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RISKIEN HALLINTAA 

JA

LIIKETOIMINNAN 

JATKUVUUTTA

Vastuullisuus kannattaa ti 4.9.2018 klo 12-16
KOULUTTAJA: Lassi Väisänen Vastuullisuus kannattaa Porin yliopistokeskus 
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http://www.tut.fi/cs/groups/public_news/@l102/@web/@p/documents/liit/x264582.pdf

Yritysvastuu ja 

yritysvastuuraportit –

liiketaloudelliset hyödyt irti 

vastuullisuustoiminnasta

Riskienhallintalomakkeistot

Kestävän kehityksen päivittäinen 

toiminta yrityksissä –

ympäristöriskien minimointi 

Isojen yritysten velvoitteet 

alihankkijoiden näkökulmasta –

mitä vaaditaan, milloin ja miksi?

Agenda

• Yleistä Suomen Riskienhalllintayhdistyksestä

• Miten moderniriskienhallinta prosessina liittyy tähän aiheeseen?

• Esimerkkejä suurten yritysten toteutuksista

– Kestävän kehityksen päivittäinen toiminta yrityksissä – ympäristöriskien minimointi 

– Yritysvastuu ja yritysvastuuraportit – liiketaloudelliset hyödyt irti 
vastuullisuustoiminnasta

– Isojen yritysten velvoitteet alihankkijoiden näkökulmasta – mitä vaaditaan, milloin ja 
miksi? 

• Riskienhallintalomakkeistot
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Lassi Väisänen - kokemus

• Riskienhallinnan kehittäminen ja toteuttaminen mm. TeliaSonera ja 

osakkuusyritykset

• Suurten projektien ja muutosohjelmien vetovastuut

• Suomen Riskienhallintayhdistyksen toiminnanjohtaja

• ISO 31000 Riskienhallintastandardin SFS:n työryhmän puheenjohtaja 

vuodesta 2011

• Laaja yhteistyöverkosto

17.9.2018 3
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Riskikompassi PK-RH
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Suomen Riskienhallintayhdistys Ry

SRHY

• On non-profit organisaatio

• On aktiivinen yhdistys, joka monella tavoin on 

tukemassa jäsenistöään ja suomalaista yhteiskuntaa

• Järjestää vuosittain miniseminaareja ajankohtaisten 

asioiden tiimoilta

• Jakaa stipendejä riskienhallinnan tutkimuksiin

• Tukee ISO31000 käyttöönottoa Suomessa

Rooli / tavoite

• Hallinnoi PK-RH Foorumin aineistoa, jota säilytetään 

SRHY:n sivujen suojissa

• PK-RH Foorumin työkaluosiossa on 

ympäristöriskikartta ja ympäristöriskien hallintaan 

liittyviä ohjeita ja työkaluja Työvälineiden tulostus-

versiot-sivulla

• Meidän tavoitteena on osaltaan turvata tehtyä 

investointia, jonka suomalainen yhteiskunta on PK-

RH aineistoihin sijoittanut

• Tavoitteen toteuttaminen tarvitsee julkista rahaa ja 

tukea, jotta lopputuloksena syntyvä palvelu 

saavuttaa käyttäjänsä

Vastuullisuus kannattaa
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PK-RH 

aineistoihin 

pohjautuvat 

tekninenosa

Miten 

motivoida 

liiketoimintaa 

kehittämään 

näitä asioita?

Jalkauttamine

n osaksi 

johtamista

Mitä vaaitaan?

Miten 

valvotaan ?

Ohjeistetaan ja 

autetaan?

Kuinka usein?

RISKIEN HALLINTAA 

JA

LIIKETOIMINNAN 

JATKUVUUS

Yritysvastuu ja 

yritysvastuuraportit –

liiketaloudelliset hyödyt irti 

vastuullisuustoiminnasta

Riskienhallintalomakkeistot

Kestävän kehityksen päivittäinen 

toiminta yrityksissä –

ympäristöriskien minimointi 

Isojen yritysten velvoitteet 

alihankkijoiden näkökulmasta –

mitä vaaditaan, milloin ja miksi?
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Miten moderniriskienhallinta prosessina liittyy 

tähän aiheeseen?

Miksi?

Parantaa tulosta ja vähentää tappiota!

17.9.2018 8

• Yrityksen kannalta optimaalisen  
päätöksenteon varmistaminen

• Päätöksiin liittyvien mahdollisuuksien 
hyödyntäminen ja vahinkojen 
välttäminen 

• Hallittujen riskien otto ja voiton 
tavoittelu

• Hallituksen ja johdon henkilökohtaisen 
vastuun ymmärtäminen
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100 000 €                Liikevaihto              n M€

Projektin ja/tai palvelun arvo €
• Asiakasprojektien ja palveluiden 

läpivienti
• Projektien läpivienti
• Sopimukset
• Yhteistyökumppanit
• Jne. jotka voivat aiheuttaa 

arvaamattomia kustannuksia, mitä 
ei voida laskuttaa

• Liiketoimintaympäristön nopea muutos
• Oikeiden valintojen teko toimintamallit, 

tuotteet, palvelut jne.
• Yrityksen kyky ja resurssit mukautua 

muutokseen
• Tarvittavat osaamisen hankkiminen, 

ylläpitäminen ja kasvattaminen

Strategia ja sen toteuttaminen

Hyvä johtaminen 

Operational excellence

Toiminnan oikeellisuus
• Selkeät toiminnalliset jne. tavoitteet
• Toimintaa tukevat politiikat ja ohjeet
• Tuettuja prosesseja, joiden avulla 

ohjeiden noudattamista voidaan 
seurata

• Tehokkaat menetelmät 
johdonraportoinnin tukena esim. 
alihankkijoiden taloudellisen tilan jne. 
seurannassa
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Mitä riskienhallinnalla tavoitellaan?
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Yrityksen tavoitteita uhkaavien riskien tunnistamisen, 

arvioinnin ja priorisoinnin avulla

• Varmistaa yrityksen kannalta strategiaan ja operatiiviseen 

toimintaan liittyvien päätösten tekoa ja vaihtoehtojen 

valintoja  

• Edesauttaa toiminnan tuloksellisuutta ja oikeellisuutta 

• Avustaa taloutta, hankintoja jne. toimintoja 

yhteistyökumppanien taloudellisen tilan, mahdollisten  

harmaan talouden kytköksien jne. selvittämisiä

• Jne.

