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LAUSUNTO EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ 6/2005 vp 
LAIKSI RIKOSLAIN 30 LUVUN 13 §:n MUUTTAMISESTA 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain 30 luvun 13 §:ää. Muutoksella oikeushenkilön 
rangaistusvastuu ulotettaisiin koskemaan lahjuksen ottamista elinkeinotoiminnassa. Ehdotetulla lailla 
pantaisiin Suomessa täytäntöön Euroopan unionin puitepäätös lahjonnan torjumisesta yksityisellä sektorilla. 
 

Suhde Suomea sitoviin korruptionvastaisiin kansainvälisiin sopimuksiin ia Suomen lainsäädäntöön 
 
Puitepäätökseen sisältyvä vaatimus kriminalisoida yksityisellä sektorilla tapahtuva aktiivinen ja passiivinen 
lahjominen vastaa pääosin Euroopan neuvoston korruptionvastaiseen yleissopimuksen määräyksiä, jotka on 
Suomessa jo saatettu voimaan. Puitepäätös on kuitenkin mainitun yleissopimuksen määräyksiä laajempi siltä 
osin, kuin se koskee myös voittoa tavoittelematonta liiketoimintaa, liittää oikeushenkilölle seuraamusvastuun 
sen hyväksi otetusta lahjuksesta ja sisältää mahdollisuuden lahjusrikoksesta tuomitun liiketoiminnan 
kieltämiseen. Suomen lainsäädäntö vastaa puitepäätöksen vaatimuksia lukuun ottamatta oikeushenkilön 
vastuuta lahjuksen ottamisesta yksityisellä sektorilla. 
 
Oikeushenkilön vastuu 
 

Puitepäätöksen 6 artiklan mukaan riittää, että oikeushenkilölle voidaan määrätä jonkinlainen 
sakkoseuraamus. Muiden puitepäätöksen 6 artiklassa mainittujen seuraamusten kuten liiketoiminnan 
kieltämisen käyttöön ottaminen on harkinnanvaraista. Liiketoimintakiellosta annetun lain (1059/1985) 
mukaan liiketoiminnan kieltäminen on mahdollista jossain määrin laajemminkin kuin puitepäätöksessä. 
 

Arvioidessaan puitepäätösluonnosta vuonna 2002 valtioneuvosto (U 39/2002 vp.) ja lakivaliokunta (LaVL 
16/2002 vp) pitivät ongelmallisena oikeushenkilön vastuun ulottamista lahjoman ottamiseen 
elinkeinotoiminnassa. Tuolloisessa muodossaan puitepäätös näytti voivan johtaa myös siihen 
epätarkoituksenmukaiseen järjestelyyn, että oikeushenkilöä rangaistaisiin siitä, että sen puolesta toimiva on 
rikollisella menettelyllä aiheuttanut sille taloudellista tai muuta vahinkoa. Mainittua ongelmaa ei kuitenkaan 
enää ole lopullisessa puitepäätöksessä. Puitepäätöksen mukaan oikeushenkilön vastuu voisi tulla 
kysymykseen ainoastaan silloin, kun lahjus on otettu vastaan oikeushenkilön hyväksi. 



 

Oikeushenkilön rangaistusvastuun puitepäätöksen edellyttämä laajentuminen ehdotetaan 
toteutettavaksi lisäämällä lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa rikoslain 30 luvun 13 §:ään, 
jossa mainitaan ne luvun rikokset, joihin sovelletaan oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevia 
säännöksiä. Lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa säädetään rikoslain 30 luvun 8 §:ssä ja 
oikeushenkilön rangaistusvastuusta tarkemmin rikoslain 9 luvussa. Näitä säännöksiä ei ehdoteta 
muutettaviksi. Kuten hallituksen esityksen perusteluista ilmenee, voimassa olevat rikoslain 
säännökset rajaavat käytännössä oikeushenkilön rangaistusvastuun mahdollisissa lahjuksen 
ottamisrikoksissa tapauksiin, joita puitepäätöksessäkin on tarkoitettu. Yhteisösakkoon voisi johtaa 
esimerkiksi yrityksen hyväksi otettu lahjus, jos sen yhteydessä on sitouduttu kilpailevaa yritystä 
loukkaaviin tai lainvastaisia toimenpiteisiin. 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 

Asia Oikeushenkilön rangaistusvastuu; HE 8/2005 vp 
 
 
Hallituksen esityksessä 8/2005 vp ehdotetaan rikoslain 30 luvun 13 §:n 
muuttamista siten, että oikeushenkilön rangaistusvastuu ulottuisi myös 
lahjuksen ottamiseen elinkeinotoiminnassa. 
 
Ehdotuksella pantaisiin Suomessa täytäntöön Euroopan unionin neuvoston 
22 päivänä heinäkuuta 2003 hyväksymä puitepäätös lahjonnan torjunnasta 
yksityisellä sektorilla. Puitepäätöksen 5 artiklan 1 kohdan mukaan 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, 
että oikeushenkilö voidaan saattaa vastuuseen myös päätöksen 2 artiklassa 
tarkoitetusta lahjuksen ottamisesta. Päätöksen täytäntöönpano edellyttää 
Suomessa laintasoista sääntelyä. 
 
Ehdotettua yhteisövastuun liittämistä passiiviseen lahjomiseen on 
aikaisemmin pidetty ongelmallisena Suomen rikoslain kannalta. Hallituksen 
esityksen perusteluista käy kuitenkin ilmi, että po. vastuu ei käytännössä 
voisi toteutua silloin kun yrityksen työntekijän tai vastuuhenkilön lahjuksen 
ottamisesta aiheutuu yritykselle vahinkoa. Säännös tulisi sovellettavaksi 
lähinnä silloin kun lahjuksen ottaminen vahingoittaa jonkun toisen yrityksen 
etuja. 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriö pitää ehdotettua muutosta perusteltuna. 
 
Tässä yhteydessä kauppa-ja teollisuusministeriö haluaa tuoda esiin vielä 
seuraavaa. Kauppa-ja teollisuusministeriö on vuonna 2004 hyväksynyt 
vastuullista yritystoimintaa koskevat linjaukset. Vastuullinen YritysSuomi 
ohjelmallaan kauppa-ja teollisuusministeriö pyrkii yhteistyössä 
viranomaisten, ehnkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kanssa edistämään 
vastuullista yritystoimintaa koskevien toimintatapojen ja käytäntöjen 
omaksumista suomalaisissa yrityksissä. 
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Hallituksen esityksen kohdassa 4 korostetaan liike-elämän ponnisteluja 
lahjonnan torjuntaa koskevien ennalta ehkäisevien toimenpiteiden 
kehittämiseksi. Tältä osin hyvinä esimerkkeinä kauppa-ja teollisuusministeriö 
viittaa OECD.n hyväksymiin ja vuonna 2000 tarkistettuihin toimintaohjeisiin 
monikansallisille yrityksille. Toimintaohjeiden jaksossa VI käsitellään 
lahjontaa torjuntaa koskevia suosituksia. Näitä periaatteita voivat soveltaa niin 
puhtaasti kotimarkkinoilla kuin kansainvälisesti toimivat yritykset. 

Neuvotteleva virkamies Jorma Immonen 
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OECD:N TOIMINTAOHJEET MONI-
KANSALLISILLE YRITYKSILLE 

(Vuoden 2000 tarkistus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONIKA 
Kansainvälisen sijoitustoiminnan ja 

monikansallisten yritysten neuvottelukunta 
 



 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ministerineuvosto on 27 päivänä 
kesäkuuta vuonna 2000 hyväksynyt (C(2000)96/Final) tarkistetut monikansallisille 
yrityksille suunnatut toimintaohjeet. Tämän alunperin vuodelta 1976 olevan 
käyttäytymissäännöstön tavoitteena on auttaa varmistamaan, että kansainväliset yritykset 
toimivat sen maan toimintakäytäntöjen ja yhteiskunnallisten odotusten mukaisesti, joissa 
niillä on toimipaikka. Toimintaohjeet täydentävät ja vahvistavat yritysten pyrkimyksiä 
toimia yhteiskunnallisesti ja eettisesti vastuullisella tavalla. 
 

OECD:n jäsenvaltioiden hallitukset ovat sitoutuneet edistämään toimintaohjeiden 
maailmanlaajuista noudattamista. Myös elinkeinoelämä sekä työntekijä- ja kansalaisjärjestöt 
tukevat aktiivisesti niitä. Valtioneuvoston 5 päivänä huhtikuuta 2001 asettama 
kansainvälisen sijoitustoiminnan ja monikansallisten yritysten neuvottelukunta (MONIKA) 
toimii Suomessa OECD:n ministerineuvoston päätöksen tarkoittamana kansallisena 
yhteyselimenä (asetus 335/2001). Kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä olevan 
laajapohjaisen neuvottelukunnan tehtävänä on edistää erityisesti tiedottamalla ja muilla 
keinoilla toimintaohjeiden tehokasta soveltamista. 
 

Kansainvälisen sijoitustoiminnan ja monikansallisten yritysten neuvottelukunta (MONIKA) 
on vakuuttunut siitä, että toimiessaan OECDrn toimintaohjeiden mukaisesti myös 
suomalaiset kansainväliset yritykset vaikuttavat myönteisesti taloudelliseen, sosiaaliseen ja 
ympäristöä koskevaan kehitykseen. 
 
 

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2001 
 

KANSAINVÄLISEN SIJOITUSTOIMINNAN JA MONIKANSALLISTEN YRITYSTEN 
NEUVOTTELUKUNTA 

Risto Paaermaa 
Puheenjohtaja 
Jorma Immonen 
Pääsihteeri 
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Taustaa 

1. OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille (OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises, jäljempänä "toimintaohjeet") ovat valtioiden monikansallisille 
yrityksille esittämä suosituskokoelma. Toimintaohjeissa esitetään joukko vapaaehtoisuuteen 
perustuvia periaatteita ja normeja vastuulliselle ja sovellettavien lakien mukaiselle 
liiketoiminnalle. Toimintaohjeet pyrkivät varmistamaan, että yritysten toiminta on 
sopusoinnussa kunkin valtion harjoittaman politiikan kanssa, vahvistamaan yritysten ja 
niiden toimintaympäristön muodostavan yhteiskunnan välistä luottamusta, edistämään 
ulkomaisille sijoituksille suotuisaa ilmapiiriä ja lisäämään monikansallisten yritysten 
panosta kestävän kehityksen edistämisessä. Toimintaohjeet ovat osa OECD:n kansainvälistä 
sijoitustoimintaa ja monikansallisia yrityksiä koskevaa julistusta {OECD Declaration on 
International Investment and Multinational Enterprises), jossa käsitellään myös yritysten 
kohtelua kansallisella tasolla, yrityksiin kohdistuvia ristiriitaisia vaatimuksia sekä 
kansainvälisiä sijoituksia edistäviä ja ehkäiseviä tekijöitä. 

2. Kansainvälinen yritystoiminta on kokenut kauaskantoisen rakenteellisen muutoksen, ja 
toimintaohjeiden syntyminen kuvastaa osaltaan tätä kehitystä. Palveluja tietovaltaisten 
alojen voimakkaan kasvun seurauksena ovat myös palvelu- ja teknologiayritykset tulleet 
mukaan kansainvälisille markkinoille. Suuryritykset tekevät edelleen suurimman osan 
ulkomaisista sijoituksista, ja nykyinen kehitys näyttää suosivan mittavia kansainvälisiä 
fuusioita. Samaan aikaan myös pienten ja keskisuurten yritysten ulkomaiset investoinnit 
ovat kasvaneet, ja nämä yritykset ovat nykyään merkittävä tekijä kansainvälisellä kentällä. 
Monikansalliset aivan kuten kotimaisetkin yritykset ovat kehittyneet tavalla, joka 
mahdollistaa entistä monimuotoisemmat liiketoiminnan järjestelyt ja organisatoriset 
ratkaisut. Strategiset liittoutumat ja entistä läheisemmät suhteet toimittajiin ja aliurakoitsi-
joihin ovat omiaan hämärtämään yksittäisten yritysten välisiä rajoja. 

3. Monikansallisten yritysten nopea rakenteellinen kehitys näkyy myös niiden toiminnassa 
kehitysmaissa, joissa ulkomaiset suorat investoinnit ovat kasvaneet ripeästi. Kehitysmaissa 
monikansalliset yritykset ovat laajentaneet toimintaansa alkutuotannosta ja 
kaivannaisteollisuudesta valmistukseen, kokoonpanoon, kotimarkkinoiden kehittämiseen ja 
palveluihin. 

4. Monikansallisten yritysten toiminta on kansainvälisen kaupan ja sijoitustoiminnan myötä 
vahvistanut ja syventänyt OECD-maiden talouksien keskinäisiä siteitä ja niiden yhteyksiä 
muuhun maailmaan. Tämä on merkittävästi hyödyttänyt sekä koti- että isäntämaita. Hyöty 
syntyy siitä, että monikansalliset yritykset tarjoavat kuluttajille näiden haluamia tuotteita ja 
palveluja kilpailukykyiseen hintaan ja antavat samalla kohtuullisen tuoton 
pääomasijoittajille. Monikansallisten yritysten harjoittama kaupankäynti ja 
mvestomtitoiminta tehostavat pääoman, teknologian, inhimillisten resurssien ja 
luonnonvarojen käyttöä. Lisäksi ne helpottavat teknologian siirtoa maailman eri alueiden 
välillä ja edistävät paikallisiin oloihin soveltuvan teknologian kehitystä. Tarjoamalla sekä 
muodollista että käytännönläheistä koulutusta nämä yritykset samalla kasvattavat 
isäntämaan inhimillistä pääomaa. 

5. Taloudellisten muutosten luonne, laajuus ja nopeus ovat asettaneet uusia strategisia 
haasteita yrityksille ja niiden osakkaille. Monikansallisilla yrityksillä on tilaisuus toteuttaa 
kestävää kehitystä edistäviä, parhaan käytännön mukaisia toimintatapoja, joilla pyritään 
sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristötavoitteiden väliseen tasapainoon. Monikansallisten 
yritysten mahdollisuuksia edistää kestävää kehitystä parantaa merkittävästi se, että kauppaa 
ja sijoitustoimintaa harjoitetaan avoimilla, kilpailluilla ja asianmukaisesti säännellyillä 
markkinoilla. 

6. Useat monikansalliset yritykset ovat osoittaneet, että hyvien liiketoimintatapojen 
noudattaminen voi lisätä kasvua. Kilpailu on nykyään ankaraa, ja monikansalliset yritykset 
joutuvat toimimaan oikeudellisesti, sosiaalisesti ja lainsäädännöllisesti hyvinkin erilaisissa 
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ympäristöissä. Tällöin jotkut yritykset saattavat joutua kiusaukseen jättää noudattamatta 
asianmukaisia toimintatapoja ja periaatteita saadakseen itselleen kohtuutonta kilpailuetua. 
Muutaman harvan yrityksen arveluttava toiminta voi asettaa monien muiden maineen 
kyseenalaiseksi ja aiheuttaa huolta ympäröivässä yhteiskunnassa. 

7. Monet yritykset ovat reagoineet tähän huoleen kehittämällä sisäisiä toiminta-ohjelmif., 
ohjeistoja ja johtamisjärjestelmiä, jotka tukevat yritysten sitoutumista yhteiskunnalliseen 
vastuuseen, hyvään käytäntöön sekä hyvään liiketoimintatapaan ja työntekijäsuhteisiin. Osa 
yrityksistä on näissä pyrkimyksissään käyttänyt hyväksi konsultointi-, tarkastus- ja 
sertifiointipalveluja, minkä seurauksena näistä kysymyksistä on jo kertynyt 
asiantuntemusta. Samalla nämä ponnistelut ovat herättäneet yhteiskunnallista keskustelua 
siitä, mistä hyvä liiketoimintatapa koostuu. Toimintaohjeet selkeyttävät ne hyväksyneiden 
maiden hyvää liiketoimintatapaa koskevia yhteisiä odotuksia ja tarjoavat samalla yrityksille 
vertailukohteen. Siten toimintaohjeet sekä täydentävät että vahvistavat yksityisiä 
pyrkimyksiä vastuullisen liiketoiminnan määrittelemiseksi ja harjoittamiseksi. 

8. Valtiot tekevät yhteistyötä keskenään ja muiden toimijoiden kanssa vahvistaakseen niitä 
kansainvälisiä oikeudellisia ja poliittisia puitteita, joissa liiketoimintaa harjoitetaan. Näitä 
puitteita on rakennettu sodanjälkeisenä aikana, jolloin erisimmäinen askel oli 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen hyväksyminen vuonna 1948. Muita 
tuoreempia sopimuksia ovat ILOn työelämän perusoikeuksia ja perusperiaatteita koskeva 
julistus, ympäristöä ja kehitystä koskeva Rion julistus ja Agenda 21 -toimintaohjelma sekä 
Kööpenhaminan julistus sosiaalisesta kehityksestä. 
 

9. Myös OECD on osaltaan myötävaikuttanut kansainvälisen normiston kehittä- 
miseen. Viimeisimpiä askeleita ovat kansainvälisissä liikesuhteissa tapahtuvan 
ulkomaisiin viranomaisiin kohdistuvan lahjonnan torjuntaa koskeva yleissopimus 
(Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International 
Business Transactions), OECD:n yritysten johtamista koskevien periaatteiden 
(OECD Principles of Corporate Governance) ja OECDrn sähköisen kaupankäyn- 
nin kuluttajansuojaa koskevien toirnintaohjeiden (OECD Guidelines for Consu- 
mer Protection in the Context of Electronic Commerce) hyväksyminen sekä 
OECD:n valmisteilla olevat siirtohinnoittelua koskevat toimintaohjeet monikan- 
sallisille yrityksille ja verohallinnoille (OECD Guidelines on Transfer Pricing for 
Multinational Enterprises and Tax Administrations). 
 

