
Oppaasi 
vastuullisuus- 
termien 
viidakkoon 
Vastuullisuuden ja ympäristövastuun alalla on 
paljon eri termejä ja lyhenteitä. Sosiaalinen ja 
ympäristövastuullinen toiminta on monimutkainen 
ja laaja-alainen kenttä, joka kattaa useita 
erilaisia näkökohtia ja tavoitteita. Tässä oppaasi 
vastuullisuustermien valtamereen!



Yhä useammassa organisaatiossa vastuullisuus on tärkeä 
osa toimintaa – niin myös Knowitilla ja monilla asiakkaillamme. 
Olemme saaneet auttaa asiakkaitamme sekä heidän vastuul-
lisuuspyrkimyksissään että niiden raportoinnissa. EU:n uusi 
kestävyysraportoinnin direktiivi tuo vastuullisuudesta raportoin-
nin yhä useamman yrityksen arkipäivään. 

Vastuullisuus ja kestävyys eivät tarkalleen ottaen ole syno-
nyymeja. Vastuullisuus on kattotermi, joka viittaa yrityksen 
vastuuseen toimintansa sosiaalisista, taloudellisista ja ym-
päristövaikutuksista. Voidaan puhua myös yritysvastuusta tai 
yhteiskuntavastuusta. Yritystoiminnan kestävyyttä mitataan 
arvioimalla yrityksen ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia sekä 
hallintotapaa. Englannin sana sustainability kääntyisi parhaiten 
kestävyydeksi.

Ensimmäinen askel vastuullisuuspyrkimyksissä olisi tietää, mitä 
vastuullisuudella oikein tarkoitetaan. Alan termistö on kasvanut 
jokseenkin hallitsemattomasti viime vuosina ja uusia lyhenteitä 
putkahtelee keskusteluun lähes kuukausittain. Termit ja lyhen-
teet ovat yleensä englanniksi, eikä niitä useinkaan edes yritetä 
suomentaa. Niinpä suomenkielisessä keskustelussakin kuulee 
puhuttavan sujuvasti vaikkapa “ee-äs-geestä”. ESG tarkoittaa 
ympäristö-, sosiaalisia ja hallinnollisia (Environmental, Social 
and Governance) näkökohtia, joita yritykset ja sijoittajat arvioi-
vat investointejaan tehdessään. Mutta mitä kummaa ovat GRI, 
SASB, GRESB, CSRD ja ESRS?

Jokaisella termin ja lyhenteen takana on erilaisia periaatteita, 
arvoja tai sijoitusstrategioita, jotka heijastavat yksilöllisiä näke-
myksiä ja tavoitteita vastuullisuuden ja ympäristövastuun alalla. 
Näiden erilaisten termien ja lyhenteiden käyttö mahdollistaa 
eri sidosryhmille yhteisen kielen ja ymmärryksen kehittämisen 
tärkeistä aiheista. Tässä sinulle lyhyt muistilista vastuullisuus-
sanastosta suomennoksineen, ole hyvä! 



AGENDA 2030

Agenda 2030 on YK:n toimintaohjelma, joka tavoit-
telee kestävän kehityksen saavuttamista 17 alueella 
vuoteen 2030 mennessä. Ohjelma ohjaa niin valtioi-
den kuin monien yritysten ja muiden organisaatioiden 
työtä.

B CORPORATION

B Corporation eli B Corp on voittoa tavoittelevien 
yritysten yksityinen vastuullisuussertifiointi. Yksityisiä 
sertifiointeja on lukemattomia, mutta B Corp lienee 
niistä tunnetuin.

BUSINESS SOCIAL  
COMPLIANCE INITIATIVE (BSCI) 

BSCI on kansainvälisesti laajin yrityslähtöinen aloite 
sosiaalisten parannusten aikaansaamiseksi globaa-
leissa toimitusketjuissa. Sillä pyritään erityisesti ris-
kimaiden tavarantoimittajien työntekijöiden työolojen 
parantamiseen.

CARBON DISCLOSURE  
PROJECT (CDP)

CDP (Carbon Disclosure Project) on itsenäinen, voit-
toa tavoittelematon järjestö, joka tähtää vähentämään 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja edistää yritysten 
vastuullisuutta ilmastonmuutokseen liittyvissä kysy-
myksissä. 

CLEANTECH

Cleantech on yleissana puhtaan teknologian tuotteille, 
palveluille ja toimintavoille. Sillä viitataan teknologiaan, 
tuotteeseen, palveluun, prosessiin tai suljettuun sys-
teemiin, joka edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.