Modernin riskien hallinnan avulla analysoidaan ja arvioidaan 

tilanteita, missä 

• riskien toteutuminen voi johtaa yrityksen taloudellisen 

tilan heikentymiseen, maineen menetykseen sekä 

• miten riskejä, uhkia ja epävarmuuksia arvioidaan 

jatkuvasti

Huom! Kun tässä esityksessä kirjoitetaan riskien hallinta erikseen tarkoitetaan manging risk eli miten organisaatio hallinnoi, suhtautuu jne. riskien 
hallintaan. Riskienhallinta yhteen kirjoitettuna tarkoittaa riskienhallintatoimintoa.

Riskien hallinnan roolit ja vastuut yrityksessä
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Toiminnan oikeellisuuden jne. tarkastaminenAsioiden määrämuotoinen käsittely

Hallituksen pitää valmistella

• Hyväksyä riskienhallintaa koskevat politiikat, 

ohjeet ja menettelytavat

• Arvioida riskejä säännöllisesti päätöksen teon 

yhteydessä että erikseen yhteenvetoina

• Valvoa, että 

• Riskien hallinta toimeenpannaan  

• Noudatetaan toteuttamisen yleisisiä periaatteita 

• Riskien hallinnan roolit ja  vastuut on määritelty 

3. Puolustuslinja – Hallitus
• Raportoida omistajille

• Ottaa päätöksen teossa huomioon riskit

• Käsitellä riskiyhteenvetoja 

2. Puolustuslinja -Johtoryhmä / 

hallinto
• Riskien säännöllinen käsittely johtoryhmissä ja 

päätöksen tekotilanteissa

1. Puolustuslinja – Perustoiminta
• Riskien säännöllinen arviointi osana toimintaa 

ja päätöksentekoa

Toimitusjohtaja - Johtoryhmä

• Vastaavat riskien hallinnan järjestämisestä ja 

yhteen sovittamisesta siten että yrityksen

• Riskien jatkuva arviointi tukee arvon luomista ja 

sen säilyttämistä

• Toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus 

varmistetaan 

• Määritetään riskien hallinnan roolit ja vastuut

• Riskien tunnistaminen ja suuruuden arviointi  

• Merkittävimpien riskien, uhkien, jne. valitseminen  

• Riskien hallinnan keinojen arvioiminen  

• Vastuu riskien arvioinnin suorittamisesta  

• Riskien ja riskienhallinnan raportointi  

• Toiminnan kannalta oleelliset riskien hallintakeinot on määritelty 

• Riskeihin vastaamisen kustannusvertailu on tehty 

• Riskeille on määritelty omistajat (vastuuttaminen) 

• Riskien raportointi  seuraavalle tasolle

• Riskien hallinnan koulutuksen kattavuus ja osaaminen on varmistettu 

• Riskien tunnistaminen on osa toiminnan suunnittelua ja seurantaa 

• Riskiraportointi on järjestetty ja toteutettu asianmukaisesti 

Vahvistaa Valvoo

Määrittää Vahvistaa

Toteuttaa Vastaa

Määritellään säännöt ja periaatteet
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Näkökulmia riskien arviointin ja raportointiin
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KYC AML

Hallinnointi
(Governance)

Strategia

Yhteensopivuus
(Compliance)

Riskien hallinta
(Risk Management)

Ihmiset
Prosessi

t

Teknologia

Arviointityökalut
, mallit, jne.

Whistleblow UBO’s

Jne.

Hyvä hallinnon toteuttaminen
• Ohjeiden ja politiikkojen ajantasaisuus?

• Riskien säännöllinen arviointi osana 

päätöksentekoa?

• Johdon ja avainhenkilöiden suojaaminen

• Jne.

Riskien arviointi osana talouden 

jne.tointia
• Miten arvioidaan säännöllisesti ostojen ja 

myyntien pohjalta riskejä 

yhteistyökumppaneihin liittyen esim. 

ostoihin käytetyistä euroista edellisessä 

kuussa

• 15% huono tai puutteellinen raiting-

tieto

• 1% kytköksiä harmaaseen talouteen 

(lähipiiri mukana) 

• Jne.

Sisäisen valvonnan toteuttaminen
• Päätöksentekotilanteissa arvioidaan päätökseen 

liittyvät riskit?

• Riskien arvioinnin koulutus kattaa koko 

organisaation tarvittavilta osin?

• Jne.

Analyysit koskien kumppaneita ja muita 

sidosryhmiä
• Kumppaneiden korvattavuus tai riippuvuus 

kumppaneista

• Keinovalikoimat, miten edetä nykyisten 

kumppanien kanssa

• Sidonnaisuudet, lähipiirikytkökset 

kumppanit sekä omat avainhenkilöt

• Avainhenkilöiden identiteettivarkaudet

• Jne.

Riskienhallinta - 

operatiivinen toiminta 

Riskienhallintakys

ely esimerkki

Loppuyhteenvetona millä lailla hallitaan vastuita ja 

varmistetaan voittoja ja tuottavuutta?

17.9.2018 12

Henkilökoh-
tainen
vastuu

Omistajat

Rahoit-
tajat

Työn

tekijät
Johto

Jne.sidos-
ryhmät
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Esimerkkejä suurten yritysten toteutuksista

Mikä on liikkeelle paneva voima?

17.9.2018 14

Ostot                                                                                                  Palvelut

Organisaation johto

Tukitoiminnot

Hankinta Talous Henkilöstö Jne. toiminto

Tuotanto

Yritysvastuu ja yritysvastuuraportit 

– liiketaloudelliset hyödyt irti 

vastuullisuustoiminnasta

Kestävän kehityksen päivittäinen 

toiminta yrityksissä –

ympäristöriskien minimointi 

Isojen yritysten velvoitteet 

alihankkijoiden näkökulmasta –

mitä vaaditaan, milloin ja miksi?

