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A N K K U R I -

T E H T Ä V Ä
VASTUULLISET YRITYKSET 

Seuraava tehtävä virittää sinut vastuullisen 

liiketoiminnan teemaan. 

TEHTÄVÄ: Pohdi, mitä on vastuullinen liiketoiminta. 

Listaa vähintään yksi vastuullisesti toimiva yritys ja 

perustele lyhyesti valintasi. 
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T A V O I T E VASTUULLINEN LIIKETOIMINTA 

Tässä jaksossa tarkastelemme liiketoimintaa vastuullisuuden ja 

yritysten yhteiskuntavaikutusten näkökulmista. Seuraavassa 

harjoituksessa pohdimme tähän liittyviä alustavia käsityksiä. 

TAVOITE: Jakson tavoitteena on oppia ymmärtämään 

vastuullisen liiketoiminnan kokonaisvaltainen merkitys osana 

liiketoimintaa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että jakson 

aikana kehität ja tarkennat vastausta, jonka jo alustavasti annat 

tässä vaiheessa seuraavaan kysymykseen. Kysymykseen 

palataan jakson lopussa.  

TUTKIMUSKYSYMYS: ”Miksi vastuullisuudesta on tullut niin 

merkittävä osa nykyaikaista liiketoimintaa?”  

VASTAUSOHJE: Mieti tämänhetkisen tietämyksesi valossa 

vähintään kolme syytä sille, miksi vastuullisen liiketoiminnan 

merkitys on noussut niin paljon viime vuosina.  
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J O H D A N T O

VASTUULLINEN LIIKETOIMINTA 

Nykyään tieto leviää nopeasti, joten yritysten on 
toimittava avoimesti. Vastuuttomasti toimiva yritys voi 
kohdata mainekriisin, joka johtaa asiakkaiden ja 
muiden sidosryhmien katoamiseen. Vastuull inen 
li iketoiminta onkin yksi talouden megatrendeistä. Se 
on seurausta planeettamme rajall isista resursseista ja 
yhä tiedostavammista kuluttajista. Toimimalla 
vastuullisest i yritys voi nostaa kannattavuuttaan ja 
kilpailukykyään sekä lyhyen että pitkän ajan kuluessa. 

Vastuull iseen l i iketoimintaan voi vaikuttaa myös 
yrityksen koko ja elinkaari. Esimerkiksi pienissä, juuri 
perustetuissa start up -yrityksissä tai yhden henkilön 
yrityksissä pohditaan harvemmin 
li iketoimintaperiaatteita, johtamisen käytänteitä ja 
arvoja ni in laajasti  kuin kansainvälisi l lä markkinoil la 
toimivissa suuryrityksissä. Tämä on myös 
resurssikysymys, sil lä isoi l la yri tyksi l lä on enemmän 
varaa palkata vastuull isen l i iketoiminnan 
asiantunti joita kuin pienil lä yrityksil lä. Tarvetta 
li iketoiminnan säännöll iseen pohdintaan syntyy myös 
sii tä, että si jo ittajat ovat entistä tarkempia 
vastuullisuusasioissa.  
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J O H D A N T O

Arvoilla on yhä suurempi merkitys li iketoiminnassa  

Nykyään suurin osa yrityksistä määrittelee arvo t, 
joiden mukaan se toimii.  Kaikki yritykset eivät erikseen 
määrittele ni itä, mutta arvot näkyvät yrityksen tavassa 
toimia. Yrityksen arvoja voivat ol la esimerkiksi vastuu 
ja laatu. Jotta arvot muuttuisivat toimintavoiksi ja 
kaikki yrityksen sidosryhmät sisäistäisivät ne, kir jataan 
arvot yleensä osaksi yrityksen l i iketoimintaperiaatteita 
(code of conduct).  

Liiketoimintaperiaatteista muodostuu yrityksen 
käyttäytymismalli eli yrityskulttuuri,  jonka mukaan 
käyttäydytään niin yri tyksen sisällä kuin 
vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Arvojen 
lisäksi l i iketoimintaperiaatteet tukevat yrityksen 
visiota, strategisia tavoitteita, sääntöjä ja ihanteita. 
Liiketoimintaperiaatteiden kautta yrityksen arvot siis 
konkret isoituvat t iettynä toimintatapana.  

