
Yhteiskunnallinen yritystoiminta 
– tausta ja määritelmä

Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä, Oulu 17.10.



Yhteiskunnalliset yritykset: 
 kehittävät ratkaisuja yhteiskunnallisiin tai ekologisiin ongelmiin
 käyttävät pääosan voitostaan yhteiskunnallisten tavoitteidensa 
edistämiseen

” Yhteiskunnallisella yritystoiminnalla tuotetaan ratkaisuja 
viheliäisiin ongelmiin. ”

”Yhteiskunnallisella yritystoiminnalla luodaan 
nostetta, joka kantaa hyvää versovat 

siemenet uusille kasvupaikoille”
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Yhteiskunnallisessa 
yritystoiminnassa on 

muutosvoimaa!



ESITYKSEN SISÄLTÖ

• Yhteiskunnallisen yritystoiminnan juuret

o Italian ja Iso-Britannian perinteet

• Yhteiskunnallinen yritystoiminta Euroopassa ja EU:ssa

o Toimialat ja -muodot

o Eurooppa 2020 –strategia

o Social Business Initiative

• Yhteiskunnallisen yritystoiminnan kehittyminen Suomessa

• Yhteiskunnallinen yritys -merkki
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YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN JUURET

Italia 

• Italian osuuskuntaliike 1980 
–luvulla

• Keskittynyt erityisesti 
kuntouttavaan työtoimintaan 
ja  työllistämiseen

• Painotus yhteisötalouden 
muodoilla

Iso-Britannia 

• 1990 –luvulta lähtien

• Hyväntekeväisyyden ja 
säätiöiden (charity) vahva 
asema

• Blairin kolmas tie

• Cameronin Big society, 
paikallisuuden 
korostaminen
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YHTEISKUNNALLISET YRITYKSET EUROOPASSA

• Päätoimialat: 
• Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työelämään 

integrointi, koulutus ja kuntoutus
• Sosiaali- ja terveyspalvelut 
• Heikommin menestyneiden alueiden paikallinen kehittäminen 
• Ympäristönsuojelu 
• Vastuullinen kauppa kehitysmaiden kanssa

• Yhteiskunnallisen yrityksen voitto tai ylijäämä käytetään 
pääosin yhteiskunnallisen tavoitteen toteuttamiseen. 

• Suosittuja organisaatiomuotoja ovat osuuskunnat ja 
osakeyhtiöt

Lähde: Pöyhönen et al. (2010): Sosiaaliset ja yhteiskunnalliset yritykset - Uuden talouden edelläkävijöitä?

18.10.2012 6

http://www.yhteinenyritys.fi/site/index.php/download_file/view/87/
http://www.yhteinenyritys.fi/site/index.php/download_file/view/87/
http://www.yhteinenyritys.fi/site/index.php/download_file/view/87/
http://www.yhteinenyritys.fi/site/index.php/download_file/view/87/


EU JA YHTEISKUNNALLISET YRITYKSET

• Eurooppa 2020 kasvustrategia

o Yhteiskunnallisten yritysten rooli erityisesti työttömyyden, 
köyhyyden ja syrjäytymisen sekä uusien yhteiskunnallisten
haasteiden selättäjänä. 

• Social Business Initiative - Aloite Sosiaalisista yrityksistä
KOM(2011) 682 lopullinen

o Toimenpiteitä liittyen mm. yhteiskunnallisten yritysten rahoituksen 
ja näkyvyyden parantamiseen sekä lainsäädännön kehittämiseen

o Toimenpiteiden kansallinen soveltaminen? 
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Suomessa on tuhansia 
yhteiskunnallisia yrityksiä!



Olemassa olevat yritykset (ympäristö- , kulttuuri- , nuorisoalat, 
paikalliset sote-yritykset, paikallistalouden kehittäjät)

Polkuja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen

• Uudet yrittäjät: nuoret, paikallisyhteisöt, muutosta 
kaipaavat 

• Palveluita tuottavat järjestöt ja säätiöt

• Sosiaaliset yritykset ja työpankkiyritykset

• Julkisen puolen henkilöstö
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YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN KEHITYS 

• 2004 laki sosiaalisista yrityksistä 

• Yksittäiset yrittäjät ja sektorin edistäjät

• ESR-rahoitteiset kehittämishankkeet

• TEM:n valmistelu

• Yhteiskunnallinen yritys –merkki, ensimmäisten maiden 
joukossa!

-> Yhteiskunnallisten yritysten ekosysteemin rakentuminen

18.10.2012 11





18.10.2012 13

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



YHTEISKUNNALLINEN YRITYS -MERKKI

Yhteiskunnallinen yritys –merkin tavoite on 

 lisätä yhteiskunnallisten yritysten tunnettuutta 

 edistää yhteiskunnallisten yritysten asemaa uudenlaisena 
liiketoiminnan muotona

 vahvistaa yrittäjyyttä

Yhteiskunnallisen yritystoiminnan innovatiivisuuden tunnistaminen 
ja kasvupotentiaalin tukeminen 



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



• AnnanpuraOy

• Asennetta-kampanjaOy

• 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

• LapsiperhePalveluStark 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 (osk, oy, ay, ry …)

- 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