Riskienhallinta- ja siihen 

liittyvät lomakkeistot
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Linkkejä ja esimerkkejä –

Kestävän kehityksen hyödyntäminen 

liiketoiminnassa sekä inegtrointi riskienhallintaan 
• Fennovoima https://fennovoima.fi/vastuullisuus

• Metso Oyj https://www.metso.com/fi/yritys/kestava-kehitys/ ja 

https://www.metso.com/fi/yritys/sijoittajat/hallinnointi/risk-and-risk-management/

• Ssab https://www.ssab.fi/ssab-konserni/kestava-kehitys ja https://www.ssab.fi/ssab-

konserni/sijoittajat/hallinnointi/sisainen-valvonta-ja-riskienhallinta

• MetsäGroup https://www.metsagroup.com/fi/kestava-kehitys/Pages/default.aspx?cid=CPC:Kestava_kehitys:SEM

• Wärtsilä Oyj Ab http://www.wartsilareports.com/fi-FI/2016/ar/hallinnointi/riskit-ja-riskien-hallinta/

• Kone https://www.kone.com/fi/yritysvastuu/ ja https://www.kone.com/fi/sijoittajat/paaoman-ja-riskienhallinta/

• Kesko https://www.kesko.fi/yritys/politiikat-ja-periaatteet/ymparistopolitiikka/ ja 

https://www.kesko.fi/sijoittaja/hallinnointiperiaatteet/riskienhallinta/
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Haetaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin

STRATEGIA
Miten kestäväkehitys näkyy 
isoja yritysten strategiassa? 

JOHTAMINEN
Miten kestäväkehitys näkyy 

johdon tahtotiloissa?

TUOTTET- JA PALVELUT
Uusitaanko tuote- / 

palveluvalikoimaa kestävän 
kehityksen innoittamana? 

INVESTOINNIT / PROJEKTIT
Miten kestäväkehitys näkyy 

investointiohjelmissa? 
Mitä mittareita seurataan?
. 

Raportointi ja seuranta

Standardit, politiikat
Ohjeet ja tavoitteet
. 

Tahtotilat ja arvot

TUOTANTO
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Kestävän kehityksen päivittäinen toiminta 

yrityksissä – ympäristöriskien minimointi 

Kestävä kehitys – viisi kärkeä

1817.9.2018

Lähde Sitra
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Miten kestävän kehityksen päivittäinen toiminta 

yrityksissä – ympäristöriskien minimointi 

näkyy yrityksissä?
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Fennovoima Metso SSAB MetsäGroup Wärtsilä Kone Kesko Oma yritys

Strategia

Johtaminen

Tuotteet ja palvelut x

Investoinnit ja 

projektit

SSAB

17.9.2018 20

HYBRIT - Toward fossil-free steel

SSAB, LKAB ja Vattenfall yhdistivät voimansa ja käynnistivät vuonna 2016 
HYBRIT-hankkeen, jonka tavoitteena on mullistaa teräksenvalmistus. 
Hankkeessa rautamalmipohjaisessa teräksenvalmistuksessa perinteisesti 
käytetty koksi on tarkoitus korvata vedyllä. 

Lopputulos on ainutlaatuinen: maailman ensimmäinen fossiilivapaa 
teräksenvalmistustekniikka, jonka hiilijalanjälki on käytännössä olematon. 

Keväällä 2018 aloitetaan fossiilivapaan teräksentuotannon pilottilaitoksen 
suunnittelu- ja valmistelutyöt. 

Laitos tulee Ruotsin Luulajaan ja Norrbottenin malmialueelle, joka sijaitsee 
250 kilometriä Luulajasta luoteeseen. 

Tavoitteena on, että fossiilivapaa teräksenvalmistusprosessi on valmis 
vuoteen 2035 mennessä. 

Onnistuessaan HYBRIT mahdollistaa Ruotsin CO2-päästöjen 
vähentämisen 10 prosentilla ja Suomen 7 prosentilla.
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Wärtsilän lähestymistapa kestävään kehitykseen
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MetsäGroup

Työntekijöiden toimintatapaohje on jokapäiväistä kestävän kehityksen johtamista
• Ohjaavat politiikat

– Metsä Groupin vastuullisuustyötä ohjaavat konsernin kestävän kehityksen periaatteet sekä työntekijöiden ja toimittajien 
toimintatapaohjeet. Työntekijöiden toimintatapaohje on keskeinen osa jokapäiväistä kestävän kehityksen johtamista, ja se ohjaa 
työntekijöitämme noudattamaan yhteisiä eettisiä vähimmäisperiaatteita, jotka koskevat esimerkiksi intressiristiriitoja, lahjontaa, 
kilpailua, viestintää ja vilpillisen toiminnan estämistä. Toimintatapaohje edellyttää, että kaikki työntekijät ilmoittavat toiminnasta, 
jonka he uskovat olevan ohjeistuksen vastaista. Ilmoituksen voi tehdä esimiehelle, Compliance Officerille tai konsernin 
lakiasiainjohtajalle.

– Metsä Groupissa on myös määritetty toimintatavat ja laadittu ohjeet ympäristöasioiden hoitoon, henkilöstöpolitiikkaan, tasa-
arvon toteutumiseen ja ostotoimintoja koskeviin toimintatapoihin

• Toimintatapaohje

• Toimittajien eettiset ohjeet

• Kestävän kehityksen periaatteet

• Ympäristöpolitiikka

• Henkilöstöpolitiikka

• Työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden toimintaohje

• Tasa-arvopolitiikka

• UK Modern Slavery Act Transparency Statement

17.9.2018 22
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K-ryhmän ympäristö- ja energiapolitiikka

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on yksi Keskon vastuullisuusohjelman pääteemoista. 

Ympäristön hyväksi toimiminen kuuluu jokaisen K-ryhmäläisen tehtäviin. 

