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Kepa ry:n lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle komission ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (yritysten ei-taloudelliset ja monimuotoisuutta 
koskevat tiedot) (U 46/2013 vp)

Kepa ry katsoo Euroopan komission ehdotuksen ja valtioneuvoston kannan mukaisesti, että 
yritystoiminnan avoimuuden lisääminen on erittäin tärkeää, jotta kaikilla yritysten sidosryhmillä on 
mahdollisuus saada kattavaa tietoa yritysten toiminnasta. Lisäksi Kepa yhtyy komission arvioon 
siitä, että nykyiset sääntelytoimet eivät ole riittävän tehokkaita takaamaan tämän tavoitteen 
toteutumista.

Tuotanto- ja arvoketjujen kansainvälistyminen on kulkenut käsi kädessä vastuuttoman 
yritystoiminnan lisääntymisen kanssa. Suomalaiset kuulevat nykyään yhä enemmän uutisia siitä, 
kuinka monikansalliset yritykset syyllistyvät ihmisoikeusloukkauksiin ja ympäristötuhoihin 
kehitysmaissa. Esimerkkinä tästä on keväinen Bangladeshin vaatetehtaan sortuminen, jossa kuoli 
yli 1000 työntekijää. 

Monet suomalaisyrityksetkin toimivat monikansallisesti. Lähes 70 prosenttia suomalaisista toivoo 
suomalaisyrityksiltä suurempaa vastuullisuutta.1 Avoimuuden lisääminen on avainasemassa. Tällä 
hetkellä yritysten ei-taloudellisesta toiminnasta saa kuitenkin vain vähän tietoa. Komissio arvioi, 
että 94 % eurooppalaisista suuryrityksistä ei raportoi yhteiskuntavastuustaan. Lisäksi yritysten 
julkistamat tiedot ovat yleisesti ottaen puutteellisia, eivätkä täytä riittävässä määrin sidosryhmien 
tarpeita.2 Suomalaisten suuryritysten vastuullisuutta kartoittaneen tuoreen tutkimuksen mukaan 
vain 37 % yrityksistä raportoi vastuullisuudestaan. Samalla toimitusketjun hallinta on yritysten 
mukaan suurin vastuullisuushaaste.3 

Kepan kanta on, että yritysten tulisi raportoida laajasti ihmisoikeus- ja yhteiskunnallisista 
riskeistään niiden taloudellisesta merkityksestä riippumatta. Tällä hetkellä ehdotuksen 
perusteet, joihin valtioneuvosto yhtyy, ovat liian suppeat, koska niiden mukaan direktiivin piiriin 
kuuluvien yritysten tulee raportoida vain taloudellisesti oleellisista riskeistään.

Komission muutosehdotuksista tilinpäätösdirektiiviin 78/660/ETY

1. Toimintakertomuksen tiedot liiketoiminnan kehittymiseen liittyvistä muista kuin taloudellisista
tiedoista (46 artiklan 1 kohdan b alakohta)

Kepan kanta on, että yhteiskuntavastuuraportoinnin tulisi olla osa toimintakertomusta ja 
tilintarkastuksen piirissä. Raportoinnille pitäisi kehittää pätevä varmennusstandardi. Lisäksi 
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direktiivissä tulisi määritellä sanktiomekanismi, jolla voitaisiin puuttua raportoimatta jättämiseen tai 
puutteelliseen raportointiin.  

Kepan näkemyksen mukaan raportointivelvollisuuden tulisi koskea yli 250 työntekijän yrityksiä 
nykyisen yli 500 työntekijän rajan sijaan. Tämä olisi suomalaisen yrityslainsäädännön mukaista ja 
yhtenevä käytäntö sen kanssa, miten esimerkiksi luonnonvarasektorilla toimivat yritykset joutuvat 
raportoimaan maakohtaisesta rahaliikenteestään (U 83/2011 vp).

2. Muiden kuin taloudellisten tietojen antaminen toimintakertomuksessa perustuen kansainvälisiin
kehyksiin (46 artiklan 4 kohta)

Komission ehdotus viittaa kansainvälisesti varteenotettaviin yritysvastuukehyksiin, joihin yritysten 
tulee raportoinnissaan nojautua. Kehyksiä on lukuisia, eivätkä ne tällä hetkellä ole keskenään 
vertailukelpoisia. Sen takia yritysvastuuraportoinnin tulisi perustua standardiin, jolla taattaisiin 
vertailukelpoisuus, riittävä laatutaso ja kattavuus.  

3. Muut kuin taloudelliset tiedot tytäryhtiön toimintakertomuksessa (46 artiklan 5 kohta)

Ehdotuksen mukaan tytäryhtiön ei tarvitse raportoida, jos emoyhtiö jo raportoi. Kepan näkemyksen
mukaan direktiivissä ei kuitenkaan saisi olla poikkeuksia tytäryhtiöiden kohdalla. Lisäksi 
raportoinnin piiriin tulisi sisällyttää yritysten koko arvo- ja alihankintaketju.
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