10. Toimintaohjeet hyväksyneiden valtioiden yhteinen tavoite on vahvistaa sitä 
myönteistä panosta, jolla monikansalliset yritykset voivat edistää taloudellista, 
ympäristöpoliittista ja yhteiskunnallista kehitystä ja lieventää niiden eri toimin- 
noista mahdollisesti aiheutuvia vaikeuksia. Pyrkiessään tähän tavoitteeseen valti- 
ot toimivat yhteistyössä monien sellaisten yritysten, ammattiyhdistysliikkeiden ja 
muiden kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka omilla tavoillaan työskentelevät saman 
päämäärän hyväksi. Valtiovalta voi myötävaikuttaa kehitykseen luomalla tehok- 
kaita kansallisia toimintaohjelmia, joihin kuuluvat vakaa talouspolitiikka, yritys- 
ten tasapuolinen kohtelu, asianmukainen sääntely ja järkevä valvonta, puolueeton 
oikeuskäytäntö ja laillisuusvalvonta sekä tehokas ja rehellinen julkishallinto. Val- 
tiot voivat auttaa myös ylläpitämällä ja edistämällä tarkoituksenmukaisia, kestä- 
vää kehitystä tukevia normeja ja poliittisia ohjelmia sekä tekemällä jatkuvia uu- 
distuksia, joilla taataan julkisen sektorin tehokkuus ja toimivuus. Toimintaohjeet 
hyväksyneet valtiot ovat sitoutuneet sekä kansallisen että kansainvälisen politiik- 
kansa jatkuvaan kehittämiseen pyrkimyksenään kaikkien ihmisten hyvmvoinnin 
ja elintason kohentaminen. 

I.  Käsitteet ja periaatteet 

1. Toimintaohjeet koostuvat valtioiden monikansallisille yhtiöille esittämistä suosituksista. 
Toimintaohjeissa esitetään periaatteita ja normeja vastuulliselle ja sovellettavien lakien 



14 

mukaiselle liiketoiminnalle. Toimintaohjeiden noudattaminen on yrityksille vapaaehtoista 
eivätkä ne ole oikeudellisesti velvoittavia. 

2. Koska monikansallisten yritysten toiminta ulottuu joka puolelle maailmaa, myös alan 
kansainvälisen yhteistyön tulisi kattaa kaikki maailman maat. Toimintaohjeet hyväksyneet 
valtiot kehottavat alueillaan toimivia yrityksiä noudattamaan toimintaohjeita kaikilla 
toiminta-alueillaan ottaen huomioon kunkin isäntämaan erityiset olosuhteet. 

3. Toimintaohjeet eivät edellytä monikansallisen yrityksen täsmällistä määrittelemistä. 
Yleensä monikansallisella yrityksellä tarkoitetaan useammassa kuin yhdessä maassa 
toimivaa yhtiötä tai muuta kokonaisuutta, joka kykenee koordinoimaan yksittäisten 
yksiköiden toimintaa eri tavoin. Vaikka yksi tai useampi näistä yksiköistä voikin 
voimakkaasti vaikuttaa muiden yksiköiden toimintaan, autonomisuuden aste voi vaihdella 
huomattavasti yrityksen mukaan. Omistajina voivat olla yksityiset, valtio tai molemmat. 
Toimintaohjeet on tarkoitettu kaikille monikansalliseen yritykseen sisältyville yksiköille 
(emoyhtiöille ja/tai paikallisyksiköille). Eri yksiköiden odotetaan toimivan yhteistyössä ja 
avustavan toisiaan toimintaohjeiden noudattamisessa niiden keskinäisen vastuunjaon 
mukaisesti. 

4. Toimintaohjeiden tarkoituksena ei ole tehdä eroa monikansallisten ja kotimaisten 
yritysten kohtelussa vaan tarjota hyvän liiketoiminnan malli kaikille. Siten monikansallisilta 
ja kotimaisilta yrityksiltä odotetaan samanlaista menettelyä aina silloin, kun toimintaohjeet 
ovat sovellettavissa molempiin. 

5. Valtiot pyrkivät siihen, että toimintaohjeita noudatetaan mahdollisimman laajalti. 
Vaikka pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei olekaan samanlaisia toimintaedellytyksiä kuin 
suuryrityksillä, toimintaohjeet hyväksyneet valtiot kehottavat myös pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä noudattamaan toimintaohjeiden suosituksia niin kattavasti kuin mahdollista. 

6. Toimintaohjeet hyväksyneiden valtioiden ei tule käyttää suosituksia protektionistisiin 
tarkoituksiin eikä siten, että se suhteellinen etu, jonka kohdemaa monikansallisen yrityksen 
sijoituksille tarjoaa, joutuisi kyseenalaiseksi. 

7. Valtioilla on oikeus kansainvälisen oikeuden mukaisesti määrätä niistä ehdoista, joiden 
mukaan monikansallisten yritysten tulee niiden lainkäyttöalueella toimia. Monikansallisten 
yritysten eri maissa toimiviin yksiköihin sovelletaan kyseisten maiden lakia. Jos eri valtiot 
kohdistavat monikansallisiin yrityksiin ristiriitaisia vaatimuksia, kyseiset valtiot pyrkivät 
vilpittömässä mielessä ratkaisemaan mahdollisesti syntyvät ongelmat. 

8. Suositukset esittäessään toimintaohjeet hyväksyneet valtiot sitoutuvat täyttämään omat 
velvoitteensa kohtelemalla yrityksiä tasapuolisesti sekä kansainvälisen oikeuden ja 
sopimusvelvoitteittensa mukaisesti. 

9. Erimielisyyksien kansainvälisten ratkaisumekanismien, kuten välimiesmenettelyn, 
käyttöä suositaan yritysten ja isäntämaiden välillä ilmenevien juridisten ongelmien 
ratkaisukeinoksi. 
 

10. Toimintaohjeet hyväksyneet valtiot pyrkivät edistämään niiden soveltamista 
käytäntöön. Jokainen valtio perustaa kansallisen yhteyselimen, joka pyrkii edis- 
tämään toimintaohjeiden soveltamista ja toimii keskustelufoorumina kaikissa 
toimintaohjeisiin liittyvissä asioissa. Toimintaohjeet hyväksyneet valtiot osallis- 
tuvat myös asianmukaisiin tarkistuksiin ja konsultaatioihin, joissa käsitellään 
toimintaohjeiden tulkintaa muuttuvassa maailmassa. 
 
 
 
 

II. Yleiset periaatteet 
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Yritysten olisi toiminnassaan otettava täysin huomioon isäntämaassa noudatettu politiikka 
sekä sidosryhmien näkemykset. Tässä mielessä yritysten tulisi: 

1. edistää taloudellista, sosiaalista ja ympäristöpoliittista kehitystä kestävän kehityksen 
toteuttamiseksi 

2. kunnioittaa toimintansa vaikutuspiirissä olevien ihmisten ihmisoikeuksia isäntämaan 
kansainvälisten velvoitteiden ja sitoumusten mukaisesti 

3. edistää paikallisen toimintakyvyn kehittämistä toimimalla läheisessä yhteistyössä 
paikallisen yhteisön sekä paikallisten yritysten kanssa sekä kehittää yrityksen 
toimintaa kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla terveen liiketoiminnan 
tarpeiden mukaisesti 

4. edistää inhimillisen pääoman muodostusta erityisesti luomalla työtilaisuuksia ja 
helpottamalla työntekijöiden koulutusta 

5. pidättäytyä hakemasta ja hyväksymästä erivapauksia, joita ei ole otettu huomioon 
ympäristöön, turvallisuuteen ja -terveyteen, työvoimaan, verotukseen, taloudellisiin 
kannustimiin tai muihin kysymyksiin liittyvässä normistossa ja lainsäädännössä 

6. tukea ja soveltaa hyvän yritysjohtamisen periaatteita ja kehittää ja soveltaa siihen 
liittyvä käytäntöjä 

7. kehittää ja soveltaa tehokkaita itsesääntelykäytäntöjä ja johtamisjärjestelmiä, jotka 
synnyttävät molemminpuolista luottamusta yritysten ja ympäröivän yhteiskunnan 
välillä 

8. edistää työntekijöiden tietoisuutta yrityksen toimintatavoista ja niiden noudattamista 
tiedotuksen sekä koulutusohjelmien avulla 

9. pidättyä syrjivistä tai kurinpitotoimista sellaisia työntekijöitä kohtaan, jotka 
vilpittömässä mielessä raportoivat yrityksen johdolle tai soveltuvin osin asianomaisille 
viranomaisille lain, näiden toimintaohjeiden tai yrityksen periaateohjelmien vastaisista 
käytännöistä 

10. kehottaa mahdollisuuksien mukaan liikekumppaneita, toimittajia ja alihankkijoita 
soveltamaan näiden toimintaohjeiden kanssa sopusoinnussa olevia periaatteita. 

11. pidättäytyä sopimattomasta osallistumisesta paikalliseen poliittiseen toimintaan. 
 
 
 
 

III. Yritystoimintaa koskevien tietojen ilmoittaminen 
 

1. Yritysten tulisi huolehtia siitä, että niiden toiminnasta, rakenteesta, taloudellisesta 
tilanteesta ja tuloskehityksestä julkaistaan säännöllisesti ajanmukaisia, luotettavia ja 
tarkoituksenmukaisia tietoja. Tiedot olisi julkaistava koko yrityksestä ja soveltuvin osin 
myös liiketomimta-alueittain tai maantieteellisesti jaoteltuna. Tiedotuspolitiikka olisi 
sovitettava yrityksen luonteen, koon ja sijainnin mukaan ottaen huomioon kustannukset, 
liikesalaisuudet ja muut kilpailuun liittyvät seikat. 

2. Yritysten tulisi soveltaa tiedotuksessaan, kirjanpidossaan ja tilintarkastuksessaan tiukkoja 
laatuvaatimuksia. Lisäksi yrityksiä kehotetaan soveltamaan samoja laatuvaatimuksia myös 
muussa kuin taloudellisessa tiedotuksessaan, kuten ympäristöä ja sosiaalisia kysymyksiä 
koskevassa raportoinnissaan. Myös ne periaatteet, joiden mukaisesti taloudellinen ja muu 
informaatio kootaan ja julkaistaan, olisi julkistettava. 
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3. Yritysten tulisi julkaista itsestään perustiedot, kuten nimi, sijainti ja rakenne sekä 
emoyhtiön ja sen tärkeimpien osakkuusyhtiöiden nimet, osoitteet ja puhelinnumerot, 
emoyhtiön suora ja epäsuora omistusosuus näissä osakkuusyhtiöissä sekä niiden 
keskinäinen osakkeenomistus. 

4. Yritysten olisi lisäksi ilmoitettava tiedot seuraavista asioista: 
 

a. yhtiön taloudellinen ja operatiivinen tulos 
b. yhtiön tavoitteet 
c. yhtiön pääomistajat ja äänioikeus 
d. hallituksen jäsenet ja muut avainhenkilöt sekä heille maksettavat palkkiot 
e. merkittävät näköpiirissä olevat riskitekijät 
f. työntekijöihin ja muihin sidosryhmiin liittyvät merkittävät kysymykset 
g. yhtiön johtamisrakenteet j a -periaatteet. 

5. Lisäksi yrityksiä kehotetaan julkaisemaan lisätietoja esimerkiksi seuraavista asioista: 
 

a. yrityksen arvot tai julkaistavaksi tarkoitetut toimintaperiaatteet, mukaan lukien 
yrityksen sosiaaliset, eettiset ja ympäristöpoliittiset ohjelmat sekä muut 
käyttäytymissäännöt, jotka yritys on hyväksynyt ohjenuorakseen. Lisäksi voidaan 
tiedottaa näiden periaatteiden hyväksymisajankohdasta, maista ja muista yksiköistä, 
joihin niitä sovelletaan, sekä siitä, miten yritys on näiden periaatteiden toteuttamisessa 
onnistunut. 

b. riskien hallinnassa ja lakien noudattamisessa sovellettavat järjestelmät ja 
liiketoiminnan periaatteet 

 

c.    suhteet työntekijöihin ja muihin sidosryhmiin. 

IV. Työ ja työelämän suhteet 
 

Yritysten tulisi sovellettavien säädösten, vallitsevien työmarkkinasuhteiden ja 
työsuhdekäytäntöjen puitteissa: 

1. a)    kunnioittaa työntekijöidensä oikeutta olla ammattiyhdistysten ja työn- 
tekijöiden bona flde edustajien edustamia sekä ryhtyä rakentaviin 
neuvotteluihin tällaisten edustajien kanssa, jotta päästäisiin sopimuksiin 
työehdoista joko suoraan yrityskohtaisesti tai työnantajayhdistys-ten kanssa 

b) pyrkiä lapsityövoiman käytön tehokkaaseen lopettamiseen 

c) pyrkiä pakkotyön lopettamiseen kaikissa sen muodoissa 

d) olla syrjimättä työntekijöitään työhönotossa tai työnteossa rodun, ihonvärin, 
sukupuolen, uskonnon, poliittisten näkemysten, etnisen syntyperän tai 
yhteiskunnallisen taustan perusteella, ellei valikoivuus työntekijöiden 
henkilökohtaisten ominaisuuksien suhteen perustu valtion politiikkaan, jolla 
pyritään nimenomaan edistämään tasa-arvoa työelämässä, tai työn asettamiin 
vaatimuksiin 

2. a)    helpottaa työntekijöiden edustajien toimintaa tarpeellisin tavoin te- 
hokkaan työsopimusjärjestelmän luomiseksi 

b) antaa työntekijöiden edustajille tietoja, joita tarvitaan työehdoista käytävien 
asiallisten neuvottelujen pohjaksi 
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c) edistää työnantajan ja työntekijöiden ja heidän edustajiensa välistä kuulemis- ja 
yhteistoimintamenettelyä molempia kiinnostavissa kysymyksissä. 

3. antaa työntekijöille ja heidän edustajilleen tietoja, joiden avulla he voivat muodostaa 
oikean ja riittävän kuvan yksikön tai soveltuvin osin koko yrityksen kehityksestä. 

4. a) noudattaa työ- ja työmaxkkinasuhteissa ehtoja, jotka ovat vallintaan yhtä edullisia kuin 
muiden vastaavien työnantajien isäntämaassa noudattamat ehdot. 

 

b)   ryhtyä tarvittaviin toimiin työterveyden ja -turvallisuuden varmistamiseksi. 

5. palkata kaikessa toiminnassa aina mahdollisuuksien mukaan paikallista henkilöstöä ja 
tarjota koulutusta työtaitojen parantamiseksi yhteistyössä työntekijöiden edustajien ja 
tarvittaessa asianomaisten viranomaisten kanssa. 

6. ilmoittaa työntekijöiden edustajille ja tarvittaessa asianomaisille viranomaisille 
kohtuullisen ajoissa yrityksen toiminnassa suunnitelluista muutoksista, joilla saattaa 
olla merkittävä vaikutus työtekijöiden toimeentuloon erityisesti silloin, kun kyseessä 
on yksikön toiminnan lopettaminen siihen liittyvine lomautuksineen tai 
joukkoirtisanomisineen, sekä toimia yhteistyössä työntekijöiden edustajien ja 
asianomaisten viranomaisten kanssa lievittääkseen näitä kielteisiä vaikutuksia niin 
pitkälle kuin mahdollista. Yksittäistapauksissa voi olla tarkoituksenmukaista antaa 
ilmoitus jo ennen lopullista päätöksentekoa. Myös muita mielekkäitä yhteistyömalleja 
päätösten vaikutusten lieventämiseksi voidaan soveltaa. 

7. pidättäytyä uhkailemasta työntekijöiden edustajien kanssa käytävien vilpittömien 
työehtoneuvottelujen yhteydessä tai työntekijöiden käyttäessä järjes-
täytymisoikeuttaan sillä, että yksikkö tai osa siitä siirretään pois kyseisestä maasta tai 
että yrityksen muiden maiden yksiköistä siirretään työntekijöitä kyseiseen maahan, ja 
siten pyrkiä kohtuuttomasti vaikuttamaan tällaisiin neuvotteluihin tai estää 
työntekijöitä käyttämästä järjestäytymisoikeuttaan. 

8. tehdä työntekijöiden valtuutetuille edustajille mahdolliseksi käydä neuvotteluja 
työehtosopimuksista tai työntekijöiden ja työnantajan välisistä suhteista sekä antaa 
tilaisuus osapuolille keskustella molempia osapuolia kiinnostavista kysymyksistä 
sellaisten johdon edustajien kanssa, joilla on valtuudet tehdä päätöksiä neuvottelun 
alaisista asioista. 

V. Ympäristö 
 

Yritysten tulisi isäntämaan lakien, määräysten ja hallinnollisten käytäntöjen sekä 
asiaankuuluvien kansainvälisten sopimusten, periaatteiden, tavoitteiden ja normien 
mukaisesti pyrkiä suojelemaan ympäristöä ja huolehtimaan yleisestä terveydestä ja 
turvallisuudesta ja muutoinkin toimimaan tavalla, joka palvelee perimmäisiä kestävän 
kehityksen päämääriä. Erityisesti yritysten tulisi: 

1. ottaa käyttöön ja ylläpitää toimintansa edellyttämää ympäristöjärjestelmää, johon 
sisältyy 

 

a. yrityksen toiminnan ympäristö-, terveys- ja tavallisuusvailmtuksia koskevan 
riittävän ja ajankohtaisen tiedon kerääminen ja arviointi 

b. mitattavissa olevien tavoitteiden ja soveltuvin osin ympäristönsuojelun tason 
kohottamista koskevien tavoitteiden asettaminen, mukaan lukien tavoitteiden 
ajanmukaisuuden tarkistus määräajoin sekä 

c. ympäristö-, terveys- ja turvallisuustavoitteiden toteutumisen säännöllinen 
seuranta ja todentaminen. 
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2. kustannukset, liikesalaisuuksien ja immateriaalioikeuksien suojelemistarve huomioon 
ottaen 

 

a. antaa julkisuuteen ja työntekijöille riittävät ja ajankohtaiset tiedot yrityksen 
toiminnan mahdollisista ympäristö-, terveys- ja turvallisuus-vaikutuksista, 
mihin voisi sisältyä myös raportointi ympäristönsuojelun tason kohottamisessa 
saavutetusta edistyksestä ja 

b. käydä riittävää ja ajankohtaista vuoropuhelua niiden yhteisöjen kanssa, joihin 
yrityksen ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelmat ja niiden toteuttaminen 
suoranaisesti vaikuttavat. 

3. arvioida ja ottaa päätöksenteossa huomioon yrityksen prosessien, tuotteiden ja 
palvelujen ennakoitavissa olevat ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvai-kutukset koko 
elinkaaren ajalta. Sikäli kuin suunnitellulla toiminnalla voi olla merkittäviä ympäristö-
, terveys- tai turvallisuusvaikutuksia ja toirninta edellyttää viranomaisten 
hyväksymistä, yritysten tulisi tehdä tarvittava ympäristövaikutusten arviointi. 