• Ympäristöjohtaminen on osa K-ryhmän johtamismallia. Kesko-konsernin yhteiskuntavastuun ohjausryhmä 

määrittää ympäristötyön päälinjat ja tavoitetason konsernin yhtiöissä, ottaen huomioon toiminnan aiheuttamat 

ympäristövaikutukset ja niiden merkittävyyden. Vaikutusten merkittävyyttä arvioitaessa tavoitteena on 

tarkastella koko elinkaaren ja toimintoketjun aikaisia vaikutuksia. Toimiala- ja tytäryhtiöt täsmentävät 

ympäristötyön päälinjat ko. yhtiön liiketoimintaa tukeviksi ympäristöasioiden toimintaohjelmiksi, joiden 

toteuttamisesta vastaa linjaorganisaatio. Toimintaohjelmia seurataan ja päivitetään vuosittain osana 

strategiatyöskentelyä.

• Merkittävä osa K-ryhmään kuuluvista kaupoista noudattaa K-vastuullisuuskonseptia, joka sisältää 

ympäristöjohtamismallin. Konseptin noudattaminen on joko kauppiaan tai myymäläesimiehen vastuulla. 

Ympäristöjohtamismalli voi olla myös muu hyväksytty, kolmannen osapuolen varmentama 

ympäristöjärjestelmämalli. Esimerkiksi valtaosalla logistiikkatoiminnoistamme Suomessa on sertifioidut ISO 

14001 –ympäristöjärjestelmät.

17.9.2018 23

Porin kaupunki hankinnat ja ympäristö

• Hankituilla tuotteilla ja palveluilla on aina välittömiä tai välillisiä 

ympäristövaikutuksia. Hankintapäätöksillä on suuri vaikutus siihen 

kuinka paljon tuotteiden ja palvelujen elinkaaren aikana kuluu energiaa 

ja materiaalia sekä syntyy jätettä ja kasvihuonekaasupäästöjä. 

Hankintapäätöksien kautta voidaan huomioida myös sosiaalisia ja 

eettisiä näkökohtia, kuten työllistämistä ja reilun kaupan periaatteita.

• Miten tätä voisi tehdä paremmin – siten että tämä varmistaisi hyvien ja 

rehellisten yritysten toimintaa?
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Yritysvastuu ja yritysvastuuraportit –
liiketaloudelliset hyödyt irti 
vastuullisuustoiminnasta

Yritysvastuu ja yritysvastuuraportit

17.9.2018 26

•1 Yritykset ja vastuullisuus

• 1.1 Mitä yritysvastuu on?

• 1.2 Mikä määrittelee yritysvastuun sisällön?

• 1.3 Keskeiset kansainväliset yritysvastuuta ohjaavat säädökset

• 1.4 Yrityksen yhteiskuntavastuun keskeiset ohjeistot ja standardit

• 1.5 Yritysvastuu osana yrityksen johtamista

•2 Sidosryhmät ja yritysvastuu

• 2.1 Yrityksen sidosryhmät

• 2.2 Miten sidosryhmäajattelu liittyy yritystoimintaan ja yritysvastuuseen?

• 2.3 Sidosryhmävuorovaikutus AA1000-standardin mukaisesti

• 2.4 Sidosryhmävuorovaikutuksen toteuttaminen

• 2.5 Sidosryhmävuorovaikutuksen integrointi osaksi toimintaa ja laadun arviointi

•3 Yritysvastuun raportointi GRI-ohjeiston mukaisesti

• 3.1 Yritysvastuuraportoinnin tavoitteet ja hyödyt

• 3.2 Yritysvastuuraportoinnin toteuttaminen

• 3.3 Global Reporting Initiative -raportointiohjeisto

• 3.4 GRI-ohjeiston soveltaminen yritysvastuun raportoinnissa

• 3.5 GRI-ohjeiston mukaisen yritysvastuuraportin sisältö

•4 Yritysvastuun raportointi osana tilinpäätösraportointia

• 4.1 Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöraportoinnista

• 4.2 Ympäristömenojen kirjaaminen ja laskenta

• 4.3 Ympäristövastuiden kirjaaminen ja laskenta

• 4.4 Päästöoikeuksien kirjanpitokäsittely

• 4.5 Ympäristöasioiden esittäminen tilinpäätöksessä

•5 Integroitu raportointi

•6 Yritysvastuuraportoinnin varmentaminen

• 5.1 Varmentamista ohjaavat tekijät

• 5.2 Ulkoinen varmennus

Lähde ST-akatemia



4.9.2018

Omaan käyttöön 14

Miten arvoketjua arvioidaan?
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Vaatimuksia Fennovoima Metso SSAB MetsäGroup Wärtsilä Kone Kesko Oma yritys

Riskienhallinta

Ympäristöasiat

Vastuullisuus

Kestäväkehitys

Isojen yritysten velvoitteet alihankkijoiden 

näkökulmasta – mitä vaaditaan, milloin ja miksi? 
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Olla osana arvoketjua

17.9
.201
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Ostot                                                                                                  Palvelut

Päämies

Tukitoiminnot

Hankinta Talous Henkilöstö Jne. toiminto

Tuotanto

Kestävän kehityksen päivittäinen 

toiminta yrityksissä –

ympäristöriskien minimointi 

Isojen yritysten velvoitteet 

alihankkijoiden näkökulmasta –

mitä vaaditaan, milloin ja miksi?