Esimerkiksi arvot vastuu ja laatu voivat konkret isoitua 
jonkun yrityksen l i iketoimintaperiaatteessa ni in, että 
se sitoutuu olemaan käyttämättä lapsityövoimaa ja 
tuottamaan tuotteensa määrittelemiensä 
laatukriteerien mukaan. Osa yrityksistä velvoittaa 
myös sidosryhmiään, esimerkiksi alihankkijoita, 
sitoutumaan yrityksen l i iketoimintaperiaatteisiin. 
Esimerkiksi alihankintaa tehdään vain sellaisten 
toimijoiden kanssa, jotka sitoutuvat noudattamaan 
ostajayrityksen l i iketoimintaperiaatteita.  

Avoimesti kir jatut arvot ja l i iketo imintaperiaatteet 
antavat yri tyksen ja sen kaiki l le sidosryhmil le 
mahdollisuuden arvioida, miten hyvin näiden 
periaatteiden noudattamisessa on onnistuttu ja 
onnistutaan. Ne myös vahvistavat yri tyksen mainetta 
ja brändiä. Vastaavasti periaatteiden laiminlyönnit 
tuhoavat brändin arvoa.  
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A I N E I S T O-

T E H T Ä V Ä

YRITYKSEN PERUSARVOT 

Liiketoimintaperiaatteet muodostuvat usein yrityksen 

arvojen pohjalta. Seuraavassa tehtävässä 

perehdytään Lidlin perusarvoihin liiketoiminnassa. 

Tutustu ensin lähteeseen ja vastaa sen jälkeen 

tehtävään. 

Lähde: https://www.lidl.fi/fi/yrityksemme-

perusarvot.htm  

TEHTÄVÄ: 

Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä kansainvälistä 

liiketoimintaa määrittävää arvoa, joilla Lidl menestyy 

maailmanmarkkinoilla? Perustele lyhyesti valintasi 
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S O V E L T A V A

T E H T Ä V Ä

OMAN KOULUN TOIMINTAPERIAATTEET 

Yrityksillä on omat liiketoimintaperiaatteet, jotka 

heijastavat yrityksen keskeisiä arvoja. Myös kaikilla 

yhteisöillä on omat toimintaperiaatteensa, joiden 

mukaan ne toimivat. Voidaan sanoa, että kaikkien 

yhteisöjen omat toimintaperiaatteet heijastavat samalla 

yhteisön arvoja. 

TEHTÄVÄ: 

1. Selvitä oman koulusi arvot ja listaa ne. Mikäli niitä

ei ole, niin keksi itse mielestäsi kolme sopivaa

arvoa.

2. Laadi tämän jälkeen koulusi arvoille

toimintaperiaatteet, joiden kautta arvot toteutuvat

käytännön toiminnan kautta. Toisin sanoen, keksi

esimerkkejä siitä, miten mikäkin arvo näkyy

koulun arjessa.
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T I E T O I S K U

VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN 

OSA-ALUEET 

Yrityksen, ympäröivän yhteiskunnan ja ympäristön 
näkökulmista tärkeitä ja hyviä arvoja viedään 
käytäntöön vastuull isen l i iketoiminnan kautta, joka 
yleensä jaetaan seuraaviin osa-alueisi in: 

• taloudellinen vastuull isuus

• sosiaalinen vastuullisuus

• ympäristövastuull isuus.

Mitä on taloudellisesti vastuullinen liiketoiminta?  

Taloudellisest i vastuullinen li iketoiminta on 
kannattavan, voittoa tuottavan tuloksen saavuttamista 
vastuullisin keinoin. Se on tasapainottelua lyhyen 
ajanjakson voit tojen tavoittelun ja tulevaisuuden 
huomioon ottamisen väli l lä. Si ihen l i it tyvät esimerkiksi 
vastuulliset l i iketoimintakäytännöt, riskien arvioint i ja 
ennakoiva reagointi.  Taloudellisen vastuullisuuden 
rinnalla tai sen sijasta puhutaan usein myös 
hall innollisesta vastuull isuudesta. Sil lä tarkoitetaan 
sitä, että yrityksellä on toimiva ja tehokas hallinto, joka 
on kykenevä hoitamaan yrityksen asiat 
asianmukaisesti ja luotettavasti.  

