


YHTEISKUNNALLINEN YRITYS -MERKKI

Yhteiskunnallinen yritys –merkin tavoite on 

 hyödyttää yhteiskunnallisia yrityksiä, liittää ne yhteiskunnallisen 
yritystoiminnan sateenvarjon alle

 olla asiakkaille luotettava, nopeasti tunnistettava brändi, joka viestii 
yrityksistä, jotka liiketoiminnalla ratkovat yhteisiä ongelmia

Yhteiskunnallisen yritystoiminnan 
innovatiivisuuden tunnistaminen ja     kasvupotentiaalin 

tukeminen 
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PALVELULUPAUS

• Kuvan tai elementin paikka

Liiton missiona on edistää suomalaisen työn arvostusta.

TUTKIMUS •  VIESTINTÄ  •  MARKKINOINTI •  TAPAHTUMAT •  PALKINNOT  •  JÄSENPALVELUT

Liitto hallinnoi suomalaisen työn puolesta toimivia alkuperämerkkejä ja verkkopalveluita sekä edistää innovointia ja yrittäjyyttä:

Liitto tarjoaa toiminnallaan ainutlaatuisen kohtaamispaikan, jossa yritykset ja yhteisöt, kuluttajat, median 
edustajat sekä poliittiset päättäjät kohtaavat ja voivat yhdessä edistää suomalaisen työn arvostusta.

YRITYKSET •  KULUTTAJAT  •  MEDIA •  PÄÄTTÄJÄT
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Yhteiskunnallisessa 
yritystoiminnassa on 

muutosvoimaa!



YHTEISKUNNALLINEN YRITYS -MERKIN KRITEERIT

Ensisijaiset kriteerit

1.Yrityksen tarkoitus on ratkaista 
yhteiskunnallisia  tai 
ympäristöongelmia

2.Suurin osa voitosta käytetään 
yhteiskunnallisen tavoitteen 
edistämiseen 

3.Toiminta on läpinäkyvää: mm. 1. 
ja 2. kriteeri on kirjattu 
yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin

Ominaispiirteitä mm.

• yhteiskunnallisten vaikutusten 
osoittaminen 

• asiakaslähtöinen kehittäminen, 
asiakkaiden vaikutusvallan 
parantaminen

• työntekijöiden osallistuminen ja 
vaikuttaminen yrityksen toimintaan

• ympäristölle ja ihmisten terveydelle 
tuotettavien haittojen minimointi

• paikallisyhteisöjen kehittäminen, 
paikallinen omistajuus ja 
paikallistalouden tukeminen



• Annanpura Oy

• Asennetta-kampanja Oy

• Bovallius Palvelut Oy

• Diacor Terveyspalvelut Oy

• Diakoniset Kiinteistöpalvelut Oy

• Ektakompus Oy

• Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy

• Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö

• Hovi Group Oy

• Hoiva Sofia Oy

• Invalidiliiton Asumispalvelut Oy

• Kierrätysverkko Oy

• Korjaamo Group Oy

• LapsiperhePalvelu Stark Oy

• Lasten Päivän Säätiö / Linnanmäki

• Mifuko Oy

• Oskelakoti Oy

• Perhekoti Kunto Oy

• Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

• S-asunnot Oy

• Senioriasumisoikeus Oy

• Sokeva Oy

• Somea Oy

• Sortso osuuskunta

• Sosiotaito Oy

• Suomalainen Hyväntekijä osuuskunta

• Syfo Oy
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3.10. mennessä Yhteiskunnallinen yritys –merkki on myönnetty 27 yritykselle

YHTEISKUNNALLINEN YRITYS -MERKKI

”Tavoitteena taloudellisesti, inhimillisesti ja ympäristöllisesti kestävä yhteiskunta”



- Mikä tahansa yritysmuoto 

- Voi toimia lähes millä toimialalla tahansa

- Omistajina yhteisöjä, yrityksiä, yksityisiä 

- Toimintaympäristö paikallisesta globaaliin

YHTEISKUNNALLINEN YRITYSTOIMINTA ON MONIMUOTOISTA
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Yhteiskunnallinen 
yritystoiminta ei ole 

monimutkaista!



KIITOS!

Saila Tykkyläinen
saila.tykkylainen  at  avainlippu.fi

050-401 7178

Seuraa Yhteiskunnallinen yritys -merkin 
Facebook sivua