Alihankkijat

company/metso metsogroup metsoworldmetsoworld metsogroup

www.metso.com
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© Metso© Metso

Drivers for Sustainability in Procurement

31

Customer 
requirements

Investors

Sustainability 
indices and 
reporting 

requirements

Legislation

International 
agreements, 
guidelines 

and policies

Business drivers

Sustainability presentation 2017

© Metso© Metso

Metso Sustainability 
Supplier Criteria

Responsible procurement

6

Supplier assessment

• Corrective actions
• Monthly progress reporting

Supplier commitment
• Metso Code of Conduct
• Metso Sustainability Supplier 

Criteria

Supplier assessment
• Sustainability self-assessment
• Metso quality and sustainability 

audits
• Third-party sustainability audits

Follow up
• Corrective actions
• Monthly progress reporting

Targets

• Annually 65 
sustainability 
supplier audits 
conducted in high-
risk areas

• All new direct and 
significant 
suppliers in high-
risk areas 
screened on 
sustainability by 
2020

Metso expects that 
its suppliers follow 
ethical and 
sustainable 
principles

This is the starting 
point for entering into 
and maintaining all 
our business 
relationships
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© Metso© Metso

Responsible supplier according to Metso

Metso’s Criteria of 
Sustainable Development for 
Suppliers

• Metso expects that its suppliers follow 
ethical principles

• Compliance with laws and regulations
• Rejection of corruption and bribery
• Human rights (forced and child labor, 

freedom of association, etc.)
• Occupational well-being and safety
• Intellectual property and company assets
• Protection of the environment
• Supply chain management

33

RESTRICTED

Sustainability presentation 2017

SSAB arvoketjussa 

SSAB:n liiketoimintamalli rakentuu läheisten, pitkäaikaisten asiakassuhteiden vaalimiseen. Tiiviin yhteistyön kautta 

SSAB pyrkii jatkuvasti kehittämään uusia tuotteita, sovelluksia, palveluja ja prosesseja, joilla se haluaa parantaa 

asiakkaidensa tehokkuutta ja suoriutumista kestävässä kehityksessä. 

SSAB:n arvoketjussa eniten arvoa luodaan lopputuotteiden käyttövaiheessa, kun asiakkaat pystyvät tuottamaan 

kevyempiä ja vahvempia lopputuotteita, joilla on pidempi elinikä. SSAB haluaa vähentää terästuotteidensa 

ympäristövaikutuksia niiden elinkaaren jokaisessa vaiheessa raaka-aineiden louhinnasta kierrätykseen.

SSAB pyrkii integroimaan kestävän kehityksen kulttuuriinsa, sillä yrityksen saavutukset ovat riippuvaisia jokaisen 

työntekijän panoksesta. Jokaista toimenpidettä ohjaavat:

• visiomme ja arvomme

• johtamisfilosofiamme SSAB ONE n periaatteet

• johtamisjärjestelmät kuten työterveys- ja turvallisuuspolitiikka sekä ympäristöpolitiikka

• hyvän liiketavan periaatteemme

17.9.2018 34
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SSAB Toimintaa ohjaavat periaatteet 

• Hankinta
– SSAB:n merkittävimmät ostot muodostuvat raudan ja teräksen valmistuksessa tarvittavista raaka-aineista. SSAB:llä kestävä kehitys

on olennainen osa hankintatoimintoja ja toimitusketjun hallintaa. Toimittajien tulee noudattaa SSAB:n laatimaa 
tavarantoimittajien vastuullisuuspolitiikkaa (Supplier Sustainability Policy). 

• Tuotanto
– Operational efficiency, flexibility, environmentally-sound technology and safe work environments are the core of SSAB’s

production.

• Kuljetus
– SSAB:n liiketoiminnalle keskeistä ovat tehokkaat kuljetukset toimitusketjun kaikissa vaiheissa. SSAB keskittyy minimoimaan 

ympäristövaikutuksensa oikea-aikaisilla kuljetuksilla ja minimoimalla polttoaineenkulutuksen.

• Myynti
– SSAB:llä on laaja, maailmanlaajuinen myyntiverkosto, joka mahdollistaa läheisen yhteistyön asiakkaiden kanssa.

• Käyttö
– Käyttämällä SSAB:n erikoislujia teräksiä asiakkaat voivat valmistaa tuotteita, joihin kuluu vähemmän materiaalia ja jotka ovat 

vahvempia, kevyempiä ja kestävämpiä sekä pienentävät kustannuksia. Tämä tekee asiakkaista ja heidän tuotteistaan 
kilpailukykyisempiä. 

• Kierrätys
– Maailman kierrätetyimpänä materiaalina teräs on ainutlaatuinen: se säilyttää ominaisuutensa kierrätyskerroista riippumatta. 

Käyttämällä terästuotannossa kierrätettyä terästä materiaaleja voidaan hyödyntää tehokkaammin ja vähentää samalla 
hiilidioksidipäästöjä.
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Metsä Groupin toimittajien eettiset ohjeet 

• Lait ja määräykset  Toimittaja on velvollinen noudattamaan voimassaolevia lakeja ja 
määräyksiä niissä maissa, joissa  se harjoittaa liiketoimintaa.  

• Korruptio ja lahjonta  Kaikenlainen korruptio tai lahjonta on kielletty. Työntekijä ei 
saa tarjota, antaa tai vastaanottaa mitään lahjaa tai maksua, joka on tai voidaan 
tulkita lahjukseksi. Kaikki lahjontapyynnöt tai -tarjoukset on hylättävä välittömästi ja 
raportoitava johdolle.  

• Pakkotyö  Pakkotyö missä tahansa muodossa on kielletty. Tämä sisältää myös kaikki 
orjatyön muodot sekä ihmiskaupan. 

• Lapsityövoima  Lapsityövoiman käyttö missä tahansa muodossa on kielletty.  

• Häirintä  Jokaisen henkilön ihmisarvoa, yksityisyyttä ja yksilön oikeuksia on 
kunnioitettava. Työntekijät eivät saa olla ruumiillisen kurituksen tai fyysisen, 
seksuaalisen, psykologisen tai sanallisen häirinnän tai väärinkäytöksen kohteena.  

• Korvaus tehdystä työstä  Toimittajayrityksissä maksettavien palkkojen, mukaan lukien 
ylityöt ja edut, on oltava vähintään sovellettavien lakien ja määräysten edellyttämällä 
tasolla.  

• Työaika  Toimittajien on toiminnassaan noudatettava lakien ja toimialan yleisten 
standardien mukaista työaikaa. 

• Syrjinnän välttäminen  Kaikkia toimittajan työntekijöitä, riippumatta työntekijän 
rodusta, kansallisuudesta, sosiaalisesta taustasta, mahdollisesta vammasta, 
seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisesta tai uskonnollisesta vakaumuksesta sekä 
sukupuolesta tai iästä, tulee kohdella kykyjensä ja pätevyytensä mukaisesti kaikissa 
työhön liittyvissä päätöksissä. Näihin kuuluvat muun muassa palkkaamiseen, 
urakehitykseen, palkkioihin, etuisuuksiin, koulutuksiin, lomautuksiin ja irtisanomisiin 
liittyvät päätökset.  