4. olla lykkäämättä kustannustehokkaita toimenpiteitä vahinkojen estämiseksi tai 
minimoimiseksi vedoten täydellisen tieteellisen näytön puuttumiseen silloin, kun 
ympäristöön kohdistuu riskejä koskevan tieteellisen ja teknisen ymmärryksen 
mukaisesti vakava uhka, ottaen myös huomioon ihmisten terveydelle ja 
turvallisuudelle aiheutuvat uhat. 

5. ylläpitää valmiussuunnitelmia yrityksen toiminnasta aiheutuvien vakavien ympäristö- 
ja terveysvahinkojen sekä onnettomuuksien ja hätätilanteiden estämiseksi, 
lieventämiseksi ja hallitsemiseksi sekä huolehtia välittömän vi-ranomaisraportoinnin 
edellyttämistä järjestelyistä. 

6. pyrkiä jatkuvasti parantamaan yrityksen ympäristönsuojelun tasoa edistämällä 
soveltuvin osin esimerkiksi seuraavia toimia: 

 

a. sellaisten teknologioiden ja toimintatapojen käyttöönottoa yrityksen kaikissa 
yksiköissä, jotka vastaavat yrityksen parhaassa yksikössä saavutetun 
ympäristönsuojelun tasoa 

b. sellaisten tuotteiden ja palvelujen kehittämistä, joilla ei ole kohtuuttomia 
ympäristövaikutuksia ja jotka ovat turvallisia aiotussa käyttötarkoituksessaan ja 
tehokkaita energiankulutuksen ja luonnonvarojen käytön kannalta ja jotka 
voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai hävittää turvallisesti 

c. asiakkaiden ympäristötietoisuuden lisäämistä niistä vaikutuksista, joita 
yrityksen tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyy ja 

d. mtkimusta, joka koskee yrityksen pitkän ajan ympäristönsuojelun tason 
parantamista. 

7. tarjota työntekijöille riittävää opetusta ja koulutusta ympäristö-, terveys- ja 
turvallisuuskysymyksissä ja vaarallisten aineiden käsittelyssä ja ympäristövahinkojen 
torjunnassa sekä antaa yleistä ympäristökoulutusta, joka liittyy muun muassa 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn, ympäristötiedotukseen ja -teknologioihin. 

8. myötävaikuttaa ympäristön kannalta mielekkään ja taloudellisesti tehokkaan yleisen 
politiikan kehittämiseen esimerkiksi erilaisten yhteistyömallien tai 
ympäristötietoisuutta ja ympäristön suojelua edistävien aloitteiden avulla. 
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VI. Lahjonnan torjunta 
 

Yritykset eivät saisi suoraan tai epäsuorasti tarjota, luvata, antaa tai vaatia lahjuksia tai 
muita oikeudettomia etuja saadakseen liiketaloudellista tai muuta sopimatonta hyötyä tai 
säilyttääkseen sen. Yrityksiltä ei myöskään saisi pyytää lahjuksia tai muuta oikeudetonta 
etua eikä niitä pitäisi yrityksiltä odottaa. Erityisesti yritysten tulisi: 

1. olla tarjoamatta ja kieltäytyä maksamasta virkamiehille tai liikekumppanien 
työntekijöille mitään osaa sopimussummasta. Yritysten ei myöskään pitäisi käyttää 
alihankintasopimuksia, ostotilauksia tai konsultointisopimuksia maksujen 
kanavoimiseen virkamiehille, liikekumppanien työntekijöille tai näiden sukulaisille 
tai liikekumppaneille. 

2. varmistaa, että asiamiehille maksetaan palkkioita vain asianmukaisista ja todellisista 
palveluista. Soveltuvin osin on syytä pitää luetteloa asiamiehis-tä, joita käytetään 
välittäjinä yrityksen ja julkisyhteisöjen tai valtionyritysten välisissä liiketoimissa, ja 
kyseinen luettelo olisi toimitettava toimivaltaisille viranomaisille. 

3. lisätä omien toimiensa avoimuutta kamppailussa lahjontaa ja kiristystä vastaan. 
Sopivia toimia voisivat olla julkiset kannanotot lahjontaa ja kiristystä vastaan sekä 
niiden johtamisjärjestelmien julkistaminen, joita yritys soveltaa varmistaakseen 
näiden sitoumusten toteutumisen. Lisäksi yritysten pitäisi edistää avoimuutta ja 
julkista keskustelua lisätäkseen suuren yleisön tietoisuutta ja yhteistyöhalua lahjontaa 
ja kiristystä vastaan käydyssä kamppailussa. 

4. lisätä työntekijöiden tietoisuutta lahjonnan ja kiristyksen torjuntaohjelmista ja niiden 
noudattamista jakamalla niistä riittävää tietoa ja antamalla koulutusta ja soveltamalla 
lonrinpitotoimia. 

5. ottaa käyttöön lahjontaa ja korruptiota ehkäiseviä valvontajärjestelmiä sekä 
taloushallinnollisia, kirjanpito- ja tilintarkastusmenetelmiä, jotka estävät kirjanpidon 
ulkopuolisten tai salaisten tilien avaamisen sekä sellaisten asiakirjojen luomisen, jotka 
eivät anna riittävää ja oikeaa kuvaa tapahtumista, joita ne koskevat. \ 

6. olla antamatta laittomia avustuksia julkiseen virkaan pyrkiville ehdokkaille tai 
poliittisille puolueille tai muille poliittisille järjestöille.VVvustusten pitäisi aina olla 
sovellettavan julkisuusperiaatteen mukaisia, ja niistä pitäisi aina raportoida ylimmälle 
johdolle. 

 
 
 
 

VII. Kuluttajansuoja 
 

Suhteissaan kuluttajiin yritysten tulisi toimia hyvän kauppatavan ja markkinointia ja 
mainontaa koskevien sääntöjen mukaisesti ja ryhtyä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin 
toimiin varmistaakseen tarjoamiensa palveluiden ja tavaroiden laadun. Erityisesti yritysten 
tulisi: 

1. varmistaa, että niiden tarjoamat tavarat ja palvelut täyttävät kaikki yhteisesti sovitut ja 
lain edellyttämät terveys- ja turvallisuusvaatimukset ja että ne varustetaan tarvittavilla 
terveysvaroitus-, tuoteturvallisuus-ja tiedotusmerkeil-lä 

2. antaa tuote- tai palvelutyypin edellyttämät tarkat ja selkeät tiedot tavaroiden ja 
palvelujen sisällöstä, turvallisesta käytöstä, kunnossa- ja ylläpidosta, säilytyksestä ja 
hävittämisestä, jotta kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia harkittuja päätöksiä 
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3. soveltaa avoimia ja tehokkaita menettelytapoja kuluttajien valitusten käsittelemiseksi 
ja kuluttajien kanssa syntyvien erimielisyyksien ratkaisemiseksi ilman kohtuuttomia 
kustannuksia tai vaivannäköä 

4. pidättäytyä esittämästä väitteitä tai ryhtymästä toimiin, jotka ovat petollisia, 
harhaanjohtavia, vilpillisiä tai epärehellisiä 

5. kunnioittaa kuluttaj ien yksityisyyttä ja suojata näiden henkilötiedot 
6. toimia varauksetta ja avoimesti yhteistyössä viranomaisten kanssa sellaisten yleiseen 

terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuvien vakavien uhkien torjumiseksi tai 
ehkäisemiseksi, jotka johtuvat yrityksen tuotteiden kuluttamisesta tai käytöstä. 

 
 
 
 

Vm. Tiede ja teknologia 
 

Yritysten tulisi: 

1. pyrkiä varmistamaan, että niiden toiminta on isäntämaan tiede- ja teknologiapolitiikan 
ja -ohjelmien mukaista ja soveltuvin osin edistää paikallisten ja kansallisten 
innovaatiovalmiuksien kehitystä. 

2. ottaa liiketoiminnan yhteydessä mahdollisuuksien mukaan käyttöön menettelytapoja, 
jotka mahdollistavat teknologian ja osaamisen siirron ja nopean leviämisen ottaen 
kuitenkin huomioon immateriaalioikeuksien suojan asettamat vaatimukset. 

3. tehdä isäntämaassa mahdollisuuksien mukaan tieteellistä ja teknistä kehitystyötä 
paikallisten markkinoiden tarpeisiin sekä palkata paikallista työvoimaa tutkimus- ja 
kehitystyöhön ja edistää tällaisen työvoiman koulutusta kaupalliset tarpeet huomioon 
ottaen. 

4. myöntää mahdollisia immateriaalioikeuksia koskevia lisenssejä tai muutoin 
mahdollisesti siirtää teknologiaa kohtuullisin ehdoin tavalla, joka myötävaikuttaa 
isäntämaan pitkän ajan kehitysnäkymiin. 

5. kehittää kaupallisten päämääriensä mukaisesti yhteyksiä paikallisiin korkeakouluihin 
ja julkisiin mtkimuslaitoksiin ja osallistua yhteisiin tutkimus-hakkeisiin paikallisen 
teollisuuden tai alan järjestöjen kanssa. 

 
 
 
 

IX. Kilpailu 
 

Yritysten tulisi sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti harjoittaa toimintaansa 
kilpailuperiaatteella. Erityisesti yritysten tulisi: 

1. pidättäytyä tekemästä tai täytäntöönpanemasta kilpailijoiden kanssa kilpai-
lunrajoimssopimuksia, joiden tarkoituksena on: 

 

a) sopia hinnoista 

b) solmia tarjouskartelleja 

c) soveltaa tuotannonrajoituksia tai kiintiöitä tai 
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d) sopia markkinoiden jakamisesta asiakas-, toimittaja-, alue- tai 
toimialakohtaisesti. 

2. harjoittaa toimintaansa kaikkien sovellettavien kilpailulakien mukaisesti ottaen 
huomioon sellaisten lainkäyttöalueiden kilpailulait, joiden taloutta kilpailun 
rajoittaminen todennäköisesti vahingoittaisi. 

3. toimia yhteistyössä mamittujen lainkäyttöalueiden kilpailuviranomaisten kanssa 
esimerkiksi toimittamalla mahdollisimman nopeasti täydelliset vastaukset tehtyihin 
tiedusteluihin sovellettavan lain ja oikeusturvan asettamissa rajoissa. 

4. lisätä työntekijöiden tietoisuutta siitä, miten tärkeää kaikkien sovellettavien 
kilpailulakien ja -ohjelmien noudattamin1 , on. 

 
 
 
 

X. Verotus 
 

On tärkeää, että yritykset osallistuvat isäntämaan julkisiin menoihin maksamalla veronsa 
ajoissa. Erityisesti yritysten tulisi noudattaa kaikkien isäntämaiden verolakeja ja määräyksiä 
ja pyrkiä kaikin tavoin toimimaan mainittujen lakien ja määräysten hengen ja kirjaimen 
mukaisesti. Tämä edellyttää muun muassa, että yritykset toimittavat asianomaisille 
viranomaisille toimintaansa liittyvät tiedot, joita tarvitaan oikeudenmukaisten verojen 
määräämiseen, ja että siirtohinnoittelussa noudatetaan markkinaehtoperiaatetta. 
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Osa II 
 
 

OECD:n monikansallisia yrityksiä 
koskevien toimintaohjeiden 

toimeenpanomääräykset 
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Neuvoston päätös 
 

NEUVOSTO 
 

ottaa huomioon taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöä koskevan sopimuksen 
14.12.1960; 
 

ottaa huomioon OECD:n kansainvälistä sijoitustoimintaa ja monikansallisia yrityksiä 
koskevan julistuksen ("julistus") (OECD Declaration on International Investment and 
Multinational Enterprises), jossa julistuksen hyväksyneet valtiot yhteisesti suosittelevat 
alueellaan tai alueeltaan käsin toimiville monikansallisille yrityksille, että ne noudattavat 
monikansallisia yrityksiä koskevia toimintaohjeita ("toimintaohjeet") (Guidelines for 
Multinational Enterprises); 
 

toteaa, että koska monikansallisten yritysten toiminta ulottuu kaikkialle maailmaan, 
julistuksessa mainittuja asioita koskevan kansainvälisen yhteistyön tulisi myös ulottua 
kaikkiin maihin; 
 

ottaa huomioon kansainvälisen sijoitustoiminnan ja monikansallisten yritysten komitean 
tehtävät (Terms of Reference of the Committee on International Investment and 
Multinational Enterprises) erityisesti julistukseen liittyvien vastuiden osalta [C(84)l71 
(Final), muutettu C/M(95)21]; 
 

ottaa huomioon vuoden 1976 julistuksen ensimmäistä tarkistuskierrosta koskevan raportin 
[C(79)102(Final)], julistuksen toista tarkistuskierrosta koskevan raportin 
[C/MIN(84)5(Final)], julistuksen vuoden 1991 tarkistuskierrosta koskevan raportin 
[DAFFE/JME(91)23] sekä toimintaohjeiden vuonna 2000 pidettyä tarkistuskierrosta 
koskevan raportin [C(2000)96]; 
 

ottaa huomioon neuvoston toisen tarkistetun päätöksen vuoden 1984 kesäkuulta [C(84)90] 
siihen kesäkuussa 1991 tehtyine muutoksineen [C/MIN(91)7/ANN1]; 
 

katsoo tarpeelliseksi kehittää menettelytapoja, joiden puitteissa voidaan järjestää 
konsultaatioita toimintaohjeiden käsittelemistä asioista ja edistää toimintaohjeiden 
soveltamista käytäntöön; 
 

kansainvälisen sijoitustoiminnan ja monikansallisten yritysten komitean (CIME) 
esityksestä: 
PÄÄTTÄÄ: 
 

kumota neuvoston kesäkuussa 1984 tekemän toisen tarkistetun päätöksen [C(84)90] 
kesäkuussa 1991 tehtyine muutoksineen [C/MIN(91)7/ANN1] ja korvata sen seuraavalla: 
 
 

I. Kansalliset yhteyselimet 

1. Toimintaohjeet hyväksyneiden maiden tulee perustaa kansallisia yhteyseli-miä, jotka 
pyrkivät edistämään toimintaohjeiden soveltamista, vastaavat tiedusteluihin ja käyvät 
keskusteluja kaikkien osapuolten kanssa toimintaohjeissa käsitellyistä kysymyksistä, 
jotta ne voivat auttaa ratkaisemaan tässä yhteydessä syntyviä ongelmia ottaen 
huomioon oheisen menettelytapaohjeen suositukset. Liike-elämälle, 
työntekijäjärjestöille ja muille osapuolille on tiedotettava tällaisten palvelujen 
saatavuudesta. 

2. Eri maiden kansalliset yhteyselimet tekevät tarvittaessa yhteistyötä kaikissa 
toimintaohjeissa käsitellyissä kysymyksissä, jotka ovat niiden toiminnan kannalta 
merkityksellisiä. Yleisohjeena todetaan, että keskusteluja olisi ensin käytävä 
kansallisella tasolla ennen kuin muiden maiden yhteyselimiin otetaan yhteyttä. 
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3. Kansallisten yhteyselinten edustajat tapaavat kerran vuodessa kertoakseen 
kokemuksistaan ja raportoidakseen kansainvälisen sijoitustoiminnan ja 
monikansallisten yritysten komitealle (CIME). 

 
 

II. Kansainvälisen sijoitustoiminnan ja monikansallisten yritysten 
komitea 

1. Kansainvälisen sijoitustoiminnan ja monikansallisten yritysten komitean (Committee 
on International Investment and Multinational Enterprises "CIME" tai "komitea") 
tulee säännöllisesti tai jäsenmaan pyynnöstä järjestää tilaisuus mielipiteiden vaihtoon 
toimintaohjeiden käsittelemistä asioista ja toimintaohjeiden soveltamisesta saaduista 
kokemuksista. 

2. Komitean tulee säännöllisesti pyytää lausunto toimintaohjeiden tarkoittamista asioista 
OECD:n liike-elämän ja teollisuuden neuvoa antavalta komitealta (Business and 
Industry Advisory Committee to the OECD - BIAC), 

OECD:n ammattiyhdistysliikkeiden neuvoa antavalta komitealta (Trade Union 
Advisory  Committee  to  the  OECD  -  TUAC)  ("neuvoa  antavat  elimet")  sekä  
kansalaisjärjestöiltä. Lisäksi tilaisuuksia mielipiteiden vaihtoon neuvoa antavien 
elinten kanssa voidaan järjestää näiden pyynnöstä. 

3. Komitea voi päättää järjestää tilaisuuksia mielipiteiden vaihtoon toimintaohjeiden 
tarkoittamista kysymyksistä muiden kuin toimintaohjeiden hyväksyneiden maiden 
kanssa. 

4. Komitea vastaa toimintaohjeiden täsmennyksistä. Täsmennyksiä tehdään tarpeen 
mukaan. Yksittäinen yritys voi halutessaan esittää näkemyksensä suullisesti tai 
kirjallisesti asioista, jotka liittyvät toimintaohjeisiin ja vaikuttavat yrityksen etuihin. 
Komitea ei millään tavoin arvioi yksittäisten yritysten toimintaa. 

5. Komitean tulee järjestää tilaisuuksia mielipiteiden vaihtoon kansallisten yhteyselinten 
toiminnasta pyrkimyksenään toimintaohjeiden vaikuttavuuden lisääminen. 

6. Täyttäessään velvoitteitaan toimintaohjeiden tehokkaan toiminnan varmistamiseksi 
komitean tulee ottaa huomioon oheinen menettelytapaohje. 

7. Komitean on säännöllisin väliajoin raportoitava neuvostolle toimintaohjeiden 
käsittelemistä asioista. Raporteissaan komitean tulee ottaa huomioon kansallisten 
yhteyselinten raportit, neuvoa antavien elinten näkemykset, muiden 
kansalaisjärjestöjen sekä muiden kuin toimintaohjeiden hyväksyneiden maiden 
näkemykset. 

 
 

III. Päätöksen tarkistaminen 
 

Päätöstä tarkistetaan säännöllisin välein. Tätä koskevat esitykset tekee komitea. 
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Menettelytapaohje 
 

I. Kansalliset yhteyselimet 
 

Kansallisten yhteyselinten tehtävänä on edistää toimintaohjeiden vaikuttavuutta. 
Yhteyselimet noudattavat toimissaan perusperiaatteita, jotka ovat näkyvyys, julkisuus, 
avoimuus ja vastuullisuus edistääkseen toiminnallista vastaavuutta. 

