
PIKAOPAS: KESKUSKAUPPAKAMARIN IHMISOIKEUSSITOUMUS

Sosiaalisen vastuun ja sen sisältämän ihmisoikeusvastuun toteuttaminen hyödyttävät yrityksiä ja 
yhteisöjä monin tavoin. Se vahvistaa organisaation suorituskykyä ja taloudellista tulosta. Sosiaa-
lista vastuuta kantava organisaatio on arvostettu työnantaja ja tavaroiden ja palveluiden tarjoaja 
sekä riskittömämpi yhteistyökumppani. Ihmisoikeusvastuu määrittelee markkinoille pääsyä ja lii-
ketoiminnassa pärjäämistä. 

Keskuskauppakamarin Ihmisoikeussitoumus on kaikille Suomessa ja kansainvälisesti toimiville yri-
tyksille ja muille yhteisöille suunnattu, ihmisoikeusvastuun toteuttamiseen ja parantamiseen tar-
koitettu järjestelmä. Se rakentuu yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien pe-
riaatteiden linjauksille. 

Ihmisoikeusvastuu tarkoittaa, että noudatetaan kansallisia lakeja ja toimitaan vielä paremmin ih-
miset huomioiden. Organisaation toiminnan ihmisoikeusvaikutuksia ja -riskejä arvioidaan erityi-
sesti työntekijöiden, asiakkaiden ja lähialueen ihmisten näkökulmista.

Keskuskauppakamarin järjestelmän lähtökohtana on huomion kiinnittäminen organisaation omaan 
toimintaan, johon organisaatiolla on eniten vaikutusvaltaa. Tämän lisäksi ihmisoikeusvaikutuksia 
ja -riskejä arvioidaan myös toimitusketjujen ja asiakaspinnan suuntaan. 

Keskuskauppakamarin Ihmisoikeussitoumuksessa ihmisoikeuksia tarkastellaan kahdeksan keskei-
sen ihmisoikeusteeman osalta:
1. Hengen ja terveyden suoja
2. Epäasiallinen kohtelu: Häirintä, ahdistelu, kiusaaminen
3. Tasavertaisuus ja syrjimättömyys 
4. Työn ja perhe-elämän / muun elämän yhdistäminen 
5. Tietosuoja, henkilötietojen turvallinen käsittely 
6. Työn teettäminen kielletyissä olosuhteissa: orjatyö, pakkotyö, ihmiskauppa
7. Lapsityön kielto
8. Ammattiyhdistystoiminnan mahdollistaminen

Liittyminen sitoumukseen
Keskuskauppakamarin Ihmisoikeussitoumukseen on jatkuva haku. Kun organisaatio haluaa liittyä 
sitoumukseen, toimitaan seuraavasti: 

Mene osoitteeseen www.ihmisoikeussitoumus.fi, josta hakulomakkeet löytyvät

Lataa koneellesi lomakkeet I-IV
o I Organisaation, toimintojen ja tuotteiden kuvaus
o II Oman toiminnan ihmisoikeusvaikutusten arviointi
o III Hankinnan ihmisoikeusvaikutusten arviointi
o IV Sitoutuminen, koulutus ja osallistaminen



Hakemuksessa on täyttöohjeita. Lisäksi Ihmisoikeussitoumuksen hakuopas antaa tukea hakemuk-
sen tekoon. Käsittelymaksu maksetaan ja hakemus lähetetään.

Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunta tekee päätöksen organisaation pääsemisestä mu-
kaan Ihmisoikeussitoumukseen noin kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Mikäli hake-
mus hyväksytään, organisaatio saa heti Ihmisoikeussitoumus-tunnuksen käyttöön. Mikäli hake-
muksessa on ollut puutteita, organisaatioon ollaan yhteydessä ja siltä pyydetään hakemuksen 
täydentämistä.  

Ensimmäisen sitoumusvuoden jälkeen
Kun ensimmäinen sitoumusvuosi lähenee loppuaan, tarkastellaan miten vuosi on mennyt. Onko 
organisaation tuotteisiin, markkinoihin, toimintaan yms. tullut muutoksia, joilla on tai voi olla ih-
misoikeuksia heikentäviä vaikutuksia? Mikäli näin on tapahtunut, ihmisoikeusarvioinnit päivitetään 
(hakulomakkeet II ja III). Lisäksi tarkastellaan suunnitelmien toteutumista ja kirjataan huomiot (ha-
kulomake IV) sekä täytetään loput lomakkeet:
o V Viestintäsuunnitelma
o VI Tavoitteet ja seuranta
o VII Muu raportointi
o VIII Korjaavat toimenpiteet

Ohjeita näidenkin lomakkeiden täyttämiseen on sekä lomakkeissa että Ihmisoikeussitoumuksen 
hakuoppaassa.

Päivitetyt lomakkeet I-IV sekä uudet lomakkeet V-VIII lähetetään Keskuskauppakamariin viimeis-
tään vuoden kuluttua organisaation liittymisestä Ihmisoikeussitoumukseen.

Seuraavina vuosina dokumentteja päivitetään ja toimista raportoidaan ohjeiden mukaisesti.

Viiden vuoden jälkeen sitoumukseen liittymisestä Keskuskauppakamari auditoi sitoumukseen 
liittyneen organisaation toiminnan. Viiden vuoden jälkeen Ihmisoikeussitoumuksen avaamisesta 
myös itse järjestelmää arvioidaan organisaatioilta saadun palautteen ja kokemusten pohjalta.

Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntijalta saa lisätietoja Ihmisoikeussitoumuksesta sekä 
tukea ja neuvoja sitoumukseen liittymiseksi.
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