Taloudellisest i vastuull inen yritys pitää huolta omasta 
kannattavuudestaan ja kilpailukyvystään, jotta se on 
elinvoimainen myös pitkäl lä tähtäimellä. Perusteltu 
näkemys tulevaisuuden mahdollisuuksista ja riskeistä 
sekä ennakoiva reagoiminen näihin l isäävät 
luottamusta yritystä kohtaan. Luotettavana pidetyn 
yrityksen on helpompi saada rahoitusta ja muuta 
tukea. Taloudellisesti vastuull inen l i iketoiminta luo 
pohjan yrityksen taloudell iselle menestykselle myös 
pitkäl lä aikavälil lä ja takaa siten edellytykset myös 
sosiaalisel le vastuull isuudelle ja 
ympäristövastuull isuudelle.  

JATKUUS SEURAAVALLA SIVULLA 
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T I E T O I S K U

Taloudellisest i vastuull iseen li iketoimintaan kuulu 
myös se, että menestyvä l i iketoiminta ei tuota 
vaurautta pelkästään yrityksen omistaji l le vaan myös 
ympäröivään yhteiskuntaan. Yrityksen saavuttaman 
taloudellisen menestyksen tulee näkyä positi ivisesti 
niin yrityksen työntekijöiden arjessa kuin myös 
ympäröivässä yhteiskunnassa. Tämän 
suunnitelmall inen toteuttaminen ja esil le tuominen 
parantavat myös yrityksen mainetta luotettavana ja 
vastuullisena toimijana.  

Taloudellisesti vastuullisen liiketoiminnan ABC 
yritysjohtajalle:  

• Turvaa yrityksesi menestys näkemyksell isil lä ja
tehokkailla l i iketoimintakäytännöillä.

• Ennakoi tulevaisuutta ja reagoi ajoissa.

• Hoida lakisääteiset velvoitteet, kuten palkat ja
verot asial l isest i.

• Järjestä tehokas ja läpinäkyvä hall into, jonka
toiminta herättää luottamusta eri sidosryhmissä.

• Etsi yritystoimintasi tavoitteita tukevia väyliä,
joiden kautta yrityksesi taloudellinen menestys
heijastuisi posit i ivisesti laajemminkin
ympäröivään yhteisöön.

Mitä on sosiaalisesti vastuullinen liiketoiminta? 

Sosiaalisella vastuullisuudella tarkoitetaan 
vaikutuksia, joita yrityksen toiminnalla on eri 
ihmisryhmille ja yhteisöi l le. Näitä ryhmiä ja yhteisöjä 
voivat ol la esimerkiksi yrityksen oma henkilöstö, 
asiakkaat, paikall iset asukkaat, alihankk ijat ja 
kansalaisjärjestöt.  Sosiaalisessa vastuull isuudessa 
korostuu eri sidosryhmien hyvinvointi,  vuorovaikutus, 
tasa-arvo, turvall isuus ja ihmisoikeudet. Sosiaalisest i 
vastuullinen työnantaja selvit tää eri sidosryhmien 
odotukset yrityksen toimintaa kohtaan. 

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA 
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T I E T O I S K U

Sosiaalisesti vastuullisen liiketoiminnan 
lähtökohta on laki  

Yrityksen sosiaalista vastuuta ohjaavat ensisijaisesti 
eri laiset lait,  asetukset ja säädökset. Suomessa 
esimerkiksi nuoria koskeva työlainsäädäntö heijastaa 
myös laajemmin eettisiä arvojamme. Työlainsäädäntö 
suojelee nuoria, al le 18-vuotiaita työntekijöitä . Nuori ei 
saa tehdä työtä, joka voi vahingoittaa terveyttä, 
kehitystä tai koulunkäyntiä. Myös nuorten 
työnteki jöiden työaikoja on rajoitettu, ja t ietyt 
vaaral l iset työt on kielletty nuori lta. Monet yritykset 
joutuvat huomioimaan myös ulkomaisten 
alihankki joidensa tavan kohdella omia työnteki jöitä. 
Yrityksen vastuulla on vaatia sosiaalista vastuuta 
myös al ihankkijoi ltaan.  Paikall isten lakien asettamien 
reunaehtojen noudattamisen lisäksi jokaisen yrityksen 
on tärkeää määritellä, mitä sosiaalinen vastuullisuu s 
juuri kyseisessä yrityksessä tarkoittaa.  