• Terveys ja turvallisuus  Toimittaja on velvollinen järjestämään turvallisen ja 
terveellisen työympäristön onnettomuuksien ja vammojen ehkäisemiseksi. 
Toimittajan on myös työtehtävään liittyen tarvittaessa tarjottava turvalliset ja 
terveelliset asuintilat, joissa noudatetaan vähintään sovellettavan paikallisen lain 
vaatimuksia. OHSAS 18001:n mukainen työturvallisuuden johtamisjärjestelmä tai 
muu vastaava järjestelmä on oltava käytössä.  

• Yhdistymisvapaus ja työehtosopimusneuvottelut  Toimittaja on velvollinen 
kunnioittamaan työntekijöiden laillisia oikeuksia yhdistymisvapauteen ja 
työehtosopimusneuvotteluihin liittyen.  

• Ympäristö  Toimittaja noudattaa toimintaansa liittyviä ympäristömääräyksiä ja -
standardeja sekä korostaa ympäristön huomioivia käytäntöjä kaikissa 
toimipaikoissaan.  Ympäristökuormitus on minimoitava ja suorituskykyä myös 
ympäristöasioiden osalta on parannettava jatkuvasti. ISO 14001:n mukainen tai muu 
vastaava ympäristöjärjestelmä on otettava käyttöön.  

• Tuoteturvallisuus  Kaikkien tuotteiden ja palveluiden on täytettävä sopimuksissa 
määritellyt laatu- ja turvallisuusvaatimukset sekä kaikki lainsäädännön vaatimukset. 
Toimittajan on huolehdittava hygieniariskeistä ja tuotteiden turvallisuusriskeistä koko 
toimitusketjussa. Toimittajan on käytettävä raaka-aineita, joiden alkuperä on 
tiedossa, ja varmistettava raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden jäljitettävyys. 
Toimittajan on huolehdittava, että toimitetut tuotteet ovat turvallisia ihmisille ja 
ympäristölle, kun niitä käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla.  

• Toimitusketju  Toimittajan on varmistettava, että kaikki sen alihankkijat tuntevat ja 
kunnioittavat tämän toimintatapaohjeen vaatimuksia tai toimittajan oman, 
sisällöltään tätä vastaavan toimintatapaohjeen vaatimuksia. 

• Liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelu  Toimittajalla on oltava liiketoiminnan 
jatkuvuuteen liittyvä suunnitelma, jossa pyritään pienentämään terrorismiin, 
rikollisuuteen, liiketoimintauhkiin, pandemioihin, luonnonkatastrofeihin ja niihin 
liittyviin suuronnettomuuksiin altistumisen riskiä.  
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Porin kaupunki hankinnat ja ympäristö

• Julkiset hankinnat Suomessa

– Julkisten hankintojen arvo on Suomessa noin 35 miljardia euroa 

vuodessa eli noin 17 % bruttokansantuotteesta. Suuren volyymin 

vuoksi julkisilla hankinnoilla on erityinen rooli hyvinvoinnin 

edistäjänä, uusien innovaatioiden lanseeraajana sekä kielteisten 

ympäristövaikutusten pienentäjänä. Julkisella sektorilla on myös 

velvoite toimia hankinnoissaan esimerkkinä muille sektoreille.
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AML ja maineriskit

Tunnista ja tunne vastapuolesi

© Ratkooma Luottamuksellinen

Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen

Asiakkaan tunteminen edellyttää, että palveluntarjoaja tietää kenen toimeksiannosta ja varoilla liiketoimia tehdään. Palveluntarjoajilla on lakiin perustuva velvollisuus kysyä 
asiakkaaltaan tietoja palvelujen käyttötarpeesta sekä asiakkaan toiminnasta, taloudellisesta asemasta ja asioinnista. 

Joissain tilanteissa näitä selvityksiä saatetaan kutsua "rahanpesulomakkeeksi" tai "rahanpesukysymyksiksi", vaikka kyseessä on lähtökohtaisesti lakiin perustuva asiakkaan 
tuntemiseen tarvittavien tietojen kartoittaminen. 
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14TH GLOBAL FRAUD SURVEYS – EY 2016
Taustaa

© Ratkooma Luottamuksellinen

Yhteisön tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan 
luonnollista henkilöä, jolla on yli 25 prosentin omistus tai 
äänivalta (esim. osakassopimuksen perusteella) 
yrityksestä taikka oikeus nimittää tai erottaa yhteisön ylin 
johto.

Jos määräysvaltaa ei pystytä muuten määrittämään, siitä 
pidetään osoituksena yli 25 prosentin omistusosuutta 
yrityksessä. 

Jos yritys ei pysty kohtuullisin toimenpitein selvittämään 
sen omistajaa tai tosiasiallista edunsaajaa, tosiasiallisena 
edunsaajana pidetään sen ylempään johtoon kuuluvia 
luonnollisia henkilöitä, esimerkiksi hallituksen 
puheenjohtajaa tai toimitusjohtajaa. 