A. Institutionaaliset järjestelyt 
 

Toiminnallisen vastaavuuden tavoitteen mukaisesti toimintaohjeiden hyväksyneillä 
valtioilla on mahdollisuus organisoida kansallisten yhteyselinten toiminta joustavasti ja 
hakea muiden osapuolten, kuten liike-elämän, työntekijäjärjestöjen ja muiden sidosryhmien, 
kuten kansalaisjärjestöjen, aktiivista tukea. 
 

Siten kansallinen yhteyselin: 

1. voi olla valtion virkamies tai ylemmän virkamiehen johtama toimisto. Vaih-
toehtoisesti kansallinen yhteyselin voi toimia yhteyselimenä, johon kuuluu myös 
muiden valtion virastojen edustajia. Myös liike-elämän, työntekijäjärjestöjen ja 
muiden sidosryhmien edustajia voidaan ottaa mukaan toimintaan. 

2. luo ja ylläpitää suhteita liike-elämän, työntekijäjärjestöjen ja muiden sellaisten 
osapuolten edustajien kanssa, jotka voivat myötävaikuttaa toimintaohjeiden 
tehokkaaseen soveltamiseen. 

B. Tiedotus ja tunnettuuden lisääminen 

Kansalliset yhteyselimet: 
 

1. tiedottavat toimintaohjeista ja saattavat ne asianosaisten ulottuville sopivin keinoin 
myös online-muodossa ja omalle kielelle käännettynä. Mahdollisille (koti- ja 
ulkomaisille) sijoittajille on tiedotettava toimintaohjeista tarpeen mukaan. 

2. lisäävät toimintaohjeiden tunnettuutta myös yhteistyössä liike-elämän, työn-
tekijäjärjestöjen, muiden kansalaisjärjestöjen ja suuren yleisön kanssa. 

3. vastaavat toirnintaohjeita koskeviin tiedusteluihin, joita esittävät: 
(a) yhteyselimet muissa maissa 

(b) liike-elämän edustajat, työntekijäjärjestöt, muut kansalaisjärjestöt ja yleisö sekä 

(c) muiden kuin toimintaohjeet hyväksyneiden maiden viranomaiset. 
 

C. Toimintaohjeiden soveltaminen yksittäisiin tapauksiin 
 

Yhteyselin myötävaikuttaa niiden kysymysten ratkaisemiseen, joita syntyy toimintaohjeiden 
soveltamisesta yksittäisiin tapauksiin. Yhteyselin tarjoaa keskustelufoorumin ja auttaa liike-
elämää, työntekijäjärjestöjä ja muita osapuolia käsittelemään esiin nousevia kysymyksiä 
tehokkaasti ja ajallaan sovellettavan lain mukaan. Avustaessaan muita osapuolia kansallinen 
yhteyselin: 

1. tekee alustavan arvion siitä, edellyttääkö kysymys lähempää tarkastelua ja vastaa 
asian esiin nostaneelle tai nostaneille osapuolille. 
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2. tarjoaa palvelujaan auttaakseen asianosaisia löytämään ratkaisun silloin, kun asia 
edellyttää lähempää tarkastelua. Tällöin kansallinen yhteyselin neuvottelee 
asianosaisten kanssa ja soveltuvin osin: 

 

(a) kysyy neuvoa asianomaisilta viranomaisilta ja/tai liike-elämän, työn-
tekijäjärjestöjen tai muiden kansalaisjärjestöjen edustajilta tai asiantuntijoilta; 

(b) neuvottelee kyseisen maan tai kyseisten maiden yhteyselinten kanssa; 

(c) kysyy neuvoa CJMEltä, jos toimintaohjeiden tulkinnasta tietyissä yksittäisissä 
tapauksissa esiintyy epätietoisuutta; 

(d) tarjoaa osapuolten suostumuksella yhteisymmärrystä lisääviä sovitteluratkaisuja 
kuten sovittelu- ja välityspalveluja asioiden käsittelemiseksi. 

3. antaa lausuntoja ja tarvittaessa suosituksia toimintaohjeiden soveltamisesta, jos 
osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen esiin nousseista kysymyksistä. 

4. (a)   ryhtyy tarvittaviin toimiin liikesalaisuuksien ja muiden tietojen suo- 
jaamiseksi myötävaikuttaakseen siihen, että esiin nousseisiin kysymyksiin 
löydetään ratkaisu. Kohdan 2 mukaisen käsittelyn aikana huolehditaan myös 
käsittelyn luottamuksellisuudesta. Jos osapuolet eivät käsittelyn päätteeksi 
löydä ratkaisua esille otetmihin kysymyksiin, osapuolet voivat vapaasti 
tiedottaa ja keskustella asioista. Näkemykset, joita vastapuoli käsittelyn aikana 
esittää, ovat kuitenkin luottamuksellisia, jollei kyseinen osapuoli anna lupaa 
niiden julkistamiseen. 

 

(b) julkaisee osapuolten kanssa neuvoteltuaan käsittelyn tulokset, ellei tietojen 
salassapito edistä toimintaohjeiden tehokasta soveltamista. 

5. ryhtyy toimiin muissa kuin toimintaohjeet hyväksyneissä maissa esiin tulevien 
kysymysten selvittämiseksi ja noudattaa tällöin soveltuvin osin ja mahdollisuuksien 
mukaan tässä kuvattuja menettelytapoja. 

 

D. Raportointi 

1. Kukin kansallinen yhteyselin raportoi komitealle vuosittain. 

2. Raporteissa olisi selvitettävä kansallisen yhteyselimen toimintaa ja sen tuloksia sekä 
toimintaohjeiden soveltamista yksittäisiin tapauksiin. 

 
 

II. Kansainvälisen sijoitustoiminnan ja monikansallisten yritysten 
komitea 

1. Komitea hoitaa tehtävänsä tehokkaasti j a ajallaan. 

2. Komitea ottaa harkittavakseen kansallisten yhteyselinten esittämiä, niiden toimintaan 
liittyviä avunpyyntöjä myös tilanteissa, joissa toimintaohjeiden ralkinnasta syntyy 
epätietoisuutta. 

3. Komitea: 
 

(a)   tutustuu kansallisten yhteyselinten raportteihin. 
(b) ottaa harkittavakseen jäsenmaan tai neuvoa antavan elimen esittämiä perusteltuja 

kannanottoja siitä, täyttääkö jokin tietty kansallinen yhte-yselin yksittäisten tapausten 
käsittelyyn liittyvät velvoitteensa. 
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(c) harkitsee selvityksen julkaisemista siinä tapauksessa, että toimintaohjeet hyväksynyt 
valtio tai neuvoa antava elin esittää perustellun kannanoton siitä, onko jokin tietty 
yhteyselin tulkinnut toimintaohjeita oikein yksittäisissä tapauksissa. 

(d) esittää tarvittaessa suosituksia kansallisten yhteyselinten toiminnan tehostamiseksi ja 
toimintaohjeiden soveltamiseksi. 

 

Komitea voi konsultoida asiantuntijoita ja ottaa huomioon näiden näkemyksiä kaikista 
toimintaohjeiden käsittelemistä asioista. Tällöin komitea päättää sovellettavista 
menettelytavoista harkintansa mukaan. 
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Osa in 
 
 

Selitysosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tämä CIMEn laatima selitysosa sisältää lisätietoja toimintaohjeista ja niiden tulkinnasta 
sekä neuvoston toimeenpanopäätöksestä. Selityksiä ei ole tarkoitettu osaksi kansainvälistä 
sijoitustoimintaa ja monikansallisia yrityksiä koskevaa julistusta (Declaration on 
International Investment and Multinational Enterprises) tai neuvoston päätöstä 
monikansallisia yrityksiä koskevista toimintaohjeista (Council Decision on the Guidelines 
for Multinational Enterprises). 
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I.  OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevien 
toimintaohjeiden selitysosa 
 

Yleisiä periaatteita koskeva selitysosa 

1. Toimintaohjeiden yleisiä periaatteita käsittelevä luku sisältää erityisiä yrityksille 
annettuja suosituksia. Luku on sinänsä tärkeä, sillä siinä määritellään lähtökohdat ja 
perusperiaatteet, joihin jäljempänä annettavat yksilöidyt suositukset perustuvat. 

2. Liikeyrityksen tärkein velvollisuus on noudattaa kotimaansa lakia. Toimintaohjeet eivät 
korvaa kansallisia lakeja tai määräyksiä tai syrjäytä niitä. Toimintaohjeissa määritellään 
täydentäviä periaatteita ja käyttäytymissääntöjä, jotka eivät ole luonteeltaan juridisia ja 
jotka koskevat erityisesti yritysten kansainvälistä toimintaa. Vaikka toimintaohjeet monissa 
tapauksissa ylittävät lain määräykset, niiden tarkoituksena ei ole asettaa yrityksiä 
tilanteeseen, jossa niihin kohdistuu ristiriitaisia vaatimuksia. 

3. Yrityksiä rohkaistaan yhteistyöhön valtiovallan kanssa toimintamallien ja lakien 
kehittämiseksi ja soveltamiseksi. Yhteiskunnan muiden sidosryhmien, kuten paikallisen 
yhteisön sekä paikallisten yritysten näkemysten huomioon ottaminen voi rikastuttaa tätä 
prosessia. Myös valtiovallan tulisi olla avoin suhteessaan yrityksiin ja neuvotella niiden 
kanssa näistä kysymyksistä. Yritykset tulisi nähdä valtion yhteistyökumppaneina niitä 
koskevien vapaaehtoisten ja sääntelypohjais-ten ohjelmien (kuten toimintaohjeiden) 
kehittämisessä ja soveltamisessa. 

4. Monikansallisten yritysten toiminnan ja kestävän kehityksen välillä ei pitäisi olla mitään 
ristiriitaa, ja toimintaohjeet pyrkivät luomaan yhteistä pohjaa tällä alueella. Itse asiassa 
taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöpoliittisen kehityksen keskinäinen suhde on 
avainasemassa pyrittäessä kestävään kehitykseen.1 Vaikka ihmisoikeuksien edistäminen ja 
turvaaminen onkin pääasiassa valtiovallan vastuulla, yrityksillä on tietty rooli tilanteissa, 
joissa yritysten toimintatapa ja ihmisoikeudet kohtaavat. Siksi monikansallisia yrityksiä 
kehotetaan kunnioittamaan ihmisoikeuksia, ei ainoastaan suhteessa työntekijöihin vaan 
myös muihin niiden toiminnan vaikutuspiirissä oleviin, tavalla, joka on sopusoinnussa 
isäntämaan kansainvälisten velvoitteiden ja sitoumusten kanssa. Tässä yhteydessä ihmisoi- 

 
 
Yksi yleisimmin hyväksytyistä kestävän kehityksen määritelmistä on esitetty Vuoden 1987 maa-
ilman ympäristö- ja kehityskomission (Brundtlandin komission) raportissa: "Kestävä kehitys tar-
koittaa ihmiskunnan nykyisten tarpeiden tyydyttämistä niin, että tulevilta sukupolvilta ei viedä 
mahdollisuutta tyydyttää omia tarpeitaan." keuksien yleismaailmallinen julistus ja 
valtioiden muut ihmisoikeusvelvoitteet ovat erityisen merkittäviä. 

5. Toimintaohjeet myös rohkaisevat monikansallisia yrityksiä panostamaan paikallisten 
valmiuksien kehittämiseen osana niiden toimintaa paikallisyhteisössä ja tunnustavat 
yritysten roolin tässä kehittämisessä. Samoin suositus inhimillisen pääoman kehittämisestä 
on selkeä ja kaukonäköinen kannanotto siihen, miten monikansalliset yritykset voivat 
edesauttaa työntekijöidensä yksilöllistä kehitystä, eikä tämä rajoitu vain työhönottoon vaan 
käsittää myös koulutuksen ja henkilöstön muun kehittämisen. Inhimillisen pääoman 
muodostamiseen sisältyy myös ajatus tasapuolisesta työhönottokäytännöstä ja 
urakehityksestä, elinikäisestä oppimisesta ja käytännön työnohjauksesta. 

6. Valtiot esittävät myös suosituksenaan, että yritykset yleensä pidättäytyisivät hakemasta 
ja hyväksymästä erivapauksia, joita ei ole otettu huomioon ympäristöön, turvallisuuteen ja -
terveyteen, työvoimaan, verotukseen, taloudellisiin kannustimiin tai muihin kysymyksiin 
liittyvässä normistossa ja lainsäädännössä silti kuitenkaan rajoittamatta yrityksen oikeutta 
pyrkiä muuttamaan näitä normeja ja lakeja. Sanamuoto "hyväksymästä" kiinnittää huomion 
myös tällaisia erivapauksia tarjoavien valtioiden rooliin. Vaikka tällaiset suositukset on 
perinteisesti suunnattu valtioille, niillä on välitön merkitys myös monikansallisille 
yrityksille. On kuitenkin tilanteita, joissa lakien tai muiden toimintaohjelmien määräyksistä 
myönnetyt erivapaudet voivat olla näiden lakien kanssa sopusoinnussa yleisten poliittisten 
näkökohtien perusteella. Esimerkkeinä tästä ovat ympäristöä ja kilpailua koskevat luvut. 
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7. Monikansallisten yritysten johtamista käsittelevä kappale vahvistaa osaltaan hiljattain 
hyväksyttyjä OECD:n yritysten johtamista koskevia periaatteita. Vaikka päävastuu 
oikeudellisen ja institutionaalisen toimintaympäristön kehittämisestä onkin valtiolla, hyvä 
johtamistapa on myös yritysten etujen mukaista. 

8. Jatkuvasti yleistyvät itsesääntelykäytännöt ja toimintamallit liittyvät yritysten 
käyttäytymiseen ja yritysten ja yhteiskunnan välisiin suhteisiin. Yritykset tunnustavat, että 
niiden toiminnalla on usein yhteiskunnallisia ja ympäristövaikutuksia. Osoituksena tästä 
ovat näiden päämäärien saavuttamisesta kiinnostuneiden yritysten asettamat 
itsesääntelykäytännöt ja johtamisjärjestelmät, jotka siten palvelevat myös kestävää 
kehitystä. Tällaisten käytäntöjen kehittäminen voi puolestaan edistää rakentavien suhteiden 
luomista yritysten ja ympäröivän yhteiskunnan välillä. 
9. Luonnollinen seuraus itsesääntelykäytännöistä on, että yritysten odotetaan tie- 
dottavan työntekijöilleen toimintaperiaatteistaan. Lisäksi suositellaan suojaamis- 
toimenpiteitä vilpittömässä mielessä tehtyjen paljastusten varalle sekä sellaisten 
työntekijöiden suojelemista, jotka ilmoittavat asianomaisille viranomaisille lain- 
vastaisesta menettelystä silloin, kun virheellistä menettelyä ei ajoissa korjata tai 
virheellisen menettelyn riski työhönotossa on kohtuudella odotettavissa. Vaikka 
nämä suositukset liittyvätkin pääasiassa lahjonnan torjuntaa ja ympäristöä kos- 
keviin suosituksiin, tällaisen suojelun tarve koskee myös muita toimintaohjeiden 
suosituksia. 

10. Kun liikekumppaneita rohkaistaan mahdollisuuksien mukaan soveltamaan vastaavia 
yritysten vastuuta koskevia periaatteita, tämä toisaalta vahvistaa toimintaohjeissa esitettyjä 
normeja ja periaatteita ja toisaalta osoittaa, miten tärkeitä ne ovat toimittajille, 
urakoitsijoille, aliurakoitsijoille, lisenssinsaajille ja muille osapuolille, joiden kanssa 
monikansallisella yrityksellä on yhteistyösuhde. Samalla tunnustetaan, että yritysten 
mahdollisuudet vaikuttaa liikekumppaniensa käyttäytymiseen ovat käytännön syistä 
rajalliset. Nämä rajoitukset määräytyvät ala-, yritys- ja tuotekohtaisista tekijöistä, kuten 
esimerkiksi toimittajien tai muiden liikekumppanien määrästä, toimitusketjun rakenteesta ja 
pituudesta ja yrityksen suhteellisesta markkina-asemasta toimittajiin tai muihin 
liikekumppaneihin verrattuna. Yritysten mahdollisuudet vaikuttaa toimittajiin tai 
liikekumppaneihin rajoittuvat yleensä niiden ostamiin tuotteisiin tai palveluihin pikemmin 
kuin toimittajien tai liikekumppaneiden koko toimintaan. Siten yrityksen kyky vaikuttaa 
liikekumppaneihin ja toimitusketjuun vaihtelee tapauskohtaisesti. Suositus koskeekin ensi 
kädessä vakiintuneita tai suoria liikesuhteita eikä niinkään yksittäisiä tai satunnaisia 
sopimuksia tai liiketoimia, jotka perustuvat avoimilla markkinoilla harjoitettuun 
liiketoimintaan tai vastaaviin asiakassuhteisiin. Jos suora vaikuttaminen liikekumppaneihin 
ei ole mahdollista, tavoitteeseen voidaan ehkä päästä julkaisemalla yrityksen 
periaateohjelmia tai liittymällä sellaisiin alan järjestöihin, jotka rohkaisevat 
liikekumppaneita soveltamaan toimintaohjeiden kanssa sopusoinnussa olevia 
toimintaperiaatteita. 

