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YHTEISKUNNALLINEN YRITYS -MERKKI

• Yhteiskunnallinen yritys -merkki viestii yrityksistä, jotka kehittävät
ratkaisuja yhteiskunnallisiin tai ekologisiin ongelmiin ja käyttävät suurimman
osan voitostaan yhteiskunnallisten tavoitteidensa edistämiseen.
• Yhteiskunnallinen yritys –merkki on kaikille toimialoille rekisteröity
yhteisömerkki, merkki lanseerattiin 13.12.2011.
• Merkin kehittämistyöhön on saatu rahoitusta työ- ja elinkeinoministeriöltä sekä
Sitralta
”Yhteiskunnallisissa yrityksissä työn sivutuotteena valmistuu yhteiskunnallista hyvää”
”Vastuullisella toiminnalla varmistetaan hyvä elinympäristö ja kestävä tulevaisuus
kylistä ja kaupungeista kaukomaihin.”
”Yhteiskunnallisella yritystoiminnalla luodaan nostetta, joka kantaa hyvää versovat
siemenet uusille kasvupaikoille”

YHTEISKUNNALLINEN YRITYS -MERKKI
• Yhteiskunnallinen yritys –merkin tavoite on
 lisätä yhteiskunnallisten yritysten tunnettuutta
 edistää yhteiskunnallisten yritysten asemaa uudenlaisena liiketoiminnan
muotona
 vahvistaa yrittäjyyttä

” Suomalaisella työllä valmistetaan hyvä elinympäristö ja kestävä tulevaisuus
kyläyhteisöistä kaukomaihin”
” Yhteiskunnallisten yritykset kääntävät ongelmat mahdollisuuksiksi parantaa
maailmaa ratkaisu ja innovaatio kerrallaan. ”
” Yhteiskunnallinen yritys aloittaa hyvän tuottamisen ketjun omasta henkilöstöstään
ja lähiyhteisöistään.”

YHTEISKUNNALLINEN YRITYS -MERKIN KRITEERIT

Ensisijaiset kriteerit
Yrityksen tarkoitus on ratkaista
yhteiskunnallisia ongelmia
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

1.

YHTEISKUNNALLINEN YRITYS –MERKIN HALLINNOINTI
• Merkit myöntää Suomalaisen Työn Liiton johtokunnan nimittämä
Yhteiskunnallisten yritysten toimikunta. Puheenjohtaja vuorineuvos Kari
Neilimo
• Merkkejä myönnetään alustavasti vuonna 2012 seuraavasti: 28.2., 13.4., 30.5. 6.9.
ja 30.11.
• Merkin sähköinen hakulomake, säännöt ja hakuohjeet löytyvät
www.avainlippu.fi –sivulta.
• Ensivaiheessa lista merkin saaneista yrityksistä julkaistaan Suomalaisen Työn
Liiton sivuilla, kevään aikana Sinivalkoisessa valinnassa (www.sinivalkoinenvalinta.fi).
• Vuosikyselyllä selvitetään onko yrityksen toiminta myöntämisperusteiden osalta
säilynyt ennallaan. Merkkiä haetaan uudelleen kolmen vuoden välein.

YHTEISKUNNALLISEN YRITYKSEN TOIMIKUNTA
Puheenjohtaja:
Vuorineuvos Kari Neilimo

Jäsenet:
Kuluttajaliitto – Konsumentförbund ry., pääsihteeri Juha Beurling
Pellervo, talouspäällikkö Juhani Lehto
Sitra, johtava asiantuntija Janne Ahlström
Soste ry., Asumispalvelusäätiö ASPAn toimitusjohtaja Pekka Mikkola
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, yhteyspäällikkö Harri Järvinen
Suomen Kuntaliitto, elinkeinopolitiikan erityisasiantuntija Jarkko Huovinen
Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry., järjestöpalvelujohtaja Rainer Anttila
Suomen ympäristökeskus SYKE, palvelujohtaja Harri Juvonen
Taiteen keskustoimikunta, Fredrika Wetterhoff –säätiön toiminnanjohtaja Hannele Yrjö-Koskinen
Työ- ja elinkeinoministeriö, neuvotteleva virkamies Auli Korhonen

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, asiantuntija Pekka Ropponen
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YHTEISKUNNALLINEN YRITYS -MERKKI
18 yritykselle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys –merkki

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Annanpura Oy
Bovallius Palvelut Oy
Diacor Terveyspalvelut Oy
Diakoniset Kiinteistöpalvelut Oy
Ektakompus Oy
Helsingin Diakonissalaitoksen
Hoiva Oy
Helsingin Diakonissalaitoksen
säätiö
Hoiva Sofia Oy
Korjaamo Group Oy

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Mifuko Oy
Oskelakoti Oy
Perhekoti Kunto Oy
Pääkaupunkiseudun
Kierrätyskeskus Oy
S-asunnot Oy
Senioriasumisoikeus Oy
Sortso osuuskunta
Suomalainen Hyväntekijä
osuuskunta
Syfo Oy

Seuraavat merkit myönnetään 30.5.
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VIESTINTÄ- JA KEHITTÄMISTOIMENPITEITÄ
Yritysyhteistyö
•

Hankintaketjut

•

Tapahtumat ja koulutukset

Mediaviestintä
Päättäjäviestintä ja vaikuttaminen
• EU-taso
Suomalaisen Työn Liiton toiminta
•

Kampanjat

•

Tutkimukset ja julkaisut

•

Jäsenpalvelut

KIITOS!
Lisätietoja: Saila Tykkyläinen
saila.tykkylainen at avainlippu.fi
050-401 7178

Seuraa Yhteiskunnallinen yritys –merkin Facebook –sivua