Tosiasialliset edunsaajat
Taustaa

© Ratkooma Luottamuksellinen
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UBOs
Riski jos et tiedä todellisia edunsaajia

© Ratkooma Luottamuksellinen

Tosiasialliset edunsaajat
Taustaa

Vastapuolen tunnistamista ja tuntemista koskevat velvoitteet

► Vastapuolen tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen 

► Tosiasiallisen edunsaajan tunnistaminen (asiakkaan yli 25 % 

omistus- ja määräysvaltasuhteiden selvittäminen) ja tarvittaessa 

todentaminen 

► Vastapuolen edustajan tunnistaminen ja tarvittaessa todentaminen 

► Tietojen hankkiminen vastapuolen toiminnan laadusta ja 

laajuudesta 

► Tunnistamis- ja tuntemistietojen säilyttäminen 

► Selonottovelvollisuus ja ilmoitusvelvollisuus epäilyttävästä 

liiketoimesta 

► Sisäinen ohjeistus, koulutus, yhteyshenkilöt ja  

päätöksentekoprosessi 

► Riskienhallinnan ja jatkuvan seurannan menetelmien kehittäminen 

ja käyttäminen 

© Ratkooma Luottamuksellinen

Mihin dokumentaatioon rahalaitos perustaa 
tosiasiallisten edunsaajien todentamisen?
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AML ja KYC
Kolme puolutuslinjaa

© Ratkooma Luottamuksellinen

Rahanpesun estäminen 
(Anti Money Laudering / AML)

Terrorismin rahoittaminen 
(Terrorism Financing / TF)

Todelliset edunsaajat
(Ultimate Beneficial Owners / UBOs)

Poliittisesti vaikutusvaltaiset
(Politically Exposed Person / PEP)

Muut sanktiolistat
(Liiketoimintakiellot ym.)

Substanssi-
yksiköt

(Ensimmäinen linja)

1

Varmennus-
toiminnot

(Toinen linja)

2

Riippumaton 
tarkastus

(Kolmas linja)

3

Kolme puolustuslinjaa*
KYC parametrit

(Know Your Counterparty / KYC)

Toimintaohjeiden 
toimeenpano

Toimintaohjeiden 
johtaminen

Toimintaohjeiden 
analysointi

Johtoryhmä ja toimintojen ylin johto

Hallitus ja Audit komiteat
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Kokonaisuuden dokumentointi, kommunikointi ja kehittäminen

Esim. sisäisen 
tarkastuksen 

kuukausiraportti tai 
erillinen riskiraportti
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Vastapuolitiedon palvelut osana kolmen puolustuslinj an mallia

Sisäiset 
kontrollit

GRC asiat
”Ulkoiset” 
kontrollit

* Vastapuolitiedon palveluiden tuotteistus huomioiden eri puolustuslinjat

AML implementointi
Neljä peruskohtaa ja kolme eri vaihetta etenemiseen

© Ratkooma Luottamuksellinen

► Ylimmän johdon 

sitoutuminen

► Yksi konsernitason 

ohjelma ja ohjeet

► Implementointi 

osaksi johtamis-

järjestelmää

► Säännöllinen ja 

läpinäkyvä 

raportointi

Hyvä hallintotapa

► CIP + KYC + AML + 

TF + PEP + sanktio-

lista ammattilaisia

► Säännöllinen 

(ulkopuolinen) 

koulutus

► Johdon tuki 

kehittämishankkeille

Ihmiset

► Standardoidut 

prosessit läpi 

kaikkien 

liiketoimintojen

► Riskien priorisointi

► Transaktioiden 

seurantamenetelmät

► Riippumattomia 

toiminnoista

Prosessit

► Implementointi siten, 

että tukee sekä nor-

maaleja toimintoja 

sekä ad hoc tyyppi-

siä kyselyitä

► Rajapinnat myös 

ulkopuolisiin tieto-

lähteisiin

► Analytiikka ja 

raportointi (johdon) 

tilannekuvan 

saamiseksi

Teknologia
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Vaihe 1 Nykytila-analyysi        Arviointi        Testaus        Johtopäätökset ja kehityssuunnitelma        

Vaihe 2 Koulutukset       Pilottihankkeet        Demot       Tietolähteinen ja datan tarkistukset

Vaihe 3 Toimiva AML hanke käynnissä
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Ympäristöriskien arviointi

PK-RH-forumin aineiston digitalisointi

Suomen Riskienhallintayhdistys

Suomen Riskienhallintayhdistyksellä on kaksi erillistä domainia

• www.srhy.fi – mikä toimii SRHY:n jäsenistön tiedottamisen ja jäsen toimintaan 
liittyvien asioiden jakelukanavana. Saman domainin alla on myös PK-RH aineistot

• www.riskikompassi.fi on SRHY:n lanseeraama portaali, mikä yhdistää satunnaisen 
käyttäjän riskienhallinnan eri osa-alueille, jonne tulemme kokoamaan linkkejä 
edelleen aihe-, tarve- jne. alueittaan edelleen, joiden ensisijaisena vastuuna on 
aiheeseen liittyvän tiedon, materiaalin, jne. tuottaminen esimerkiksi 

• Ministeriöt ja virastot – lain, regulaatiot jne.

• Toimijat kuten SPEK, jne.

• Ei-kaupalliset toimijat – mallit, menetelmät

• Mahdolliset kaupalliset toimijat, jotka tarjoavat ratkaisuj
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Haluamme …

• Esitellä teille työkalut nykyisessä muodossa

• Kuulla mielipiteenne nykyisten työkalujen hyödyllisyydestä

• Esitellä, mitä hyötyjä työkalujen digitalisointi voisi tuoda teille ja teidän asiakkaille

• Olla mukana tuomassa asiantuntemustamme moderneihin tapoihin toteuttaa 
riskienhallintaa organisaatioissa

• Tuoda esiin ideoita, jotka voivat osaltaan tukea viranomaisten ja asiakkaiden 
asiointiraja pinnan digitalisointia

