasvu (väh. 30 % liikevaihdon kasvu)

KASVUTAVOITTEET

Omistajanvaihdos- tai muutosvaihe

Vakaan toiminnan vaihe

Alku- tai kasvuvaihe

ELINKAAREN VAIHE

KAIKKI

Kestävän kasvun, vastuullisuuden, ilmastonmuutoksen ja kiertotalouden merkitys 
erilaisissa yrityksissä

% yrityksistä 

Ei merkitystä Rajallinen merkitys Suuri merkitys

*En osaa sanoa –vastaukset on rajattu tarkastelun ulkopuolelle
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Arvot, asiakkaat ja kilpailuetu ohjaavat 
yrityksiä vastuulliseen yritystoimintaan
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Henkilöstön odotukset ja työtyytyväisyys

Yrityksen maine ja työnantajakuva

Johdon ja omistajien sitoutuminen

Lainsäädäntö

Kustannussäästöt

Kilpailuetu markkinoilla

Asiakkaiden odotukset ja vaatimukset

Yrityksen arvot

Kestävän ja vastuullisen yritystoiminnan ajurit
% yrityksistä, joille asioilla merkittävää vaikutusta
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Mistä yritys voi lähteä 

liikkeelle?



Yritykset valintojen edessä…
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Mitä tavoitellemme?

• Kolme vaatimustasoa:

1. Lainsäädännön edellyttämä minimitaso

2. Sidosryhmien odotukset ja vaatimukset

3. Omistajien/johdon arvot ja visio sekä niistä 

johdettu tavoitetaso
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Mikä on toimintamallimme?
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Asenne

&

Fokus
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Testaa oma tyyppisi!
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Maailman vastuullisimpien yritysten joukossa
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Vastuullisuus ja EK:n

uusi strategia



Vastuullinen EK Vastuullisuus on osa EK:n arvopohjaa ja strategiaa. Kehitämme 
jatkuvasti vastuullisia toimintatapojamme. Tavoitteenamme on olla 
Suomen vastuullisin vaikuttaja - Suomen etu on meidän kaikkien etu.

1. OMISTAJUUDEN JA 
YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN
Vaikutamme siihen, että yritykset 
voivat kasvaa, luoda työpaikkoja, 
maksaa veroja ja tuottaa 
palveluita. Tämä on pohjoismaisen 
hyvinvointiyhteiskunnan perusta. 

2.SUKUPOLVIEN VÄLINEN 
OIKEUDENMUKAISUUS
Nyt tehtäviä päätöksiä ei saa 
tehdä tulevien sukupolvien 
kustannuksella. Talouden ja 
sotu-järjestelmän tulee olla 
kestävällä pohjalla. 

3. TASA-ARVOINEN ja 
OSALLISTAVA TYÖELÄMÄ
Edistämme tasa-arvoa 
suomalaisessa työelämässä. Työ 
on parasta syrjäytymisen 
ehkäisyä. 

TEKOJA 2018

EK:n perhevapaauudistus-
malli, joka lisäisi naisten 
työelämätasa-arvoa.

Työsyrjinnän vastainen 
kampanja. Viestimme 
keinoista lisätä tasa-arvoa. 
Mukana yli 400 yritystä

Vastuullinen kesäduuni -
pääkumppani

Kannatamme 
avoimuusrekisteriä. 

Panostamme henkilöstön 
osaamisen kehittämiseen

4. HYVÄ TYÖNANTAJA –
VASTUU EK-LAISISTA
Huolehdimme ek-laisten 
työhyvinvoinnista ja 
osaamisesta niin, että he ovat 
valmiita kohtaamaan työelämän 
murroksen. Kehitämme 
osallistavaa ja tasa-arvoista 
työkulttuuria.

5. LÄPINÄKYVÄ 
PÄÄTÖKSENTEKO
Olemme mukana 
kehittämässä poliittiseen 
päätöksentekoon 
vaikuttamisen avoimuutta. 

6. ILMASTONMUUTOKSEN 
HILLINTÄ
Edistämme 
kustannustehokasta 
ilmastopolitiikkaa. Vaikutamme 
yrityksiin ilmastoratkaisujen 
vauhdittamiseksi.
Ratkaisuja tarjoamalla Suomi 
voi olla kokoaan suurempi 
toimija ilmastotalkoissa.

.

400
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Työ ei syrji. #eisyrji. 



Vastuullinen markkinatalous



Strategiset tavoitteet

• Markkinatalouden ymmärrys ja kannatus Suomessa

• Markkinoita avataan, kilpailuneutraliteettia edistetään ja 

kilpailua lisätään vastuullisesti sekä sääntelyä 

kevennetään Suomessa ja kansainvälisesti

• EU keskittyy ydinasioihin ja jättää tilaa markkinoille
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Kiitos!

Lisäinfoa:

ek.fi/vastuullisuus