Yrityksen sosiaalinen vastuu yhteiskunnallisena 
toimijana 

Yritys on paitsi työnantaja työnteki jöi l leen, se on usein 
myös akti ivinen toimija yhteiskunnassa. Mitä isompi 
yritys on kyseessä, sitä suurempi yhteiskunnall inen 
vaikuttavuus el i  yhteiskuntavaikutus sil lä on. 
Vaikuttavuuteen li it tyy myös vastuu. Sosiaalisesti 
vastuullisen l i iketoiminnan näkökulmasta tämän 
vastuun voi kantaa esimerkiksi tekemällä yhteistyötä 
eri järjestöjen kanssa, tukemalla tasa-arvon ja 
ihmisoikeuksien toteutumista laajemmin 
yhteiskunnassa tai tarjoamalla vaikkapa 
harjoittelupaikkoja nuori l le.  

Yrityselämän nuoret sukupolvet -toiminnassa mukana 
olevat yritykset toteuttavat juuri sosiaalisest i 
vastuullista l i iketoimintaa tarjoamalla nuoril le  
mahdollisuuksia tutustua yrityselämään ja auttamalla 
l i iketoimintaan l i i ttyvän koulutuksen järjestämisessä.  

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA 
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T I E T O I S K U

Miten yritys voi määritellä sosiaalista 
vastuullisuuttaan?  

Yrityksen oman sosiaalisen vastuun määrittelyssä 
keskeinen työkalu on sidosryhmien analysoint i.  
Sidosryhmiä ovat kaikki, joi l la on jokin sidos yrityksen 
menestykseen ja kannattavuuteen. Ensisijaisia 
sidosryhmiä ovat esimerkiksi asiakkaat, al ihankkijat, 
kilpail i jat, rahoittajat, omistajat ja työntekijät. 
Toissi jaisten sidosryhmien vaikutus yritykseen ei ole 
suora, mutta ne vaikuttavat kuitenkin yrityksen 
toimintaan. Toissi jaisia sidosryhmiä ovat esimerkiksi 
paikal l inen yhteisö, eturyhmät ja media. 
Sidosryhmäanalyysissä yritys arvioi, miten yrityksen 
eettiset valinnat vaikuttavat sidosryhmiin. 
Sosiaalisesti vastuull inen yritys käy vuoropuhelua 
sidosryhmien kanssa ja tarjoaa nii l le oikeaa t ietoa 
yritystoiminnan vaikutuksista ja vastuull isuustyöstä . 

Sidosryhmäanalyysin perusteella yritys tekee eett iset 
valinnat tärkeimpien sidosryhmien kannan mukaisesti.  
Jos tärkein sidosryhmä on asiakkaat, 
sidosryhmäanalyysiä soveltava yritys muuttaa 
toimintaansa asiakkaan kannan suuntaiseksi,  mikäli  
asiakkaat pitävät yrityksen toimintatapoja 
epäeettisenä.  

Mitä ympäristövastuu tarkoittaa? 

Ympäristövastuull inen li iketoiminta tarkoittaa yrityksen 
li iketoiminnan ympäristövaikutusten hallintaa. 
Vastuull inen yritys huomioi ympäristön ti lan 
muutokset, jotka aiheutuvat sen toiminnasta. 
Tarkasteluun otetaan koko ketju: raaka -aineen 
hankinta, energian käyttö, valmistus, tuotteen tai 
palvelun käyttö sekä käytöstä poistaminen, kierrätys ja 
jätehuolto.  Päästöt veteen, maaperään ja i lmaan, 
luonnonvarojen yl ikäyttö,  haitall iset kemikaalit ja 
luonnonmonimuotoisuuden väheneminen vaikuttavat 
kaikki haitall isesti luonnon lisäksi ihmisten 
hyvinvoint iin, vaurauteen ja terveyteen.  Kestävän 

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA 
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T I E T O I S K U

kehityksen periaatteiden mukaisesti pyritään myös 
ympäristövaikutusten osalta siihen, että toiminta ei 
vaikeuta tulevienkaan sukupolvien mahdollisuutta 
hyvinvoint iin.  

Esimerkiksi Suomessa ympäristönsuojelulaki 
määrittää minimivaatimukset yritysten 
ympäristötoiminnalle. Sen tarkoituksena on muun 
muassa torjua ympäristövahinkoja, vähentää päästöjä 
sekä turvata terveell inen ja monimuotoinen ympäristö. 
Monet suomalaisetkin yri tykset toimivat kuitenkin 
maailmalaajuisesti,  ja useissa, erityisesti kehittyvissä 
maissa ympäristönsuojelulait  eivät ole yhtä kattavia 
kuin Suomessa, tai nii tä ei ole lainkaan. Tästä 
huolimatta ympäristövastuuseen sitoutuneet yri tykset 
noudattavat t iukkoja kestävän kehityksen periaatteita 
kaikissa maissa riippumatta ni iden paikall isesta 
lainsäädännöstä.  