• Tuoda Pk‐yrityksille ilmaiset päivitetyt sähköiset

• ympäristöriskien

• kartoituslomakkeet

Uutena: sähköinen jatkotyöstömahdollisuus ja riskien hallinta sähköisesti

Ympäristön riskienhallintaan liittyvät aineistot

• Ympäristöriskikartta -tietokortti

• Ympäristöriskien hallinta -kirjanen

• Ympäristölainsäädäntö -tietokortti

• Ympäristöasioiden sidosryhmät -työkortti

• Vapaaehtoiset ympäristöjohtamisjärjestelmät -työkortti

• Alihankkijoiden ja urakoitsijoiden toiminta

• Henkilöstön ympäristöosaaminen- työkortti

• Ilmansaasteet ja melu -työkortti

• Jätteiden käsittely -työkortti

• Kemikaalien kuljetus -työkortti

• Kemikaalien varastointi ja käsittely -työkortti

• Kemikaalit ja kemikaalitietous -työkortti

• Kiinteistön historiaan liittyvät riskit -työkortti

• Kunnossapito -työkortti

• Polttoaineet ja öljytuotteet -työkortti

• Päästöt vesistöön ja maaperään -työkortti

• Toiminta ja tiedotus ympäristöonnettomuustilanteissa -
työkortti

• Ympäristölainsäädännön tarkistuslista

• Ympäröivä yhteiskunta ja luonto -työkortti
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Vaihe 1 – Ympäristöriskien hallinnan lomakkeiden 

digitalisointi

Aineiston arviointi vasten vastaavia Digitalisoidut lomakkeet

Tavoitteena tuottaa asiakkaille yksinkertaisia toimivia lomakkeita, missä on 
• Varmistettu viittausten oikeellisuus esim. lait 
• Lomakkeet täyttävät viranomaisten tms. vaatimukset
• Lomakkeet varmistavat yhtenäisen tietosisällön 

Joiden avulla he voivat tehdä erilaisia ympäristöriskiarvioita, katselmuksia, mitä 
voidaan käyttää hyväksi viranomaisraportoinnissa jne.

Vaihe 2 – mahdolliset tietokannat ja älykkäät sovellukset

Digitalisoidut lomakkeet viedään tietokantoihin

Asiakkaan tarvitsemat 
raportit, katselmukset

Viranomaisten 
tarvitsemat tiedot, 
kyselyt jne.

Tavoitteena tehostaa ympäristöriskien hallintaa liittyvää tiedon siirto asiakkaan 
ja valvovan viranomaisen välillä
• Tiedon ajantasaisuus
• Itsearvioinnin laadun parantaminen 
• Nopea puuttumisen malli – jos tiedoissa on heittoa 
• Jne.
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Riskienhallinnan nykyiset ongelmat

Suomalainen pk-
yritys

Hanketoimijat Viranomaiset

• Useissa yrityksissä ei
lainkaan riskien hallintaa 

ei osata ennakoida yllättäviä
tilanteita  Yrityksille
taloudellisia menetyksiä ja
vaikeuksia toiminnan
ylläpitämisessä

• Jos riskien kartoituksia
onkin tehty tai tehdään
niiden tuloksia ei osata
käsitellä eli riskikartoitus jää
pelkän kartoituksen asteelle, 
analysointi ja tiedon
todelinen hyödyntäminen
jää tekemättä

• Kaikki hanketoimijat (TAKK, 
Suomen Riskienhallintayhdistys ja
Granite Partners Oy) kohtaavat
arkisessa toiminnassaan
suomalaisten yritysten vaikeuksia
riskien hallinnassa

• TAKK : 
Ympäristöriskienhallinnan
koulutuksien yhteydess
havaittu, että suurissakin
suomalaisissa yrityksissä
riskienhallinta on puutteellista, 
osaamista ja työkaluja puuttuu

• Suomen
Riskienhallintayhdistys :

• Granite Partners Oy :

• Viranomaiset eivät tällä hetkellä
saa yrityksistä tietoa niiden
riskien- tai ympäristöasioiden
hallinnasta ellei yritys ole 
ympäristöluvitettu tai 
ympäristörekisterissä

• Luvitetuistakin yrityksistä
ympäristöviranomaiset saavat
vain vuosittain tietoja ellei
tapahtu luparajojen rikkomisia

 Viranomaisilta puuttuu
ennakoiva/ajantasainen tieto
yritysten riskienhallinnasta
eikä ohjaavia toimenpiteitä
usein voida tehdä ennen
jonkin riskin toteutumista

Hyödyt eri tahoille

Suomalainen pk-
yritys

Hanketoimijat Viranomaiset

• Riskien hallintatyö helpottuu 
sähköisillä lomakkeilla

• Riskit saadaan oikeasti 
hallintaan uudella sähköisellä 
riskien analysointityökalulla, 
jolloin yritykset siirtyvät 
pelkästä riskikartoittelusta 
riskien analysointiin ja 
kehittämiseen automaattisesti

• Yritysten liiketoimintariskit 
pienenevät, kun muun 
muassa ympäristöriskit 
saadaan hallintaan

• TAKK saa sähköiset 
ympäristöriskien-
kartoituslomakkeet 
opiskelijoilleen käyttöön ja 
tämä nostaa TAKKin
koulutuksen tasoa

• TAKK saa kv-koulutukseen 
käyttöön kieliversioita

• Suomen 
riskienhallintayhdistys saa 
viestiä riskiehallintana
tavoitteittensa mukaisesti 
eteenpäin Suomessa

• SRHY / TAKK voivat myydä 
digitalisoitujen lomakkeiden 
kieliversioita kansainvälisesti

• Viranomaiset saavat 
riskienhallintadataa 
käyttöönsä, minkä avulla on 
helpompi seurata yritysten 
toiminnan kehittymistä 
vältetään turhia yritysten 
toimintakatkoja  valtiolle 
verotuloja

• Toimialakohtaista 
bencmarkkaustietoa saatavilla
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Jos nämä asiat ovat hyviä ja kannatettavia

Vaiheet voisivat olla seuraavat

• Hankestartti

• Ohjausryhmän perustaminen

• Asiantuntijaryhmän kokoaminen

• Hankesuunnitelman laadinta

• Tiedottaminen hankkeesta (pilotointi)

• Digitalisointi

• Ympäristöriskien kartoituslomakkeiston
läpikäynti asiantuntijaryhmässä

• Lomakkeiden päivittäminen ja uusien 
lomakkeiden kehittäminen

• Lomakkeiden vienti sähköiseen 
muotoon

• Pilotointi

• Sähköisen lomakkeiston ja riskien 
hallinnan hallinnointityökalun 
pilottikäyttö yrityksissä

• Jatkosuunnittelu

• Sähköisen ympäristöriskien hallinnan 
työkalujen esittely esim. seminaarissa 
(myös skypen kautta)

• Hankkeen jatkon suunnittelu yhdessä 
asiantuntijoiden ja rahoittajan kanssa