11. Lopuksi on syytä todeta, että itsesääntely tai vastaavat aloitteet nämä toimintaohjeet 
mukaan lukien eivät saisi rajoittaa kilpailua lain vastaisesti eivätkä korvata normaalia 
virallissääntelyä ja viranomaisvalvontaa. Lähtökohtana on, että monikansallisten yritysten 
tulisi omaa normistoa ja itsesäantelymenetelmiä kehittäessään välttää näiden kaupankäyntiä 
tai sijoitustoimintaa vääristäviä vaikutuksia. 
Tietojen ilmoittamista koskeva selitysosa 

12. Tämän luvun tarkoituksena on edistää ymmärrystä monikansallisten yritysten 
toiminnasta. Selkeät ja täydelliset tiedot yritysten toiminnasta ovat tärkeitä monille, kuten 
osakkaille ja rahoittajille, työntekijöille, paikallisyhteisölle, sidosryhmille, valtiovallalle ja 
koko yhteiskunnalle. Jotta ihmiset voisivat paremmin ymmärtää yritysten toimintaa ja 
yritysten ja yhteiskunnan sekä yritysten ja ympäristön välistä vuorovaikutusta, yritysten 
tulisi olla toiminnassaan avoimia ja vastata kansalaisten jatkuvasti monipuolistuvaan 
tiedontarpeeseen. Tämän luvun tarkoittamilla tiedoilla voidaan täydentää niitä tietoja, joita 
yritysten on isäntämaan kansallisten lakien nojalla julkistettava. 
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13. Luvussa käsitellään tietojen ilmoittamista kahdelta osa-alueelta. Ensimmäiset 
suositukset koskevat samoja tietoja, joita edellytetään julkaistavaksi OECD:n yritysten 
johtamista koskevissa periaatteissa. Ne edellyttävät merkittävien, täsmällisten ja 
ajanmukaisten tietojen julkaisemista muun muassa yrityksen taloudellisesta tilanteesta, 
tuloskehityksestä, omistuksesta ja johtamisesta. Lisäksi yritysten odotetaan ilmoittavan 
riittävät tiedot hallituksen jäsenten ja avainhenkilöiden palkoista ja palkkioista (joko 
eriteltynä tai kokonaissurrimina), jotta sijoittajat pystyvät arvioimaan palkkio- ja 
palkkajärjestelmien vaikutuksia ja kannustusjärjestelmien, kuten optio-ohjelmien, 
merkitystä yrityksen tuloksen kannalta. Periaatteisiin sisältyy myös selitysosa, jossa on 
lisäinformaatiota julkaistavista tiedoista, ja toimintaohjeissa esitettyjä suosituksia tulisikin 
tulkita näiden selitysten valossa. Selitysosassa keskitytään julkisiin pörssiyhtiöihin. Siinä 
määrin kuin nämä selitykset ovat sovellettavissa muihin kuin pörssiyhtiöihin, kuten yksityi-
siin ja valtionyhtiöihin, selitykset voivat olla käyttökelpoisia myös tällaisten yritysten 
johtamiskäytäntöjen kehitystyössä. 

14. Toimintaohjeissa suositellaan myös tietojen ilmoittamista tai viestintää aiheista, joilla 
raportointikäytäntö on vielä vakiintumaton, kuten esimerkiksi raportointia sosiaalisista ja 
ympäristökysymyksistä ja riskeistä. Monet yritykset tiedottavat paljon muustakin kuin 
tuloskehityksestä ja pitävät tällaisten tietojen julkaisemista keinona, jonka avulla ne voivat 
osoittaa sitoutuneisuuttaan yhteiskunnallisesti hyväksyttäviin menettelytapoihin. Joissakin 
tapauksissa tämäntyyppinen tiedotus eli suurelle yleisölle tai yritysten toiminnan 
vaikutuspiirissä oleville osapuolille suunnattu viestintä voi ulottua myös yksiköihin, jotka 
eivät sisälly yrityksen tilinpäätökseen. Esimerkiksi tietoja voidaan antaa alihankkijoiden, 
toimittajien tai yhteisyrityskumppaneiden toiminnasta. 

15. Monet yritykset ovat ottaneet käyttöön menetelmiä, joiden tarkoituksena on helpottaa 
lakien ja yleisesti hyväksyttyjen liiketoimintatapojen noudattamista ja lisätä toiminnan 
avoimuutta. Yhä useampi yritys laatii vapaaehtoisia käyttäytymissääntöjä, jotka ilmentävät 
niiden sitoutumista esimerkiksi ympäristöön, työvoiman kohteluun tai kuluttajansuojaan 
liittyviin eettisiin arvoihin. Samalla kehitetään johtamisjärjestelmiä, joiden on määrä auttaa 
yrityksiä kunnioittamaan tehtyjä sitoumuksia, kuten erilaisia tietojärjestelmiä, 
menettelytapoja ja koulutusvaatimuksia. Yritykset tekevät yhteistyötä kansalaisjärjestöjen 
ja valtioiden välisten organisaatioiden kanssa kehittääkseen raportointivaatimuksia ja -
menetelmiä, jotka parantavat yritysten kykyä tiedottaa siitä, miten niiden toiminta palvelee 
kestävää kehitystä (esimerkiksi Global Reporting Initiative), 

16. OECD. n yritysten johtamista koskevat periaatteet tukevat sellaisten korkeatasoisten, 
kansainvälisesti hyväksyttävien kirjanpito-, tilinpäätös- ja muiden tietojen julkaisemista ja 
tilintarkastusta koskevien vaatimusten kehittämistä, jotka voivat lisätä tietojen 
vertailukelpoisuutta eri maiden välillä. Riippumattomien tilintarkastajien tekemät 
tilintarkastukset antavat ulkopuolista ja objektiivista tietoa siitä, kuinka tilinpäätökset on 
laadittu ja esitetty. Muiden kuin taloudellisten tietojen julkisuutta ja vaikuttavuutta voidaan 
ehkä parantaa riippumattoman todentamisen avulla. Tällaisia tietojen todentamiseen 
soveltuvia menetelmiä on jo tekeillä. 

17. Yrityksiä kehotetaan huolehtimaan siitä, että tiedot ovat helposti ja edullisesti 
saatavissa, ja käyttämään hyväksi tietotekniikkaa tämän päämäärän saavuttamiseksi. 
Kotimarkkinoille tarkoitettujen tietojen pitäisi olla kaikkien kiinnostuneiden saatavilla. 
Yritykset voivat tehdä erityisjärjestelyjä saattaakseen tiedot sellaisten yhteisöjen ulottuville, 
joilla ei ole käytettävissään painettuja julkaisuja (esimerkiksi köyhät yhteisöt, joihin 
yrityksen toiminta suoraan vaikuttaa). 

18. Tietojen ilmoittamista koskevien vaatimusten ei odoteta aiheuttavan yrityksille 
kohtuuttomia kustannuksia tai hallinnollisia rasitteita. Yritysten ei myöskään odoteta 
julkaisevan tietoja, jotka voivat vaarantaa niiden kilpailuaseman, ellei tämä ole 
välttämätöntä investointipäätöksen arvioimiseksi ja sijoittajien harhaanjohtamisen 
välttämiseksi. 
 

Työ ja työelämän suhteita koskeva selitysosa 
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19. Luvun johdanto alkaa viittauksella "sovellettaviin" säädöksiin ja sen tarkoituksena on 
todeta se tosiasia, että monikansallisiin yrityksiin voi niiden toimiessa yksittäisissä maissa 
kohdistua kansallisia, alueellisia sekä ylikansallisia työ ja työelämän suhteita koskevia 
lakeja ja säännöksiä. Termit "vallitsevat työmarkki-nasuhteet" ja "työsuhdekäytännöt" ovat 
riittävän väljiä, joten ne mahdollistavat erilaisia tulkintoja kansallisten olojen mukaan - 
esimerkkinä voidaan mainita kansallisten lakien ja säännösten työntekijöille tarjoamat 
erilaiset neuvottelumekanismit. 

20. Kansainvälinen työjärjestö (ILO) on toimivaltainen elin määrittelemään kansainväliset 
työelämää koskevat vaatimukset ja edistämään työhön liittyviä perusoikeuksia siinä 
muodossa kuin ne on esitetty ILOn työelämän perusoikeuksia ja perusperiaatteita 
koskevassa julistuksessa vuodelta 1998 (Declaration on Fundamental Principles and Rights 
at Work of the International Labour Organisation (ILO)). Toimintaohjeilla on ei-sitovana 
asiakirjana oma roolinsa pyrkimyksissä edistää näiden vaatimusten ja periaatteiden 
noudattamista monikansallisissa yrityksissä. Toimintaohjeiden suositukset heijastavat 
vuoden 1998 julistuksen määräyksiä sekä ILOn monikansallisia yrityksiä ja 
sosiaalipolitiikkaa koskevaa julistusta vuodelta 1977 (Tripartite Declaration of Principles 
concerning Multinational Enterprises and Social Policy). Viimeksi mainitussa julistuksessa 
määritellään työhönottoon, koulutukseen, työoloihin ja työmarkkinasuhteisiin liittyvät 
periaatteet, kun taas OECDrn toimintaohjeet kattavat kaikki yritystoiminnan pääalueet. 
OECDrn toimintaohjeet ja ILOn julistus koskevat yrityksiltä odotettua käyttäytymistä, ja ne 
on tarkoitettu rinnakkaisiksi eikä vastakkaisiksi. ILOn julistuksesta voi olla apua 
toimintaohjeiden tulkinnassa siinä mielessä, että julistus on yksityiskohtaisempi. ILOn 
julistuksen ja toimintaohjeiden edellyttämä seuranta on kuitenkin institutionaalisesti 
erotettu toisistaan. 

21. Luvun ensimmäisessä kohdassa toistetaan kaikki neljä ILOn vuoden 1998 julistuksessa 
määriteltyä työelämän perusperiaatetta ja oikeutta, nimittäin oikeus järjestäytymiseen ja 
kollektiivisiin työehtoneuvotteluihin, lapsityövoiman käytön lopettaminen, pakkotyön 
lopettaminen kaikissa sen muodoissa sekä syrjinnän kieltäminen työhönotossa ja 
työnteossa. ILOn perussopimuksiksi tunnustetuissa yleissopimuksissa nämä periaatteet ja 
oikeudet on ilmaistu nimenomaisina oikeuksina ja velvoitteina. 

22. Luvussa suositellaan, että monikansalliset yritykset pyrkivät lapsityövoiman käytön 
tehokkaaseen lopettamiseen siinä mielessä kuin se määritellään ILOn vuoden 1998 
julistuksessa ja ILOn yleissopimuksessa 182, joka koskee lapsityön pahimpia muotoja. 
Vanhempia ILOn lapsityövoimaa koskevia asiakirjoja ovat yleissopimus 138 ja suositus 
146 (molemmat vuodelta 1973), joissa määritellään työntekijöiden vähimmäisiät. 
Huolehtimalla työvoimastaan, luomalla korkeatasoisia ja hyvin palkattuja työpaikkoja ja 
edistämällä taloudellista kasvua monikansalliset yritykset voivat vaikuttaa myönteisesti 
yleensä köyhyyden ja erityisesti lapsityövoiman käytön perimmäisiin syihin. On tärkeää 
antaa tunnustus monikansallisille yrityksille ja kannustaa niitä myötävaikuttamaan siihen, 
että lapsityövoiman ongelmaan löydetään pysyvä ratkaisu. Tältä osin isäntämaan lasten 
koulutustason parantaminen on erityisesti huomioon otettavaa. 

23. Luvussa myös suositellaan, että yritykset pyrkivät pakkotyön käytön lopettamiseen 
kaikissa sen muodoissa, mikä on myös ELOn vuoden 1998 julistuksesta johdettu periaate. 
Viittaus tähän työelämän keskeisimpään oikeuteen perustuu IL On yleissopimukseen 29 
vuodelta 1930 ja yleissopimukseen 105 vuodelta 1957. Yleissopimuksessa 29 esitetään, 
että valtiot "sitoutuvat mahdollisimman lyhyen ajan kuluessa lakkauttamaan pakollisen 
työn käytön kaikissa muodoissa", kun taas yleissopimuksessa 105 esitetään, että valtiot 
"sitoutuvat lakkauttamaan pakkotyön ja olemaan käyttämättä sitä missään muodossa" 
tiettyihin sopimuksessa mainittuihin tarkoituksiin (kuten esimerkiksi poliittiseen 
painostukseen tai työvoiman kontrolloimiseen) sekä "sitoutuvat ryhtymään tehokkaisiin 
toimenpiteisiin [pakkotyön] poistamiseksi välittömästi ja täydellisesti". Lisäksi katsotaan, 
että ILO on toimivaltainen elin käsittelemään ongelmallista vankityövoimaky-symystä 
etenkin silloin, kun on kyse vankityövoiman vuokraamisesta yksityishenkilöille, yrityksille 
tai yhteisöille (tai vankien asettamisesta näiden käyttöön). 
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24. Periaatteen, joka kieltää s>Tjinnän työhönotossa ja työnteossa katsotaan koskevan 
sellaisia kysymyksiä ja tilanteita kuten työvoiman palkkaamista, erottamisia, palkkaa, 
uralla etenemistä, koulutusta ja eläkkeelle siirtymistä. IL On yleissopimuksesta 111 
vuodelta 1958 otetussa kiellettyjen syrjintäperusteiden luettelossa katsotaan, että 
kaikkinainen näillä perusteilla tapahtuva erottelu, rajaaminen ja suosiminen on 
yleissopimuksen vastaista. Samalla tekstissä selvästi todetaan, että kyseinen luettelo ei ole 
tyhjentävä. Yritysten odotetaan kohdan ld) mukaisesti tarjoavan miehille ja naisille 
tasapuoliset mahdollisuudet erityisesti valinta-, palkkaus- ja ylenemisperusteiden osalta ja 
soveltavan näitä perusteita tasapuolisesti sekä estävän syrjinnän avioliiton, raskauden tai 
vanhemmuuden perusteella. 

25. Viittaus työnantajien ja työntekijöiden välisiin neuvotteluihin toimintaohjeiden 
kohdassa 2 on otettu ILOn suosituksesta 94 vuodelta 1952, joka koskee työnantajien ja 
työntekijöiden välillä, yrityksen puitteissa tapahtuvaa neuvonpitoa ja yhteistyötä 
yritystasolla (Consultation and Co-operation between Employers and Workers at the Level 
of the Undertaking). Lisäksi viittaus on yhdenmukainen lausekkeen kanssa, joka sisältyy 
ILOn monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa koskevaan julistukseen vuodelta 1977 
(ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social 
Policy). Mainitut neuvottelujärjestelyjä koskevat sopimukset eivät korvaa työntekijöiden 
oikeutta neuvotella työehdoistaan. Työjärjestelyistä käytäviä neuvotteluja koskeva suositus 
on lisäksi huomioitu kohdassa 8. 

26. Luvun kolmannessa kohdassa edellytetään, että yhtiöt antavat työtekijöille "oikean ja 
riittävän kuvan" kehityksestään. Annettavat tiedot koskevat yrityksen rakennetta, sen 
taloudellista tilaa ja rahoitusasemaa sekä tulevaisuuden näkymiä, työtilannetta ja 
odotettavissa olevia merkittäviä muutoksia yrityksen toiminnassa ottaen huomioon 
liikesalaisuuksien salassapitoon liittyvät perustellut vaatimukset. Liikesalaisuuksien 
salassapito voi merkitä sitä, että joistakin asioista ei tietoja voida antaa tai ne voidaan antaa 
ainoastaan tietyin ehdoin. 

27. Neljännessä kohdassa työ- ja työmarkkinasuhteiden katsotaan sisältävän palkka- ja 
työaikajärjestelyt. Viittaus työterveyteen ja -turvallisuuteen merkitsee, että monikansallisten 
yritysten odotetaan noudattavan vallitsevia säännöksiä ja alan normeja ja siten vähentävän 
työsuhteesta johtuvaa, siihen liittyvää tai sen aikana syntyvää onnettomuus- ja 
vammautumisriskiä mahdollisimman paljon. Tämä kannustaa yrityksiä ponnistelemaan 
työturvallisuus tason parantamiseksi kaikessa toiminnassa, vaikka isäntämaan määräykset 
eivät sitä kaikilta osin muodollisesti edellyttäisikään. Samalla se rohkaisee yrityksiä 
kunnioittamaan työntekijöiden harkintakykyä ja mahdollisuutta poistua paikalta tilanteissa, 
joiden voidaan kohtuudella arvioida aiheuttavan välitöntä ja vakavaa vaaraa terveydelle tai 
turvallisuudelle. Työterveyden ja -turvallisuuden tärkeyttä suositusten joukossa ja 
suositusten toisiaan täydentävää luonnetta korostaa se, että asiaa käsitellään myös 
toimintaohjeiden muissa osissa, erityisesti kuluttajansuojaa ja ympäristöä koskevissa 
luvuissa 

28. Viidennessä kohdassa esitetty suositus kehottaa monikansallisia yrityksiä 
palkkaamaan riittävän osan työvoimasta paikallisesti myös esimiestehtäviin sekä antamaan 
heille koulutusta. Kyseisen kohdan koulutusta ja työtaitoja käsittelevä sanamuoto täydentää 
Yleiset periaatteet -luvun neljännen kohdan tekstiä inhimillisen pääoman muodostamisen 
edistämisestä. Viittaus paikalliseen henkilöstöön täydentää Yleiset periaatteet -luvun 
kolmannen kohdan tekstiä paikallisen toimintakyvyn kehittämisestä. 

29. Kohdassa kuusi suositellaan, että yritykset ilmoittavat kohtuullisen ajoissa 
työntekijöiden edustajille ja asianomaisille viranomaisille yrityksen toiminnassa 
suunnitelluista muutoksista, joilla saattaa olla merkittävä vaikutus työntekijöiden 
toimeentuloon erityisesti silloin, kun kyseessä on yksikön toiminnan lopettaminen siihen 
liittyvine lomautuksineen tai joukkoirtisanomisineen. Kuten tekstissä todetaan, suosituksen 
tarkoituksena on mahdollistaa yhteistyö tällaisten muutosten kielteisten vaikutusten 
lieventämiseksi. Kyseessä on tärkeä periaate, joka näkyy myös toimintaohjeiden 
hyväksyneiden maiden työmarkkinalaeissa ja -käytännöissä, vaikka keinot, joilla mielekäs 
yhteistyö on pyritty varmistamaan, eivät ole kaikissa näissä maissa samanlaisia. Lisäksi 
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tässä kohdassa todetaan, että yksittäisissä tapauksissa olisi suotavaa, että yrityksen johto 
ilmoittaisi asiasta jo ennen lopullista päätöstä. Ennen lopullista päätöksentekoa tehtävä 
ilmoitus onkin osa monien toimintaohjeiden hyväksyneiden valtioiden 
työmarkkinalainsäadän-töä ja -käytäntöä. Tämä ei ole kuitenkaan ainoa keino varmistaa 
mielekäs yhteistyö päätösten vaikutusten lieventämiseksi, ja toisten toimintaohjeiden 
hyväksyneiden maiden lainsäädännössä ja käytännöissä on säädetty muunlaisista menet-
telyistä, kuten tietyistä ajanjaksoista, joiden kuluessa neuvotteluja on käytävä ennen kuin 
päätökset saa panna täytäntöön. 
 