Yrityksen motiivit ympäristövastuullisuuteen 

Uusien teknologioiden, myös ympäristöystäväll isyyttä 
l isäävien, käyttöönottoon li i t tyy mittavia investointeja. 
Yritykset hyötyvät investoinneista vähentyneenä 
energian, puhtaan veden, raaka-aineen tai haitall isten 
kemikaalien kulutuksena tai ne saavat l isäarvoa 
ottaessaan käyttöön tai myymällä aiemmin 
hyödyntämättömät yli jäämäraaka-aineet, sivuvirrat tai 
jätteet. Resurssien haaskaaminen rasittaa yleensä 
sekä ympäristöä että taloutta. Yrityksen maine 
ympäristövastuull isena toimijana paranee, ja toisaalta 
uudet ympäristöystäväll iset raaka-aineet, energiat ja 
teknologiat sisältävät suuren li iketoimintapotentiaalin.  

Yrityksil lä on toisaalta jo lainsäädännöllinenkin 
velvoll isuus huolehtia toimintansa 
ympäristövaikutuksista ja näiden velvoitteiden 
toteutumista nykyään myös valvotaan hyvin tarkkaan. 
Vuodesta 2017 alkaen Suomessa on noudatettu EU-
direkti iviä, joka velvoittaa kaikki suuret, yl i 500 henkeä 
työl l istävät yritykset raportoimaan 
vastuullisuudestaan. Tämä kattaa myös 
ympäristövastuun. Lisäksi ympäristöä pi laava toiminta 
on luvanvaraista.  

Globaalit markkinat 
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LV. 2019–2020 

Oppimateriaalien sisältöjä 

päivitetään lukuvuosittain. 

Muistathan ladata aina 

uusimman materiaalin 

saadaksesi 

ajankohtaisimmat 

oppimateriaalit. 

T I E T O I S K U

Kuluttajat vaativat yhä tarkempaa tietoa yritysten 
ympäristövaikutuksista. Kestävyyden vaatiminen on 
noussut maailmanlaajuiseksi megatrendiksi. Tähän 
vastatakseen monet isot yritykset raportoivat 
kartoittavansa ja vähentävänsä ympäristöön 
kohdistuvia haital l isia vaikutuksiaan yl i lain asettamien 
minimivaatimusten. Tällainen toiminta perustuu 
vapaaehtoisuuteen ja on usein tärkeä osa yrityksen 
julkisuuskuvaa eli  imagoa. Joidenkin uusien yritysten 
strategia on tar jota kestävämpi ja vastuull isempi 
ratkaisu olemassa olevien t i lal le.  

Globaalit markkinat 
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LV. 2019–2020 

Oppimateriaalien sisältöjä 

päivitetään lukuvuosittain. 

Muistathan ladata aina 

uusimman materiaalin 

saadaksesi 

ajankohtaisimmat 

oppimateriaalit. 

A I N E I S T O-

T E H T Ä V Ä

ESIMERKKEJÄ TALOUDELLISEN 
VASTUUN KANTAMISESTA 

Yritysten taloudelliseen vastuullisuuteen liittyvät asiat saavat 

nykyisin paljon huomiota mediassa. Seuraava tehtävä käsittelee 

taloudellista vastuullisuutta. 

TEHTÄVÄ: 

Etsi netistä esimerkki jonkin yrityksen taloudellisesti 

vastuullisesta liiketoiminnasta. 

Hyödynnä etsinnässä jo aiemmin kuvattuja taloudellisen 

vastuullisuuden tunnusmerkkejä:  

• Turvaa yrityksesi menestys näkemyksellisillä ja 

tehokkailla liiketoimintakäytännöillä. 

• Ennakoi tulevaisuutta ja reagoi ajoissa.

• Hoida lakisääteiset velvoitteet, kuten palkat ja verot,

asiallisesti.

• Älä anna tilaa korruptiolle.

• Huolehdi siitä, että yrityksesi liiketoiminnan kautta

kertyneet voitot vaikuttavat positiivisesti omistajien ohella

myös yrityksen työntekijöiden asemaan sekä

ympäröivään yhteisöön ja luontoon.

