VASTUULLISUUDEN TYÖKIRJA
YRITTÄJÄLLE
Tämä työkirja on osa
Yrittäjä, menesty yritysvastuulla -hankkeen toimenpiteitä.
Hanketta toteuttaa Suomen Yrittäjäopisto
ja rahoittaa EU:n maaseuturahasto.
Tämän työkirjan on tuottanut Bonfide Oy.

ALUKSI
Hienoa, että olet löytänyt vastuullisuuden
työkirjan yrittäjälle!
Kyseessä on vastuullisuuden työkirja yrittäjälle. Toivon, että se antaa sinulle käytännön
eväitä ja vinkkejä oman yrityksesi kehitykseen vieläkin vastuullisemmaksi toimijaksi.
Työkirjassa edetään vastuullisuudessa askel kerrallaan vastuullisuuden talomallin (ks. kuva
oikealla) mukaisesti. Työkirja ohjaa sinua asettamaan tavoitteet ja toimenpiteet kussakin
yritysvastuun aihealueessa, eli ympäristövastuussa, sosiaalisessa vastuussa ja taloudellisessa
vastuussa.

VIESTINTÄ

1. Ensimmäisessä osassa teemme vastuullisuuden pohjatyöt, eli selvitämme yrityksesi
liiketoiminnan ydintä, historiaa, arvoja ja eri sidosryhmien suhtautumista
vastuullisuuteen.
2. Toisessa osassa pureudumme ympäristövastuun kysymyksiin. Millaisia
ympäristövaikutuksia toiminnalla on ja miten haitallisia vaikutuksia voisi pienentää ja
hyödyllisiä vaikutuksia lisätä?
3. Kolmannessa osassa vuorossa on sosiaalisen vastuun kysymykset, eli millaisia
vaikutuksia yrityksen toiminnalla on ihmisiin?
4. Neljännessä osassa sukellamme puolestaan taloudellisen vastuun ja hyvän hallinnon
kysymyksiin. Miten yrityksessä käytetään varoja ja valtaa suhteessa sidosryhmiin.
5. Viidennessä osassa on aika kertoa maailmalle vastuullisuustyöstä, eli viestimme
vastuullisista teoista ja tavoitteista sidosryhmille.
Muista, että vastuullisuuden edistämisessä tärkeintä on aloittaminen. Onnea
matkaan!
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Lähde: Menesty yritysvastuulla
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Vastuullisuuden työkirja yrittäjälle on nimensä mukaisesti tarkoitettu yrittäjille
ja pienyrityksille oman yrityksen vastuullisuuden kehittämiseen.

Työkirja rakentuu viidestä erillisestä osiosta ja parhaan hyödyn työkirjasta
saat täyttämällä työkirjan jokaisen osion.Voit kuitenkin halutessasi hyödyntää
työkirjasta vain ne osiot, mitkä koet tärkeimmiksi.

NÄI N K ÄY T ÄT
T Y ÖK I R J AA

Työkirjan kysymykset ja tehtävät on rakennettu pienyrityksille sopiviksi. Jos
jokin kysymys ei kuitenkaan sovi yritykseesi, hyppää kysymyksen yli
seuraavaan.

Työkirjaa ei tarvitse palauttaa minnekään tai kenellekään. Se on pelkästään
sinulle avuksi vastuullisuuden kehittämisessä.

Voit printata tai tallentaa työkirjan osat ja täyttää vastauksesi suoraan
työkirjaan.Voit myös napata kysymykset omaan tiedostoon tai muistikirjaan.
Suosittelen kuitenkin, että kirjoitat vastauksesi ylös.
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ONNEA MATKAAN
VASTUULLISUUDEN
POLULLA!
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