CLIMATE-CONSCIOUS INVESTING

Climate-conscious Investing tarkoittaa ilmastonmuu-
toksen huomioivaa sijoittamista, jossa sijoitetaan 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia vähentäviin yrityksiin.



CODE OF CONDUCT

Code of  Conduct tarkoittaa eettistä toimintaohjeistoa, 
jolla yritys tai yhteisö määrittelee toimintansa peri-
aatteet. Eettisen toimintaohjeiston tarkoitus on ohjata 
yritystä ja sen työntekijöitä sekä joskus myös alihank-
kijoita vastuullisiin toimintatapoihin.

CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) tarkoittaa 
yrityksen sosiaalista vastuuta, joka perustuu yrityksen 
taloudellisten, ympäristöllisten ja sosiaalisten vaiku-
tusten arviointiin. Moni suomalainen yritys on aloitta-
nut vastuullisuustyönsä tästä näkökulmasta.

CORPORATE SUSTAINABILITY  
REPORTING DIRECTIVE (CSRD)

CSRD tulee sanoista Corporate Sustainability Repor-
ting Directive ja sillä tarkoitetaan EU:n uutta kestä-
vyysraportoinnin direktiiviä. Se tulee korvaamaan 
NFRD-raportoinnin.

ENVIRONMENT,  
HEALTH AND SAFETY (EHS)

Environment (ympäristö), health (terveys) and safety 
(turvallisuus) EHS tarkoittaa ympäristönsuojelun sekä 
työterveyden ja -turvallisuuden ylläpitämisen käytän-
nön näkökohtia.

ENVIRONMENTAL AND  
SOCIAL RISK SCREENING (ESRS)

ESRS (Environmental and Social Risk Screening) on 
menetelmä, jolla arvioidaan yrityksen mahdollisia 
ympäristöllisiä ja sosiaalisia riskejä ja niiden hallintaa. 
Termi liittyy vastuulliseen sijoittamiseen ja yritysten 
vastuullisuuden arviointiin eri näkökulmista.



ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND  
GOVERNANCE (ESG) INVESTING

Environmental, Social and Corporate Governance 
(ESG) Investing on ympäristö-, sosiaalisia ja hallinnol-
lisia (ESG) näkökohtia huomioivaa sijoittamista, jossa 
sijoittaja tarkastelee yrityksen ESG-tekijöitä sijoitus-
päätöstä tehtäessä.

ESE-ASIAT

Environmental, Social and Ethical issues eli ESE-asiat 
ovat organisaation ympäristöä, sosiaalista ja eettistä 
toimintaympäristöä ja -tapoja koskevia asioita. 

ETHICAL INVESTING

Ethical Investing on eettistä sijoittamista, jossa sijoitta-
ja valitsee sijoitukset eettisten arvojen mukaisesti.

FIBS

Finnish Business & Society (FiBS) on kotimainen yri-
tysvastuuverkosto.

GLOBAL COMPACT

Global Compact on YK:n aloite, jonka tavoitteena on 
yritysten yhteiskuntavastuun edistäminen. Yritys tai muu 
organisaatio voi hakea mukaan Global Compactiin.

GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)

GRI (Global Reporting Initiative) on standardi yritysten 
raportointiin ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista. 

GREEN DEAL

Green deal on vapaaehtoinen ja määräaikainen 
sopimus valtion ja elinkeinoelämän tai julkisen sek-
torin välillä. Green deal -sopimusten avulla etsitään 
ratkaisuja ilmastohaasteisiin, luonnon monimuotoisuu-
den vähenemiseen, luonnonvarojen ylikulutukseen ja 
kiertotalouden edistämiseen Suomessa. 



GREEN DEAL

Kun puhutaan Green Dealista kahdella isolla alku-
kirjaimella, viitataan yleensä Euroopan vihreän ke-
hityksen ohjelmaan. Green Deal on EU:n kestävän 
talouden etenemissuunnitelma, jonka avulla EU pyrkii 
toteuttamaan YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman. 

GREEN INVESTING

Green Investing tarkoittaa vihreää sijoittamista, jossa 
sijoittaja tavoittelee ympäristöystävällisiä sijoituksia.

IMPACT INVESTING

Impact Investing viittaa investointitapaan, joka tavoit-
telee taloudellista tuottoa ja positiivista ympäristö- ja 
sosiaalista vaikutusta.