Ympäristöä koskeva selitysosa 

30. Ympäristöä koskeva teksti heijastaa ympäristöä ja kehitystä koskevan Rion julistuksen 
Agenda 21 -toimintaohjelman sisältämiä periaatteita ja tavoitteita. Lisäksi siinä on otettu 
huomioon ympäristötietoja ja kansalaisten osallistumisoikeutta koskeva sopimus (Aarhus 
Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making, and Access 
to Justice in Environmental Matters) sekä heijastaa standardeja muun muassa sellaisissa 
asiakirjoissa kuin ympäristöjärjestelmiä koskeva ISO-standardi. 

31. Järkevä ympäristöpolitiikka on tärkeä osa kestävää kehitystä, ja sitä onkin alettu yhä 
enemmän pitää sekä yrityksen velvollisuutena että taloudellisena mahdollisuutena. 
Monikansallisilla yrityksillä on oma tehtävä hoidettavana molemmissa suhteissa. Näiden 
yritysten johtajien tulisi siksi liiketoiminnan strategioissaan kiinnittää riittävästi huomiota 
ympäristökysymyksiin. Ympäristönsuojelun tason parantaminen edellyttää sitoutumista 
jäsenneltyyn lähestymistapaan ja järjestelmän jatkuvaan kehittämiseen. 
Ympäristöjärjestelmä luo sisäiset puitteet, joita yritys tarvitsee hallitakseen toimintansa 
ympäristövaikutuksia ja ottaakseen ympäristökysymykset osaksi liiketoimintaansa. 
Ympäristöjärjestelmän olemassaolon tulisi vakuuttaa omistajat, työntekijät ja ympäröivä 
yhteiskunta siitä, että yritys pyrkii aktiivisesti suojelemaan ympäristöä oman toimintansa 
vaikutuksilta. 

32. Sen lisäksi, että ympäristöjärjestelmä parantaa ympäristönsuojelun tasoa, sen 
käyttöönotto voi tarjota yrityksille taloudellista etua alentamalla käyttökustannuksia ja 
vakuutusmaksuja, säästämällä energiaa ja resursseja, alentamalla veroja ja vastuumaksuja, 
parantamalla pääoman saatavuutta ja asiakastyytyväisyyttä sekä suhteita yhteiskuntaan ja 
suureen yleisöön. 

33. Toimintaohjeiden tarkoittama "järkevä ympäristöpohtiikka" olisi tuikittava käsitteen 
laajimmassa merkityksessä niin, että siihen sisältyy yrityksen toiminnan välittömien ja 
välillisten pitkän ajan vaikutusten hallinta sekä saastumisen rajoittaminen ja resurssien 
hallinta. 

34. Useimmissa yrityksissä tarvitaan sisäistä valvontajärjestelmää yrityksen toimintojen 
hallitsemiseksi. Järjestelmän ympäristöosaan voi kuulua sellaisia elementtejä kuin 
tavoitteiden asettaminen ympäristönsuojelun tason parantamiseksi ja näiden tavoitteiden 
toteuttamisen säännöllinen seuraaminen. 

35. Yrityksen toiminnasta ja sen aiheuttamista ympäristövaikutuksista tiedottaminen on 
keskeinen väline luottamuksen rakentamiseksi yrityksen ja suuren yleisön välillä. 
Tiedottaminen on tehokkaimmillaan silloin» kun se on avointa ja rohkaisee aktiiviseen 
vuoropuheluun sidosryhmien kuten työntekijöiden, asiakkaiden, toimittajien, 
aliurakoitsijoiden, paikallisen yhteisön ja suuren yleisön kanssa ja pyrkii luomaan kestävän 
luottamuksellisen ilmapiirin ja yhteisymmärryksen kaikkia osapuolia koskevista 
ympänstökysymyksistä. 

36. Tavanomaiseen liiketoimintaan voi liittyä yrityksen toiminnan mahdollisten 
ympäristövaikutusten ennakkoarviointi. Yritykset usein tekevät tarkoituksenmukaisia 
ympäristövaikutusten arviointeja silloinkin, kun laki ei niitä edellytä. Yrityksen tekemä 
ympäristövaikutusten arviointi voi tarjota laaja-alaisen ja ennakoivan näkemyksen 
yrityksen toiminnan mahdollisista vaikutuksista, arviointi voi tarkastella tärkeitä 
ympäristövaikutuksia ja se voi tutkia vaihtoehtoja ja lie-vennyskeinoja vahingollisten 
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vaikutusten välttämiseksi tai korjaamiseksi. Toimintaohjeissa lisäksi tunnustetaan, että 
monikansallisilla yrityksillä on tietty vastuu myös tuotteen elinkaaren muissa vaiheissa 

37. Useissa toimintaohjeet hyväksyneiden maiden vahvistamissa kansainvälisissä 
asiakirjoissa, kuten ympäristöä ja kehitystä koskevan Rion julistuksen periaatteessa 15, on 
muotoiltu "varovaisuus-lähestymistapa". Mikään näistä asiakirjoista ei ole nimenomaisesti 
osoitettu yrityksille, vaikka yritysten panos on epäsuorasti ymmärretty osaksi niitä kaikkia. 

38. Toimintaohjeiden peruslähtökohta on, että yritysten olisi toimittava mahdollisimman 
nopeasti ja ennakoivasti, jotta esimerkiksi niiden toiminnasta aiheutuva vakava tai 
peruuttamaton vahinko voidaan välttää. Toimintaohjeet on osoitettu yrityksille, eikä näin 
ollen mikään olemassa olevista kansainvälisistä asiakirjoista ole täysin riittävä ilmaisemaan 
tätä suositusta Siten toimintaohjeet hyödyntävät, mutta eivät ole täysin yhdenmukaisia 
olemassa olevien kansainvälisten asiakirjojen kanssa. 

39. Toimintaohjeiden tarkoituksena ei ole tulkita uudelleen jo olemassa olevia asiakirjoja 
tai luoda valtioille uusia sitoumuksia tai ennakkotapauksia - toimintaohjeissa on vain 
esitetty suosituksia siitä, miten varovaisuus-lähestymistapa olisi toteutettava yritystasolla 
Kun otetaan huomioon, että prosessi on vasta alkuvaiheessa, sen toteutuksen tulee olla 
joustavaa ja siinä tulee huomioida tilanne, jossa sitä toteutetaan. Lisäksi todetaan, että 
hallitukset määrittelevät reunaehdot, ja näiden vastuulla on myös säännöllinen 
sidosryhmien konsultointi soveliaimmas-ta etenemistavasta. 

40. Toimintaohjeissa kannustetaan yrityksiä parantamaan ympäristönsuojelun tasoa 
kaikessa toiminnassa, vaikka isäntämaan nykykäytäntö ei sitä muodollisesti vaatisikaan, 

41. Monikansallisilla yrityksillä on esimerkiksi usein käytössään teknologioita tai 
menettelytapoja, joilla ympäristönsuojelun tasoa voitaisiin kattavasti parantaa. 
Monikansallisia yrityksiä pidetään usein alansa johtavina yrityksinä, joten "esimerkin 
vaikutusta" muihin yrityksiin ei pidä väheksyä. Jos varmistetaan, että monikansallisen 
yrityksen isäntämaan ympäristö hyötyy käytettävissä olevista teknologioista, voidaan 
merkittävällä tavalla tukea kansainvälistä sijoitustoimintaa yleensäkin. 

42. Yrityksillä on tärkeä rooli työntekijöiden ympäristökoulutuksessa ja -opetuksessa. 
Yrityksiä kehotetaan täyttämään tämä velvoitteensa niin laaja-alaisesti kuin mahdollista, 
erityisesti silloin, kun tämä liittyy suoranaisesti ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen. 
 

Lahjonnan torjuntaa koskeva selitysosa 

43. Lahjonta ja korruptio eivät ainoastaan vahingoita demokraattisia instituutioita ja 
yritysten hallintoa vaan myös haittaavat ponnisteluja köyhyyden vähentämiseksi. Varojen 
ohjaaminen korruptioon horjuttaa erityisesti kansalaisten pyrkimyksiä parantaa taloudellista 
ja yhteiskunnallista asemaansa ja ympäristön tilaa. Yrityksillä on tärkeä rooli kamppailussa 
korruptiota ja lahjontaa vastaan. 

44. Korruption vastaisessa politiikassa ja siinä, miten yritykset ovat ymmärtäneet 
lahjonnan liikkeenjohdon kysymykseksi, on saavutettu merkittävää edistystä. 34 maata on 
allekirjoittanut OECD:n kansainvälisissä liikesuhteissa tapahtuvan ulkomaisiin 
virkamiehiin kohdistuvan lahjonnan torjuntaa koskevan yleissopimuksen {Convention on 
Combating Bribery of Foreign Public Officials) (yleissopimus), joka astui voimaan 15. 
helmikuuta 1999. Yleissopimus sekä vuoden 1997 kansainvälisissä liikesuhteissa 
tapahtuvan lahjonnan torjuntaa koskeva tarkistettu suositus {Recommendation on 
Combating Bribery in International Business Transactions) ja vuoden 1996 suositus 
ulkomaan viranomaisille maksettujen lahjusten verovähennyskelpoisuudesta 
{Recommendation on the Tax Deductibility of Bribes to Foreign Public Officials) ovat niitä 
perusvälineitä, joiden avulla lah- 
Jonnan vastaisen ryhmittymän jäsenet tekevät yhteistyötä pysäyttääkseen kansainvälisen 
liiketoiminnan houkuttelemiseksi tai pitämiseksi tarjottujen lahjusten virran. Näissä 
kolmessa asiakirjassa keskitytään lahjuksia tarjoaviin tahoihin. Niiden tarkoituksena on 
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eliminoida lahjusten "tarjonta" ulkomaisille viranomaisille siten, että kukin maa vastaa 
omien yhtiöidensä toiminnasta ja siitä, mitä niiden alueella tapahtuu'. Yleissopimuksen 
tehokkaan ja yhdenmukaisen soveltamisen ja toimeenpanon takaamiseksi on käynnistetty 
seurantaohjelma. 

45. Lahjus vaatimusten esittämisestä todetaan, että hyvä hallintotapa on tärkeä tekijä, joka 
ehkäisee lahjuspyyntöjä. Lisaksi valtioiden tulisi auttaa yrityksiä, joilta pyydetään 
lahjuksia. 

46. Toinen tärkeä kehitys on kansainvälisen kauppakamarin äskettäin tekemä päivitys 
raporttiinsa, joka koskee kiristystä ja lahjontaa liiketoiminnassa (Report on Extortion and 
Bribery in Business Transactions), Raportti sisältää valtioille ja kansainvälisille 
organisaatioille suunnattuja suosituksia kiristyksen ja lahjonnan torjumiseksi sekä 
yrityksille tarkoitetut, näihin kysymyksiin keskittyvät käyttäytymissäännöt. 

47. Avoimuus sekä julkisella että yksityisellä sektorilla on avaintekijä kamppailussa 
lahjontaa ja kiristystä vastaan. Liike-elämä, kansalaisjärjestöt, valtiovaltoja valtioiden 
väliset järjestöt ovat kaikki tehneet yhteistyötä saadakseen yleistä kannatusta korruption 
vastaisille toimille ja lisätäkseen avoimuutta ja kansalaisten tietoisuutta korruption ja 
lahjonnan aiheuttamista ongelmista Yritysten tarkoituksenmukaisten johtamiskäytäntöjen 
käyttöönotto on täydentävä osatekijä, joka myötävaikuttaa eettisen yrityskulttuurin 
kehitykseen. 
 

Kuluttajansuojaa koskeva selitysosa 

48. Lyhyt viittaus "kuluttajansuojaan" sisällytettiin toimintaohjeisiin ensi kerran vuonna 
1984, jolloin se kuvasti kuluttajapolitiikan entistä kansainvälisempää 

 
 
Yleissopimuksen määritelmän mukaan "lahjus" on "...tahallinen oikeudettoman rahallisen tai 
muun edun tarjoaminen, lupaaminen tai antaminen suoraan tai välillisesti ulkomaiselle virkamie-
helle, tämän virkamiehen omaan tai kolmannen osapuolen käyttöön tarkoituksena saada 
virkamies toimimaan tai pidättymään toimimasta virkatehtäviään hoitaessaan niin, että lahjuksen 
tarjoaja saavuttaisi tai säilyttäisi liiketoimintaan liittyviä tai muita sopimattomia etuuksia 
kansainvälisissä liikesuhteissa." Yleissopimuksen selitysosassa (kappale 9) todetaan selvyyden 
vuoksi, että "pienet 'voitelumaksut' eivät ole maksuja, joista koituu 'liiketoimintaan liittyviä tai 
muita sopimattomia etuuksia kansainvälisissä liikesuhteissa' kohdan I tarkoittamassa mielessä, 
joten ne eivät myöskään ole rikos. Tällaiset maksut, joita joissakin maissa maksetaan, jotta 
viranhaltijat suorittaisivat virkansa edellyttämät tehtävät, kuten lupien myöntämisen, ovat 
yleensä laittomia kyseisessä maassa. Muut maat voivat ja niiden tulisi tarttua tähän vahingolliseen 
ilmiöön keinoilla, jotka edistävät hyvää hallintotapaa." luonnetta ja kansainvälisen kaupan 
kasvun, tuotteistuksen, markkinoinnin, myynnin ja tuoteturvallisuuden vaikutuksia 
tähän politiikkaan. Sittemmin sähköisen kaupankäynnin kehittyminen ja 
markkinoiden jatkuva globalisoituminen ovat huomattavasti laajentaneet 
monikansallisten yritysten toimintapiiriä ja tuoneet näiden tuotteet ja palvelut yhä 
useampien kuluttajien ulottuville. Osoituksena kuluttajakysymysten kasvavasta 
tärkeydestä cn se, että merkittävä osa yrityksistä on sisällyttänyt 
johtamisjärjestelmiinsä ja käyttäytymissääntöihinsä viittauksia myös kuluttajien 
etuihin ja kuluttajansuojaan. 

49. Näiden muutosten valossa ja kuluttajien turvallisuuden ja terveyden suojan 
parantamiseksi toimintaohjeisiin lisättiin viimeisimmän tarkistuksen yhteydessä luku 
kuluttajansuojasta. Sanamuoto noudattelee OECD:n kuluttajapolitiikan komitean (OECD 
Committee on Consumer Policy) tekstiä ja erilaisten yksityisten ja kansainvälisten 
yhteisöjen (kuten kansainvälisen kauppakamarin) käyttäytymissääntöjä, YK:n 
kuluttajapolitiikan toimintaohjeita (UN Guidelines on Consumer Policy) ja OECD:n 
toimintaohjeita kuluttajansuojasta sähköisessä kaupankäynnissä (OECD Guidelines for 
Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce). 

50. Yritysten liiketoimintaa säätelevät moninaiset kuluttajansuojalait. Syntymässä oleva 
säännöstö pyrkii sekä suojelemaan kuluttajien etuja että edistämään taloudellista kasvua ja 
se korostaa itsesääntely mekanismien merkitystä. Kuten edellä todettiin, monissa 
kansallisissa ja kansainvälisissä käyttäytymissäännöissä on viittauksia johonkin 
kuluttajansuojan näkökohtaan, mikä taas vahvistaa teollisuuden sitoutumista terveyden ja 
turvallisuuden suojelemiseen ja kuluttajien luottamuksen lisäämiseen markkinoilla. On 
ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että nämä käytännöt takaavat kuluttajille tehokkaan ja 
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luonteeltaan avoimen suojan, jotta voidaan vahvistaa luottamusta, joka lisää kuluttajien 
osallistumista ja edistää kasvua markkinoilla. 

51. Luvun kohdassa 3 korostetun erimielisyyksien vaihtoehtoisen ratkaisumallin 
tarkoituksena on kiinnittää huomiota menettelyyn, joka voi olla käyttökelpoisempi kuin 
kaikille osapuolille usein kalliit, hankalat ja aikaa vievät oikeustoimet. On erityisen tärkeää, 
että sellaisen tuotteen kulutukseen tai käyttöön liittyvät valitukset, josta voi aiheutua 
vakavia riskejä tai vahinkoa yleiselle terveydelle, olisi ratkaistava tasapuolisesti ja 
pikaisesti ilman, että tästä aiheutuu kuluttajalle kohtuuttomia kustannuksia tai vaivaa. 

52. Kohdan 5 osalta yritykset voivat henkilötietojen suojauksessa tukeutua OECD:n 
toimintaohjeisiin, jotka koskevat yksityisyyden suojaa ja henkilötietoj'en siirtoa maasta 
toiseen (OECD Guidelmes Governing the Protection of Priva-cy and Transborder Flows of 
Personal Data). 
 

Tiedettä ja teknologiaa koskeva selitysosa 

53. Tietovaltaisessa ja globalisoituneessa taloudessa, jossa kansalliset rajat merkitsevät 
entistä vähemmän myös pienille ja kotimarkkinoille suuntautuneille yrityksille, 
mahdollisuus käyttää hyväksi teknologiaa ja osaamista on keskeisen tärkeää yritysten 
tuloksen kehitykselle. Lisäksi teknologian saatavuus on edellytys teknologisen kehityksen 
koko taloutta koskevien vaikutusten toteutumiselle, mukaan lukien tuottavuuden kasvun ja 
työpaikkojen luomisen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Monikansalliset 
yritykset ovat maasta toiseen tapahtuvan teknologian siirron pääkanava. Ne rikastuttavat 
isäntämaan innovatiivista kapasiteettia luomalla uusia teknologioita, levittämällä niitä ja 
jopa mahdollistamalla sen, että kotimaiset yritykset ja instituutiot voivat käyttää niitä. 
Monikansallisten yritysten tutkimus- ja kehitystyö voi, jos se on tehokkaasti kytketty 
kansalliseen innovaatiotoimintaan, edistää isäntämaan taloudellista ja yhteiskunnallista 
kehitystä. Vastaavasti dynaamisen innovaatiotoiminnan kehittyminen isäntämaassa 
parantaa monikansallisten yritysten kaupallisia edellytyksiä. 

