Yhteiskuntavastuuopas ISO 26000
ISO 26000 -standardi esittää kansainvälisen näkemyksen siitä, mitä yhteiskuntavastuu
tarkoittaa ja mitä yhteiskuntavastuukysymyksiä organisaatioiden tulisi käsitellä. Standardin
ohjeistus soveltuu kaikille, isoille ja pienille organisaatioille. ISO-standardit tunnetaan
globaalisti, ja niitä käytetään ympäri maailmaa. Suomessa ISO 26000 on vahvistettu
kansalliseksi standardiksi tunnuksella SFS-ISO 26000.

Hollannin standardisointijärjestö on laatinut ohjedokumentin NPR 9026, josta on hyötyä organisaatioille niiden
määrittäessä menettelytapojaan ISO 26000 -standardin
periaatteiden ja ohjeiden noudattamisessa. SFS on kääntänyt ohjedokumentin suomen kielelle, ja se on saatavana
tunnuksella NPR 9026:fi.

SFS selvitti ISO 26000 -standardin soveltuvuutta PK-yritysten
yhteiskuntavastuutoiminnan kehittämisen työkaluksi. Vuonna
2012-2013 toteutetun projektin avulla saatiin kokemusta
standardin käyttöönotosta eri alojen yrityksissä.
Projektissa olivat mukana Vivago Oy (terveysteknologia)
Espoosta, Mainostoimisto Tasku Oy Helsingistä, Vexve Oy
(LVI, energia) Sastamalasta, Northland Mines Oy (kaivos
teollisuus) Kolarista, Kiantama Oy (marjojen jalostus)
Suomussalmelta ja Kiilto Oy (kemianteollisuus) Lempäälästä.

Toimii myös PK-yrityksissä

www.sfs.

ISO 26000 -standardi on työkalu yhteiskuntavastuuasioiden
käsittelyyn. Se ei sovellu sertifiointiin, koska se antaa
ohjeita, ei esitä täsmällisiä vaatimuksia. ISO 26000 sopii
myös käytettäväksi ISOn hallintajärjestelmästandardien
kanssa, kuten ISO 9001 (laatujärjestelmät) tai ISO 14001
(ympäristöjärjestelmät).

Yhteiskuntavastuuopas ISO 26000
toimii myös PK-yrityksissä
Viestinnän suunnittelija Lotta Suistoranta, Mainostoimisto Tasku Oy:
”ISO 26000 auttaa lähestymään yritysvastuuta systemaattisella tavalla, mutta se
ei tee asioita puolestasi. Se antaa raamit, joiden puitteessa organisaation omaa
vastuullisuustapaa ja vastuullisia toimintamalleja voi ryhtyä rakentamaan. Työtä
se kyllä vaatii, mutta ISO 26000 toimii perustavanlaatuisena käsikirjana organi
saation yhteiskuntavastuun perusperiaatteiden määrittelemisessä. ISO 26000
-standardissa yhteiskuntavastuun oleelliset asiat pilkotaan yksityiskohtaisiksi
kysymyksiksi niin, että etsiessään niihin vastauksia tulee samalla käsitelleeksi
organisaationsa vastuullisuuden periaatteet hyvin kattavasti.”

Yhteiskuntasuhdevastaava Miia Mikkonen, Northland Mines Oy:
”Yhteiskuntavastuu on tätä päivää ja kaikkien tehtävä, joka tulisi näkyä koko
organisaation toiminnassa ja olla sen lähtökohta. Standardia ei tulisi nähdä
isona ja raskaana kokonaisuutena, vaan pienistä arjessa tehtävistä palasista
koostuvana kokonaisuutena. Standardin avulla pystytään ennakoimaan toiminta
ympäristöä paremmin ja varautumaan siihen sisältyviin mahdollisiin riskeihin.
Toiminta on varmemmalla pohjalla, kun se perustuu johonkin olemassa olevaan
ohjeistukseen. Sen avulla voi tarkistaa, että tarvittavat asiat on otettu huomioon,
eikä itse tarvitse keksiä pyörää uudestaan.”

”Kiantama Oy lisää vastuullisuusasiat
ISO 22000 -standardin mukaiseen
elintarvikealan hallintajärjestelmään.
ISO 26000:n avulla tehostamme
ja syvennämme jo käytössä olevaa
vastuullisuusohjelmaa, ja tunnistamme
myös kehityskohteita. Standardi ei
anna liikaa konkreettisia ohjeita, vaan
auttaa omaan ajatteluun. Perehtyminen
vaatii kyllä aikaa ja jonkin verran
uudenlaisia työskentelytapoja”.

Tiedottaja Armi Mehto, Kiilto Oy:
”Vastuullisuus sisältyy laatuun.
Olemme sisällyttäneet vastuullisuus
asiat jo entuudestaan ISO 9001
-laatujärjestelmään, nyt täydennämme
sitä ISO 26000:n avulla. ISO 26000
integroi yhteiskuntavastuun kattavasti
ja konkreettisesti osaksi kaikkea
toimintaa, ja toimii hyvänä
’tarkistuslistana’.”

SFS-ISO 26000 Yhteiskuntavastuuopas
1. painos, 2010. 208 sivua (fi/en).
Hinta 104 ¤ (+ alv 24%)

Avainasiakaspäällikkö Janna Ranta, Vivago Oy:
”ISO 26000 on hyvä työväline
tukemaan yhteiskuntavastuuasioiden
selkeyttämistä yrityksessä”.

Laatupäällikkö Anne Savolainen, Vexve Oy:
”Positiivinen julkisuus vastuullisuus
asioissa luo parempaa yritysimagoa,
ja näin ollen tukee ja parantaa
kilpailukykyä”.
Syyskuu 2013

Laatupäällikkö Riitta Ryyti, Kiantama Oy:

NPR 9026:fi Ohjeita standardin ISO 26000
käyttämistä koskevan omaehtoisen
vakuutuksen laatimisesta
1. painos, 2013. 35 sivua (fi). Hinta 54,40 ¤ (+alv 24%)
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