VASTAUSOHJE: 

Esimerkki voi olla jokin lehtiartikkeli tai video. Laita materiaalin 

linkki vastaukseesi ja kirjoita lisäksi lyhyt perustelu, miksi 

mielestäsi valitsemasi tapaus ilmentää erityisen hyvin juuri 

taloudellisesti vastuullista liiketoimintaa.  
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LV. 2019–2020 

Oppimateriaalien sisältöjä 

päivitetään lukuvuosittain. 

Muistathan ladata aina 

uusimman materiaalin 

saadaksesi 

ajankohtaisimmat 

oppimateriaalit. 

S O V E L T A V A

T E H T Ä V Ä

MITEN YRITYS VIESTII SOSIAALISESTA 
VASTUULLISUUDESTAAN? 

Seuraavassa tehtävässä etsimme yritystä, joka huomioi 

sosiaalisen vastuullisuuden toiminnassaan. 

TEHTÄVÄ: 

Valitse yksi yritys ja etsi sen verkkosivuilta tietoa siitä, 

miten yritys huomioi toiminnassaan sosiaalisen 

vastuullisuuden. 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

1. Minkä yrityksen valitsit? Miksi valitsit juuri

kyseisen yrityksen?

2. Mistä löysit tiedon yrityksen sosiaalisen

vastuullisuuden periaatteista? Löysitkö tiedon

helposti?

3. Kerro lyhyesti, minkälaisia asioita yritys nostaa

sosiaalisen vastuullisuuden kuvauksessaan esiin.

4. Oliko jotakin, mikä yllätti sinut sosiaalisen

vastuullisuuden kuvauksessa? Mitä? Perustele

vastauksesi.
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LV. 2019–2020 

Oppimateriaalien sisältöjä 

päivitetään lukuvuosittain. 

Muistathan ladata aina 

uusimman materiaalin 

saadaksesi 

ajankohtaisimmat 

oppimateriaalit. 

A I N E I S T O-

T E H T Ä V Ä

TUOTTEIDEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS 

Seuraavassa tehtävässä perehdymme 

ympäristömerkkeihin ja viherpesuun. Tutustu lähteisiin 

ja vastaa tehtävän kysymyksiin. 

LÄHTEET:  

Kuluttajaliitto: 

https://www.kuluttajaliitto.fi/tietopankki/vastuullinenkulu

ttaminen/ymparisto-ja-energiamerkit/ 

UL Environment: 

http://sinsofgreenwashing.com/findings/the-seven-

sins/ 

TEHTÄVÄ: 

1. Miten yritys hyötyy tuotteelleen saamastaan

ympäristömerkistä?

2. Ota selvää, ovatko ympäristömerkityt tuotteet

kalliimpia kuin -merkittömät.

3. Viherpesulla (greenwashing) tarkoitetaan

sellaista harhaanjohtavaa markkinointia, jossa

tuotteesta tai palvelusta yritetään antaa

todellisuutta ympäristöystävällisempi mielikuva.

Oletko kohdannut mainonnassa viherpesua?

Kerro tapauksesta. Jos mieleesi ei tule

omakohtaista kokemusta viherpesusta, voit

pohtia lyhyesti, miten ja minkälaisten tuotteiden

mainonnassa viherpesua saattaa ilmetä.
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LV. 2019–2020 

Oppimateriaalien sisältöjä 

päivitetään lukuvuosittain. 

Muistathan ladata aina 

uusimman materiaalin 

saadaksesi 

ajankohtaisimmat 

oppimateriaalit. 

A R V I O I N T I

VASTUULLINEN YRITYSTOIMINTA 

Lopuksi vastaa vielä ytimekkäästi alun tavoitteessa 

esitettyyn tutkimuskysymykseen. Muotoile vastauksesi 

kuitenkin myös harkiten, sillä siitä ilmenee, missä 

määrin olet saavuttanut päättyvän jakson 

oppimistavoitteen.  

Oman oppimisen arviointi: mitä opin ja oivalsin? 

TUTKIMUSKYSYMYS: Miksi vastuullisuudesta on 

tullut niin merkittävä osa tämän päivän liiketoimintaa?  

VASTAUSOHJEET: Kirjoita vastauksesi mainitsemalla 

kolme keskeistä syytä sille, miksi vastuullisuudesta on 

tullut niin merkittävä osa tämän päivän liiketoimintaa. 

Hyödynnä vastauksessasi monipuolisesti jakson 

aikana oppimiasi asioita! 
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