54. Luvussa pyritään siten taloudellisten mahdollisuuksien, kilpailukykytekijöi-den ja 
muiden näkökohtien asettamissa rajoissa edistämään monikansallisten yritysten tutkimus- 
ja kehitystyön tulosten levittämistä maihin, joissa nämä yritykset toimivat, näin kasvattaen 
isäntämaan innovatiivista kapasiteettia. Teknologian levittäminen voi tarkoittaa uusia 
teknologioita sisältävien tuotteiden kaupallistamista, prosessi-innovaatioiden lisensoimista, 
tiede- ja teknologiahenkilös-tön palkkaamista ja kouluttamista sekä mtkimus- ja 
kehitystyötä harjoittavien yhteisyritysten kehittämistä. Teknologian myynnissä ja 
lisensoinnissa neuvoteltavien ehtojen tulisi olla kohtuullisia, ja lisäksi monikansalliset 
yritykset haluavat ehkä ottaa huomioon teknologioiden pitkän ajan kehitys-, ympäristö- ja 
muut vaikutukset koti- ja isäntämaassa. Monikansalliset yritykset voivat luoda ja parantaa 
ulkomaisten tytäryhtiöittensä ja alihankkijoittensa innovatiivisuutta. Lisäksi 
monikansalliset yritykset voivat tähdentää paikallisen, niin fyysisen kuin 
institutionaalisenkin tiede- ja telmologiainfrastruktuurin merkitystä. Tässä mielessä 
monikansalliset yritykset voivat isäntämaassaan myötävaikuttaa sellaisen politiikan 
syntymiseen, joka edistää dynaamista innovointia. 
Kilpailua koskeva selitysosa 

55. Toimintaohjeiden tarkoituksena on korostaa kilpailulakien ja -politiikan tärkeyttä koti- 
ja kansainvälisten markkinoiden tehokkaan toiminnan kannalta, tähdentää, miten tärkeää 
on, että kotimaiset ja monikansalliset yritykset noudattavat kilpailulakeja ja -politiikkaa, ja 
varmistaa, että yritykset ovat tietoisia kehityksestä, joka liittyy kilpailulakien määrään, 
soveltamisalaan ja ankaruuteen ja kilpailuviranomaisten väliseen yhteistyöhön. 
"Kilpailulaeilla" tarkoitetaan kartelli- ja yrityskauppalainsäädäntöä, jolla kielletään 
kollektiiviset tai yksipuoliset toimet seuraavien päämäärien saavuttamiseksi: (a) markkina-
aseman tai määräävän markkina-aseman väärinkäyttö, (b) markkina-aseman tai määräävän 
markkina-aseman saavuttaminen muutoin kuin tehokkuuden avulla sekä (c) kilpailunrajoi-
tussopimukseen liittyminen. 
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56. Yleensä kilpailuiaeissa ja -ohjeissa kielletään (a) varsinaiset kartellit, (b) muut 
sopimukset, joiden katsotaan rajoittavan kilpailua, (c) toiminta, jossa käytetään hyväksi 
määräävää markkina-asemaa tai pyritään vahvistamaan sitä sekä (d) kilpailua rajoittavat 
fuusiot ja yritysostot. OECD:n neuvoston vuodelta 1998 peräisin olevan kartellien torjuntaa 
koskevan suosituksen (Recommendation of the OECD Council Concerning Effective 
Action Against Hard Core Cartels, C(98)35/Final) mukaan kohdassa (a) mainitut 
kilpailunrajoitussopimukset merkitsevät käytännössä varsinaista kartellia, mutta 
suosituksessa on myös otettu huomioon jäsenvaltioiden lainsäädännön erot ja niihin 
sisältyvät erivapaudet ja määräykset, jotka sallivat muutoin mahdollisesti kielletyn 
toiminnan. Toimintaohjeita ei pidä tulkita niin, että yritykset eivät saisi hyödyntää tällaisia 
erivapauksia tai määräyksiä. Kohdat (b) ja (c) ovat luonteeltaan yleisiä, koska 
muuntyyppisten sopimusten ja yksipuolisen toiminnan vaikutukset ovat moniselitteisiä ja 
yhteisymmärrys siitä, mitä on pidettävä kilpailua rajoittavana, ei ole yhtä kattava. 
57. Kilpailupolitiikan tarkoituksena on edistää yhteiskunnallista hyvinvointia ja 
taloudellista kasvua luomalla ja ylläpitämällä markkinoita, joilla hyödykkeiden ja 
palvelujen luonne, laatu ja hinta määräytyvät markkinavoimien mukaan paitsi silloin, kun 
jollakin lainkäyttöalueella katsotaan tarpeelliseksi pyrkiä muihin päämääriin. Sen lisäksi, 
että kilpailuympäristö hyödyttää kuluttajia ja lainkäyttö-alueen taloutta yleensä, se myös 
palkitsee yrityksiä, jotka vastaavat tehokkaasti kulutuskysyntään, ja yritysten olisikin 
tiedotettava ja neuvottava hallituksia silloin, kun nämä harkitsevat lakeja tai politiikkaa, 
jotka saattavat heikentää yritysten tehokkuutta tai muutoin vaikuttaa kilpailuun 
markkinoilla. 

58. Yritysten tulisi olla tietoisia siitä, että kilpailulakeja säädetään yhä useammilla 
lainkäyttöalueilla ja että yhä useammin niissä kielletään kilpailua rajoittava toiminta 
ulkomailla, jos siitä on haittaa kotimaisille kuluttajille. Lisäksi rajat ylittävän kaupan ja 
sijoitusten kasvaessa on entistä todennäköisempää, että kilpailua rajoittava toiminta yhdellä 
lainkäyttöalueella vaikuttaa kielteisesti muihin lain-käyttöalueisiin. Seurauksena on, että 
yhden tai useamman osapuolen kilpailua rajoittava toiminta, joka voi olla laillista kyseisellä 
alueella, on yhä todennäköisemmin laitonta jollakin muulla lainkäyttöalueella. Yritysten 
olisi siten otettava huomioon sekä sen maan laki, jossa ne toimivat, että kaikkien niiden 
maiden lait, joihin niiden toiminta on omiaan vaikuttamaan. 

59. Yritysten olisi ymmärrettävä, että kilpailuviranomaiset harjoittavat jatkuvasti 
syvenevää yhteistyötä kilpailua rajoittavan toiminnan tutkimisessa ja kyseenalaistamisessa. 
(Lisätietoja: Recommendation of the Council Concerning Cooperation between Member 
Countries on Anticompetitive Practices Affecting International Trade, C(95)130/Final; 
Making International Markets more Efficient Through "Positive Comity" in Competition 
Law Enforcement, Report of the OECD Committee on Competition Law and Policy, 
DAFFE/CLP(99)19.) Jos yritykset helpottavat viranomaisten välistä yhteistyötä silloin, kun 
eri lainkäyttö-alueiden kilpailuviranomaiset tutkivat samaa toimintaa, tämä edistää 
yhdenmukaista ja järkevää päätöksentekoa ja säästää samalla niin valtioiden kuin yritys-
tenkin kustannuksia. 
 

Verotusta koskeva selitysosa 

60. Yritysten yhteiskunnallinen vastuu tarkoittaa verotuksessa sitä, että yritysten tulisi 
noudattaa kaikkien niiden maiden verolakeja ja määräyksiä, joissa ne toimivat, tehdä 
yhteistyötä viranomaisten kanssa ja luovuttaa tietyntyyppisiä tietoja viranomaisten 
käyttöön. Sitoutuminen tietojen luovutukseen ei kuitenkaan ole vailla rajoituksia. 
Toimintaohjeissa nimenomaan edellytetään, että luovutettavan tiedon ja sovellettavien 
verolakien toimeenpanon välillä vallitsee selvä yhteys. Näin on pyritty löytämään tasapaino 
toisaalta yritykselle verolakien noudattamisesta koituvan rasituksen ja toisaalta 
veronviranomaisten tiedontarpeen välillä näiden edellyttäessä täydellisiä, ajantasaisia ja 
täsmällisiä tietoja verolakeja toi-meenpannessaan. 

61. Monikansalliseen konserniin kuuluvalla yhtiöllä voi olla laajoja taloudellisia suhteita 
saman monikansallisen konsernin muissa maissa toimiviin yhtiöihin. Tällaiset suhteet 
voivat vaikuttaa osapuolten verovastuisiin. Veroviranomaiset saattavat siten tarvita tietoja 
oman lainkäyttöalueensa ulkopuolelta voidakseen arvioida näitä suhteita ja määritellä 
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omalla lainkäyttöalueella toimivan monikansalliseen konserniin kuuluvan yhtiön 
verovastuut. Tällöinkin luovutettavat tiedot rajoittuvat tietoihin, joita tarvitaan mainittujen 
taloussuhteiden arviointiin, jotta monikansallisen konserniyhtiön verotus voidaan määrätä 
oikein. Monikansallisten yritysten tulisi olla yhteistyöhaluisia ja luovuttaa tällaiset tiedot. 

62. Siirtohinnoittelu on toinen tärkeä yritysten yhteiskunnalliseen vastuuseen ja 
verotukseen liittyvä kysymys. Maailmankaupan ja rajat ylittävän suoran sijoitustoiminnan 
huomattava kasvu (ja se tärkeä rooli, joka monikansallisilla yrityksillä on tässä 
kaupankäynnissä ja sijoitustoiminnassa) on johtanut siihen, että siirto-hinnoittelu alkaa 
nykyään olla merkittävä tekijä monikansalliseen konserniin kuuluvien yhtiöiden 
verovastuiden määrittelyssä. Sen määrittäminen, täyttääkö siirtohinnoittelu 
markkinaehtoperiaatteen asettamat vaatimukset, on usein vaikeaa sekä monikansallisille 
yrityksille että verohallinnolle. 

63. OECD:n veroasiainkomitea (Committee on Fiscal Affairs CFA) työskentelee 
jatkuvasti laatiakseen suosituksia, joilla pyritään varmistamaan, että siirtohinnoittelu 
noudattaa markkinaehtoperiaatetta. Työn tuloksena vuonna 1995 julkaistiin OECD.n 
siirtohinnoittelua koskevat toimintaohjeet monikansallisille yrityksille ja verohallinnoille 
(OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 
Administrations), joka oli aiheena myös OECD:n neuvoston suosituksessa, joka koski 
siirtohintojen määrittämistä osakkuusyhtiöiden välillä (Recommendation of the OECD 
Council on the Determination of Transfer Pricing between Associated Enterprises) 
(osakkuusyhtiön määritelmä yleensä kattaa myös monikansalliseen konserniin kuuluvat 
yhtiöt). 
64. OECD:n siirtohinnoittelua koskevien toimintaohjeiden keskeinen tavoite on markkina-
ehtoperiaatteen soveltaminen osakkuusyhtiöiden väliseen siirtohinnoit-teluun. 
Siirtohinnoitteluohjeisto pyrkii auttamaan veronviranomaisia (sekä OECD:n jäsenmaissa 
että muissa maissa) ja monikansallisia yrityksiä esittelemällä molempia osapuolia 
tyydyttäviä ratkaisuja siirtohinnoittelutapauksissa, ja siten lieventämään veroviranomaisten 
keskinäistä ja veroviranomaisten ja monikansallisten yritysten välistä vastakkainasettelua ja 
välttämään kalliita oikeudenkäyntejä. Monikansallisia yrityksiä kehotetaan noudattamaan 
OECD:n siirtohinnoittelua koskevien toimintaohjeiden suosituksia ja niihin tehtyjä 
muutoksia ja lisäyksiä ja siten varmistamaan, että niiden siirtohinnat ovat 
markkinaehtoperiaatteen mukaisia. 

II.  OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevien 
toimintaohjeiden toimeenpanoa koskeva selitysosa 

1. Neuvoston päätös merkitsee, että toimintaohjeet hyväksyneet valtiot sitoutuvat 
myötävaikuttamaan toimintaohjeissa esitettyjen suositusten soveltamiseen. Sekä kansallisia 
yhteyselimiä että CBVJJEä koskevat menettelytapaohjeet on esitetty neuvoston päätöksen 
liitteenä. 

2. Neuvoston päätös asettaa toimintaohjeet hyväksyneille valtioille tiettyjä 
toimintaohjeisiin liittyviä ja kansallisia yhteyselimiä koskevia velvoitteita, jotka voidaan 
tiivistää seuraavasti: 
 

• kansallisten yhteyselinten perustaminen (neuvoston päätöksen liitteenä olevan 
menettelytapaohjeen mukaisesti) ja toimintaohjeisiin liittyvistä palveluista 
tiedottaminen asianosaisille 

• eri maiden kansallisten yhteyselinten välinen yhteistyö tarvittaessa 

• kansallisten yhteyselinten vuosikokoukset ja raportointi CBVIE-komitealle. 

3. Neuvoston päätöksessä määritellään myös CIMEn toimintaohjeisiin liittyvät velvoitteet, 
kuten: 
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• tilaisuuksien järjestäminen mielipiteiden vaihtoon toimintaohjeisiin liittyvistä 
kysymyksistä 

• lisäselvitysten antaminen tarvittaessa 

• tilaisuuksien järjestäminen mielipiteiden vaihtoon kansallisiin yhteyselimiin 
liittyvistä kysymyksistä 

• raportointi OECD:n neuvostolle toimintaohjeisiin liittyvistä kysymyksistä. 

4. CEME on se OECD:n elin, joka vastaa toimintaohjeiden toimivuuden valvonnasta. Sen 
vastuu ei rajoitu ainoastaan toimintaohjeisiin vaan käsittää kaikki julistukseen liittyvät asiat 
(kansallisen tason kohtelua koskevat asiakirjat sekä kansainvälisen sijoitustoiminnan 
kannustimia ja esteitä ja ristiriitaisia vaatimuksia koskevat asiakirjat). Julistuksella CJME 
pyrkii varmistamaan, että kaikkia elementtejä noudatetaan ja ne ymmärretään ja että ne 
täydentävät toisiaan ja toimivat yhdessä. 

5. Toimintaohjeiden kasvava merkitys OECD:n ulkopuolisille maille näkyy neuvoston 
päätöksessä sikäli, että siinä varataan mahdollisuus konsultointeihin toimintaohjeisiin 
liittyvistä kysymyksistä muidenkin kuin ne hyväksyneiden maiden kanssa. Mainitun 
kohdan perusteella CFME voi järjestää säännöllisiä tapaamisia toimintaohjeista 
kiinnostuneiden maiden ryhmien tai tarvittaessa yksittäisten maiden kanssa. Tapaamisissa 
ja yhteydenotoissa voidaan käsitellä joko toimintaohjeiden yleisestä toimivuudesta saatuja 
kokemuksia tai yksittäisiä kysymyksiä. Lisäohjeita CIMEn ja kansallisten yhteyselinten 
vuorovaikutuksesta ulkopuolisten maiden kanssa on annettu päätökseen liitetyssä 
menettelytapaohjeessa. 
 

/. Menettelytapaohje kansallisille yhteyselimille 

6. Kansallisilla yhteyselimillä on tärkeä rooli toimintaohjeiden profiilin ja toimivuuden 
edistämisessä. Vaikka nimenomaan yritykset vastaavat siitä, että noudattavat 
toimintaohjeita päivittäisessä toiminnassaan, myös valtiovalta voi myötävaikuttaa 
soveltamistehokkuuteen. Sen vuoksi valtiot ovat sopineet, että kansallisten yhteyselinten 
toiminta vaatii tehokasta ohjausta, josta esimerkkejä ovat vuosikokoukset ja CIMEn 
harjoittama valvonta. 

7. Monet päätökseen liitetyn menettelytapaohjeen edellyttämät tehtävät ovat ennestään 
tuttuja ja heijastelevat vuosien saatossa saatuja kokemuksia ja laadittuja suosituksia 
(esimerkiksi vuoden 1984 tarkistuskierroksen raportti C/MIN(84)5 (Final). Kun nämä 
vaatimukset esitetään täsmällisesti, toimintaohjeiden toimeen-panomekanismi ilmenee 
selkeänä. Eri tehtävät on esitetty menettelytapaohjeen neljässä kansallisia yhteyselimiä 
koskevassa osassa, ja ne ovat: institutionaaliset järjestelyt, tiedotus ja tunnettuuden 
lisääminen, soveltaminen yksittäisiin tapauksiin ja raportointi. 

8. Näitä neljää osiota edeltää johdanto, jossa määritellään kansallisten yhteyselinten 
perustehtävä ja ne lähtövaatimukset, joiden avulla "toiminnallisen vastaavuuden" käsitettä 
pyritään edistämään. Koska valtiot voivat järjestää kansallisten yhteyselinten toiminnan 
joustavasti, yhteyselinten olisi toimittava näkyvästi, julkisesti, avoimesti ja vastuullisesti. 
Nämä vaatimukset ohjaavat yhteyselinten työskentelyä ja helpottavat toiminnan arviointia 
CIMEssä. 
Toiminnallisen vastaavuuden perusvaatimukset kansallisten yhteyselinten työskentelyssä 
 

Näkyvyys. Toimintaohjeet hyväksyneet valtiot sopivat päätöksen mukaisesti, että ne 
perustavat kansallisia yhteyselimiä ja tiedottavat kansallisten yhteyselinten toiminnasta ja 
tehtävistä toimintaohjeiden soveltamisessa liike-elämän organisaatioille, 
työntekijäjärjestöille ja muille sidosryhmille, mukaan lukien kansalaisjärjestöille. 
Valtioiden odotetaan tiedottavan yhteys-elimistään ja pyrkivän aktiivisesti tuomaan esille 
toimintaohjeita esimerkiksi järjestämällä kyseistä asiakirjaa koskevia seminaareja ja 
tapaamisia. Tapahtumat voidaan järjestää yhteistyössä liike-elämän, työntekijöiden, 
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kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa, vaikka ei välttämättä kaikkien ryhmien 
kanssa yhtä aikaa. 
 

Julkisuus. Kansallisten yhteyselinten tehokas toiminta edellyttää toimivia yhteyksiä liike-
elämän, työntekijöiden, kansalaisjärjestöjen ja suuren yleisön edustajiin. Sähköisestä 
viestinnästä voi tässä olla apua. Kansallisten yhteyselinten olisi vastattava kaikkiin 
asiallisiin tiedusteluihin ja sitouduttava käsittelemään myös osapuolten esiin nostamia 
erityiskysymyksiä tehokkaasti ja ripeästi. 
 