ISO-STANDARDIT

International Organization for Standardization eli ISO 
on 167 kansallisen standardeja ylläpitävän järjes-
tön yhteenliittymä. ISO-standardeja on yli 22 000 ja 
tuhannet niistä viittaavat vähintäänkin jollain tapaa 
vastuullisuuden ja kestävän kehityksen toimenpiteisiin. 
ISO 26000 on yhteiskuntavastuun ymmärtämiseen ja 
toteuttamiseen tarkoitettu opas yrityksille.

LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA) 

Life Cycle Assessment tarkoittaa suomeksi elinkaa-
riarviointia, eli tuotteen tai palvelun ympäristövaiku-
tusten mittaamista ja arviointia koko sen elinkaaren 
ajalta. 

NET ZERO

Net Zero eli nettonolla tarkoittaa tuotetun kasvihuo-
nekaasun määrän ja ilmakehästä poistetun määrän 
välistä tasapainoa. Nettonollapiste saavutetaan, kun 
lisäämämme kasvihuonekaasun määrä ei ole suurem-
pi kuin poistamamme määrä. Kts myös Real Zero.



NON-FINANCIAL REPORTING  
DIRECTIVE (NFRD)

NFRD eli Non-Financial Reporting Directive on EU-di-
rektiivi, joka velvoittaa isoja yrityksiä raportoimaan 
talouslukujen lisäksi myös vastuullisuusasioistaan. 
NFRD poistuu käytöstä, kun sen alla olevat yritykset 
ovat siirtyneet noudattamaan uutta kestävyysrapor-
toinnin direktiiviä (CSRD).

QUALITY, ENVIRONMENT  
HEALTH & SAFETY (QEHS)

Erityisesti valmistavan teollisuuden yrityksissä käy-
tetään termiä QEHS. Lyhenne muodostuu sanoista 
Quality, Environment, Health ja Safety, eli kyseessä on 
yrityksen laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusjär-
jestelmä. 

REAL ZERO

Siinä missä Net Zero (suomeksi nettonolla) viittaa 
tuotettujen ja ilmakehästä poistettujen päästöjen väli-
seen kokonaistasapainoon, Real Zero tai True Zero ei 
hyväksy päästöjen kompensointia. Real Zero (todelli-
nen nolla) edellyttää päästöjen syntymisen estämistä 
ennen kuin ne pääsevät ilmakehään.

RESPONSIBLE INVESTING

Responsible Investing on vastuullista sijoittamista, 
jossa sijoittaja ottaa huomioon yrityksen ympäristö- ja 
sosiaaliset näkökohdat.

SUSTAINABILITY ACCOUNTING  
STANDARDS BOARD (SASB)

SASB (Sustainability Accounting Standards Board) 
tarjoaa standardeja taloudelliseen raportointiin yritys-
ten vastuullisuuden ja sosiaalisen ja ympäristöllisen 
vastuun näkökulmista.



SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
GOALS (SDGS)

SDG, tai useammin SDGs (Sustainable Development 
Goals), ovat yrityksen tai yhteisön kestävän kehityksen 
tavoitteita. Ne voivat olla organisaation itse määritte-
lemiä tavoitteita tai viitata esim. YK:n Agenda 2030:n 
tavoitteisiin.

SUSTAINABLE INVESTING

Sustainable Investing tarkoittaa kestävää sijoittamis-
ta, jossa sijoittaja tarkastelee yrityksen kestävyyttä ja 
ympäristöllisiä ja sosiaalisia vaikutuksia.

SOCIALLY RESPONSIBLE  
INVESTING (SRI)

SRI tarkoittaa sosiaalisesti vastuullista sijoittamista, 
jossa sijoittaja tarkastelee yrityksen ympäristö- ja sosi-
aalisia vaikutuksia sijoituspäätöstä tehtäessä.

TCFD-KEHIKKO

Task force for Climate-related Financial Disclosure 
(TCFD) on kansainvälinen ilmastonmuutoksen uhkiin 
ja mahdollisuuksiin keskittynyt raportointikehikko. Ly-
henne viittaa Ilmastoon liittyvien taloudellisten tietojen 
julkistamista käsittelevään työryhmään, jonka suosi-
tusten avulla yritykset, sijoittajat ja rahoittajat voivat 
raportoida ilmastoriskinsä.

TRIPLE BOTTOM LINE (TBL)

Triple Bottom Line (TBL) on niin sanottu kolmijalan 
tulos, jossa yritystä arvioidaan taloudellisten, ympäris-
töllisten ja sosiaalisten näkökohtien perusteella.
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