Avoimuus. Avoimuus on tärkeää kansallisten yhteyselinten vastuullisen toiminnan ja 
suuren yleisön luottamuksen saavuttamisen kannalta. Siten suurin osa kansallisen 
yhteyselimen toiminnasta on avointa. Silti tilanteissa, joissa kansallinen yhteyselin tarjoaa 
palveluksiaan toimintaohjeiden soveltamisessa yksittäisiin tapauksiin, tehokkuus edellyttää 
asianmukaisia toimia käsittelyn luottamuksellisuuden takaamiseksi. Käsittelyn lopputulos 
on julkista tietoa, ellei toimintaohjeiden tehokas soveltaminen edellytä salassapitoa. 
 

Vastuullisuus. Toimintaohjeiden aktiivinen esilletuominen - ja se, kuinka toimintaohjet 
voivat myötävaikuttaa yritysten ja ympäröivän yhteiskunnan välisten vaikeiden kysymysten 
hallintaan - kohdistaa myös suuren yleisen huomion kansallisten yhteyselinten toimintaan. 
Myös kansanedustuslaitoksilla voisi olla oma roolinsa. Yhteyselinten toimintakertomukset 
ja vuosikokoukset tarjoavat mahdollisuuden kokemusten vaihtoon ja kehittävät yhte-
yselinten "parhaita käytäntöjä". Myös CIME järjestää tilaisuuksia mielipiteiden vaihtoon, 
jolloin voidaan vaihtaa kokemuksia ja arvioida kansallisten yhteyselinten toiminnan 
tehokkuutta. 
Institutionaaliset järjestelyt 
 

9. Kansallisten yhteyselinten kokoonpanon tulisi olla sellainen, että ne kykenevät 
tehokkaasti käsittelemään toimintaohjeiden sisältämiä aiheita. Eri organisaatio- 
mallit (esimerkiksi tietyn ministeriön edustajista koostuva ryhmä, virastojen väli- 
nen työryhmä tai kansalaisjärjestöjen edustajia sisältävä ryhmä) ovat mahdollisia. 
Voi olla eduksi, jos yhteyselimen toimintaa johtaa ylempi virkamies. Yhteyseli- 
men johdon pitäisi nauttia eri osapuolien luottamusta ja terävöittää toimintaohjei- 
den julkista kuvaa. Yhteyselinten odotetaan niiden koostumuksesta riippumatta 
solmivan suhteita liike-elämän, työntekijäjärjestöjen ja muiden sidosryhmien 
edustajiin ja ylläpitämään niitä. 
 

Tiedotus ja tunnettuuden lisääminen 

10. Kansallisten yhteyselinten tiedotus ja tunnettuuden lisäämiseen tähtäävät toimet ovat 
tärkeitä toimintaohjeiden profiilin terävöittämiseksi. Ne myös korostavat alueita, joista 
yhteyselinten tulisi ottaa aktiivinen vastuu. 

11. Kansallisten yhteyselinten on lisättävä toimintaohjeiden tunnettuutta ja saatavuutta 
myös kansallisilla kielillä. Sähköinen tiedotus voi olla kustannustehokas keino tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi, vaikka onkin huomattava, että tätä palvelua ei luultavasti voida 
taata kaikille. Toimintaohjeiden englannin- ja ranskankieliset versiot ovat saatavana 
OECD:ltä, ja yhteyselimiä rohkaistaan tarjoamaan linkkejä OECDrn Guidelines-
verkkosivustoon. Yhteyselimet tiedottavat toimintaohjeista mahdollisuuksien mukaan myös 
uusille koti- ja ulkomaisille sijoittajille. Erillisessä kohdassa edellytetään, että pyrkiessään 
lisäämään toimintaohjeiden tunnettuutta kansalliset yhteyselimet toimivat yhteistyössä eri 
järjestöjen ja yksilöiden, mukaan lukien liike-elämän, työntekijäjärjestöjen, 
kansalaisjärjestöjen ja suuren yleisön kanssa. 

12. Edelleen kansallisten yhteyselinten odotetaan vastaavan asiallisiin tiedusteluihin. Tässä 
yhteydessä on erikseen mainittu kolme ryhmää: (i) muiden maiden kansalliset yhteyselimet 
(päätöksen mukaan), (ii) liike-elämän järjestöt, työntekijäjärjestöt, muut kansalaisjärjestöt 
ja suuri yleisö sekä (iii) muiden kuin toimintaohjeet hyväksyneiden maiden viranomaiset. 
 

Toimintaohjeiden soveltaminen yksittäisiin tapauksiin 
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13. Kun esiin nousee kysymyksiä toimintaohjeiden soveltamisesta yksittäisiin tapauksiin, 
kansallisten yhteyselinten odotetaan myötävaikuttavan niiden ratkaisemiseen. Yleensä asiat 
käsittelee sen maan kansallinen yhteyselin, jossa ne tulevat esille. Toimintaohjeet 
hyväksyneiden maiden välillä kysymykset otetaan harkittavaksi ensin kansallisella tasolla 
ja tarpeen mukaan bilateraalisella tasolla Menettelytapaohjeen tässä osassa kerrotaan, miten 
kansallisten yhteyselinten tulisi tällaisissa tapauksissa toimia. Yhteyselin voi myös ryhtyä 
muihin toimiin toimintaohjeiden tehokkaan soveltamisen edistämiseksi. 

14. Arvioidessaan, edellyttääkö esille otettu kysymys lisätutkimuksia, kansallisen 
yhteyseiimen täytyy päättää, onko asia esitetty vilpittömässä mielessä ja  onko  se  
merkityksellinen toimintaohjeiden soveltamisen kannalta. Tällöin yhteyseiimen tulee ottaa 
huomioon seuraavat seikat: 
 

• kuka on osapuolena ja mitkä ovat sen edut kyseisessä asiassa 

• onko asia todellinen ja perusteltu 

• liittyvätkö sovellettava laki ja menettelytavat asiaan 

• miten vastaavia kysymyksiä on käsitelty tai käsitellään muissa kotimaisissa tai 
kansainvälisissä elimissä 

• palvelisiko yksittäisen tapauksen käsittely toimintaohjeiden tarkoitusta ja tehokasta 
soveltamista 

15. Alustavan arvioinnin jälkeen kansallisen yhteyseiimen odotetaan vastaavan 
kysymyksen esiin ottaneelle osapuolelle tai osapuolille. Jos yhteyselin päättää, ettei 
kysymys vaadi lisäselvityksiä, se myös ilmoittaa päätöksensä perustelut. 

16. Jos kysymys edellyttää lisäselvityksiä, yhteyselin käy lisäkeskusteluja asiasta 
osapuolten kanssa ja tarjoaa palvelujaan epävirallisesti helpottaakseen ratkaisun löytämistä. 
Soveltuvin osin yhteyselin voi noudattaa kohdissa 2a) - 2d) esitettyä menettelyä. Tähän voi 
kuulua lausuntojen pyytäminen asianomaisilta viranomaisilta sekä liike-elämän, 
työntekijäjärjestöjen tai muiden kansalaisjärjestöjen edustajien ja asiantuntijoiden 
kuuleminen. Neuvottelut muiden maiden yhteyselinten kanssa ja toimintaohjeiden tulkintaa 
koskevien neuvojen pyytäminen voivat myös osaltaan auttaa ratkaisemaan kysymyksen. 

17. Palveluja tarjotessaan kansallinen yhteyselin voi käsillä olevien asioiden sitä 
edellyttäessä tarjota yhteisymmärrystä edistäviä sovitteluratkaisuja, kuten sovittelu- ja 
välityspalveluja, tai myötävaikuttaa niiden käyttöön asioiden käsittelyssä. 

Yleisen käytännön ja sovittelu- ja välitysmenettelyn mukaisesti näitä menettelytapoja 
sovellettaisiin vain osapuolten suostumuksella. 

18. Jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen esiin otetusta kysymyksestä, kansallinen 
yhteyselin antaa lausunnon ja esittää tarpeen mukaan suosituksen toimintaohjeiden 
soveltamisesta. Tämä merkitsee, että yhteyselin antaa lausuntonsa, vaikka se katso isikin, 
että erityistä suositusta ei tarvita. 

19. Avoimuus on katsottu perusperiaatteeksi kansallisten yhteyselinten suhteessa suuren 
yleisöön (ks. "Perusvaatimukset", kohta 8). Kohdassa C-4 todetaan kuitenkin, että on 
tilanteita, joissa luottamuksellisuuden säityttäminen on tärkeää. Yhteyselin ryhtyy 
tarvittaviin toimiin arkaluonteisten liiketoimintaan liittyvien tietojen suojelemiseksi. 
Samoin muut tiedot, kuten käsittelyyn osallistuneiden henkilöllisyys, on pidettävä salassa 
toimintaohjeiden tehokkaan soveltamisen edistämiseksi. Käsittelyyn on katsottu kuuluvan 
myös osapuolten esittämät tosiasiat ja näkökohdat. Silti on erittäin tärkeää löytää tasapaino 
avoimuuden ja salassapidon välillä, jotta voidaan synnyttää luottamusta toimintaohjeiden 
mukaisiin menettelytapoihin ja myötävaikuttaa niiden tehokkaaseen soveltamiseen. Vaikka 
kohdassa C-4 siis todetaan, että soveltamiskysymyksiin liittyvä käsittely on yleensä 
salainen, lopputulos on yleensä julkinen. 
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20. Kuten luvussa 2 "Käsitteet ja periaatteet" todetaan, yrityksiä kehotetaan noudattamaan 
toimintaohjeita kaikkialla, missä ne toimivat, ja ottamaan huomioon kunkin isäntämaan 
erityispiirteet. 
 

• Siinä tapauksessa että toimintaohjeita koskevia kysymyksiä nousee esiin jossakin 
muussa kuin ne hyväksyneessä valtiossa, kansallinen yhteyselin pyrkii tutustumaan 
niihin. Vaikka aina ei ehkä ole mahdollista hankkia kaikkia asiaan liittyviä tietoja tai 
saattaa kaikkia osapuolia yhteen, kansallinen yhteyselin voi silti tehdä tiedusteluja ja 
muita selvityksiä. Esimerkkejä tällaisista toimista ovat yhteydenotto yrityksen johtoon 
kotimaassa ja soveltuvin osin kyseisen maan viranomaisiin. 

• Ristiriitaisuudet isäntämaan lakien, määräysten, sääntöjen ja politiikan kanssa 
saattavat eräissä yksittäistapauksissa vaikeuttaa toimintaohjeiden soveltamista muissa 
kuin ne hyväksyneissä valtioissa. Kuten yleisperiaatteita koskevan luvun selitysosassa 
todettiin, että vaikka toimintaohjeiden suositukset menevät usein pidemmälle kuin 
varsinainen lainsäädäntö, niiden tarkoituksena ei ole asettaa yritystä tilanteeseen, 
jossa siihen kohdistuu ristiriitaisia vaatimuksia. 

• Osapuolille on kerrottava toimintaohjeiden soveltamiseen liittyvistä rajoituksista 
maissa, jotka eivät kuulu toimintaohjeet hyväksyneiden maiden piiriin. 

• Muihin kuin toimintaohjeet hyväksyneisiin maihin liittyviä kysymyksiä voitaisiin 
käsitellä myös kansallisten yhteyselinten vuosikokouksissa, jolloin saataisiin 
kokemusperäistä tietoa näissä maissa esiin tulleiden kysymysten käsittelystä. 

 

Raportointi 

21. Raportointi on kansallisten yhteyselinten tärkeä vastuualue, joka auttaa myös 
keräämään tietoa ja pätevöitymään toimintaohjeiden soveltamisessa. Yksittäistapauksia 
koskevia ratkaisuja selostaessaan yhteyselimet noudattavat kappaleessa C-4 hahmoteltuja 
avoimuus- ja salassapitoperiaatteita. 
 

77. CIMEn menettelytapaohje 

22. Neuvoston päätökseen liittyvä menettelytapaohje sisältää komitean työskentelyä 
koskevia lisäohjeita, jotka liittyvät muun muassa: 

• tehtävien suorittamiseen tehokkaasti ja ajallaan 

• kansallisten yhteyselinten esittämien pyyntöjen käsittelyyn 
 

« tilaisuuksien järjestämiseen kansallisia yhteyselimiä koskevien mielipiteiden vaihtoa 
varten 

• asiantuntija-avun hakemiseen liittyviin mahdollisuuksiin. 

23. Toimintaohjeiden ei-sitova luonne estää komiteaa toimimasta juridisena tai 
puolijuridisena elimenä. Myöskään kansallisten yhteyselinten lausunnoista ei pidä vedota 
CTMEen (ellei kysymys ole toimintaohjeiden tulkinnasta). Päätöksessä todetaan, että 
CIMEn ei pidä arvioida yksittäisten yritysten toimintaa. 

24. CIME ottaa harkitakseen kansallisten yhteyselinten esittämiä pyyntöjä myös silloin, 
kun ne koskevat toimintaohjeiden tulkintaa yksittäistapauksissa. Tämä kohta heijastaa 
neuvoston päätöksen menettelytapaohjeen yhteyselimiin liittyvän kohdan C-2c sisältöä, 
jossa yhteyselimiä kehotetaan pyytämään neuvoa CIMEltä, jos toimintaohjeiden tulkinnasta 
tietyissä yksittäistapauksissa vallitsee epätietoisuutta. 

25. Kansallisten yhteyselinten toimintaa käsiteltäessä ei ole tarkoitus, että CIME vuosittain 
arvioi kunkin yksittäisen kansallisen yhteyselimen toimintaa, vaikka CIME antaakin 
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tarvittaessa suosituksia niiden toiminnan kehittämiseksi myös toimintaohjeiden 
tehokkaaseen soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. 

26. CIME ottaa myös harkittavakseen toimintaohjeet hyväksyneen valtion tai neuvoa 
antavan elimen esittämän perustellun ilmoituksen, että tietty kansallinen yhteyselin ei 
toimintaohjeiden soveltamisen yksittäistapauksia käsitellessään täytä päätöksen 
edellyttämiä velvoitteitaan. Tämä täydentää sitä liitteen osaa, jossa käsitellään kansallisten 
yhteyselinten omaa toimintaa koskevaa raportointia. 

27. Toimintaohjeiden sisällön täsmentäminen monenkeskisellä tasolla on CIMEn 
tärkeimpiä vastuualueita pyrittäessä varmistamaan, että toimintaohjeiden suositusten 
merkitys ei vaihtele maasta toiseen. CIME ottaa myös harkittavakseen toimintaohjeet 
hyväksyneen valtion tai neuvoa antavan elimen esittämän perustellun tiedustelun siitä, onko 
tietty kansallisen yhteyselimen tulkinta toimintaohjeista yhdenmukainen CIMEn tulkinnan 
kanssa. Vaikka tätä keinoa ei ehkä usein tarvita, se on tärkeä toimintaohjeiden 
johdonmukaisen tulkinnan varmistamiseksi. 

28. Lopuksi komitea voi halutessaan kuulla asiantuntijoita käsitelläkseen laajakantoisia 
kysymyksiä (kuten lapsityövoimaa, ihmisoikeuksia) tai erilliskysymyksiä ja 
raportoidakseen niistä tai tehostaakseen menettelytapoja. Tällöin CIME voi kääntyä 
OECD:n asiantuntijoiden, kansainvälisten järjestöjen, neuvoa antavien elinten, 
kansalaisjärjestöjen, akateemisten henkilöiden tai muiden puoleen. Kuuleminen ei tarkoita, 
että tästä muodostuisi yksittäistapausten ratkaisemiseen tarkoitettu elin. 
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HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan rikoslakia muutettavaksi siten, että rangaistusvastuu lahjuksen ottamisesta 

elinkeinotoiminnassa ulotettaisiin koskemaan oikeushenkilöitä. Ehdotetulla lailla pantaisiin 

Suomessa täytäntöön Euroopan unionin puitepäätös lahjonnan torjumisesta yksityisellä sektorilla. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 22 päivänä heinäkuuta 2005. 
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VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Hallituksen esitykseen sisältyvällä lakiehdotuksella laajennetaan oikeushenkilöiden 

rangaistusvastuu koskemaan myös lahjuksen ottamista elinkeinotoiminnassa. Ehdotetulla 

rikoslain muutoksella pannaan täytäntöön lahjonnan torjumisesta yksityiselllä sektorilla tehty 

neuvoston puitepäätös (2003/568/YOS). 

Puitepäätöstä koskeneesta ehdotuksesta vuonna 2002 antamassaan lausunnossa (LaVL 

16/2002 vp) lakivaliokunta suhtautui varauksellisesti tuolloin ehdotettuun rangaistusvastuun 

laajentamiseen. Valiokunta ei pitänyt hyväksyttävänä, että oikeushenkilö voitaisiin tuomita 

rangaistukseen sellaisissakin tilanteissa, joissa työntekijä tai vastuuhenkilö on lahjuksen 

ottamalla aiheuttanut yritykselle vahinkoa. Hyväksytty puitepäätös on tältä osin Suomen 

kantojen mukainen. Oikeushenkilön rangaistusvastuu koskee ainoastaan tilanteita, joissa 

lahjuksen ottaminen vahingoittaa jonkin toisen yrityksen etua. 

Valiokunta pitää lahjonnan torjumista yksityisellä sektorilla tärkeänä asiana glo-

balisoituvassa maailmassa. Nyt säädettävä rikoslain muutos tukee myös osaltaan liike-elämän 

omia pyrkimyksiä kehittää lahjonnan torjuntaa koskevia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, kuten 

OECD:n hyväksymiä monikansallisten yritysten toimintaohjeita. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 

 

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. 
 
 
 
Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2005 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj,—Tu-fja Brax/vfhr 
vpj.  Susanna Rahkonen /sd 
jäs.   Esko Ahonen /kesk 

Lasse Hautala /kesk 
Tatja Karvonen /kesk 
Petri Noittaanmäki /lcodk 

Heti Paasio /sd 
Lyly Rajala /kok 
-Jukka Roos /sd f̂ t̂ t̂  
 

Petri Salo /kok Pertti 
Salovaara /kesk Minna Sirnö 
/vas T-HTTU Soini /ps Astrid 
Thors /r Marja Ti ura /kok 
Jan Vapaavuori /kok. 

 



LaVM 3/2005 vp — HE 8/2005 vp 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Kirsi Pimiä. 


