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Ohjausasiakirjan tyyppi: 
 

POLITIIKKA 

Vastuullisuuspolitiikka 
 

TARKOITUS JA LÄHESTYMISTAPA 
Coorin tavoitteena on tulla aidosti vastuulliseksi yritykseksi. Saavuttaakseen tavoitteen 
Coor kehittää ja parantaa liiketoimintaansa jatkuvasti laajasta pitkän aikavälin 
näkökulmasta. Haluamme harjoittaa tervettä ja kannattavaa liiketoimintaa tavalla, joka ei 
vaaranna tulevia liiketoimintaedellytyksiä. Coor pyrkii siten olemaan hyvä 
yrityskansalainen, joka kantaa vastuun omasta kehityksestään ja sen vaikutuksista kaikkiin 
ihmisiin, ympäristöön ja koko yhteiskuntaan. Coorin vastuullisuustyön tulee tukea yhtiön 
kestäviä arvoja, jotka on kiteytetty Code of Conductiin ja johtotähtiin, ja täyttää 
oikeudelliset ja muut olennaiset sisäiset ja ulkoiset vaatimukset. 

Coorin vastuullisuustyöhön sisältyy riskienhallinta. Tämä tarkoittaa sitä, että kun 
politiikassa puhutaan vastuullisuudesta, riskienhallinta tulee mieltää sen osaksi. 

 
SOVELLUSALA 
Politiikka koskee Coor-konsernin koko henkilöstöä sekä toimittajia, asiakkaita ja 
vuokratyövoimaa kaikissa maissa ja kaikessa toiminnassa. 

Julkista tietoa 
 

Sisällysluettelo 
Asiakirjassa on seuraavat osat: 

COORIN TOIMINTAOHJELMA JA PÄÄPERIAATTEET ................................................................................................................... 3 
COORIN PÄÄTAVOITTEET ............................................................................................................................................................ 3 
LIITE A: RISKIENHALLINTA ......................................................................................................................................................... 4 
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COORIN TOIMINTAOHJELMA JA PÄÄPERIAATTEET  
Coorilla on tiukat vastuullisuustavoitteet ja strategia, joka perustuu YK:n Global Compact  
-aloitteeseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Coorin vastuullisuustyö lähtee 
triple bottom line -periaatteesta (kolmoishyöty), joka koostuu taloudellisesta, 
sosiaalisesta ja ympäristöulottuvuudesta: 

Taloudellinen vastuu – Coor saavuttaa pitkän aikavälin taloudellisen kestävyyden 
pyrkimällä vakaaseen ja kannattavaan talouskehitykseen tavalla, joka ylläpitää 
tasokasta palveluntoimitusta, vahvaa yritysetiikkaa ja vahvoja asiakassuhteita. 

Sosiaalinen vastuu – Coor pyrkii parantamaan yhteiskuntaa suoraan toimimalla 
turvallisena, vastuullisena ja osallistavana työnantajana sekä epäsuorasti edistämällä 
myönteistä sosiaalista kehitystä toiminta-alueillaan ja tavara- ja palveluhankinnoissaan. 

Ympäristövastuu – Coor pyrkii parantamaan ympäristön tilaa vähentämällä 
aktiivisesti ympäristövaikutuksia ja luonnonvarojen käyttöä omassa ja asiakkaiden 
toiminnassa sekä tavara- ja palveluhankinnoissaan. 

 
 

COORIN PÄÄTAVOITTEET  

Sosiaaliset ja ympäristötavoitteet ovat Coorille yhtä tärkeitä kuin taloudelliset tavoitteet. 
Kullekin ulottuvuudelle on määritelty liiketoimintaa koskevat perusperiaatteet ja  
-tavoitteet. Coorin konsernijohto (Executive Management Team, EMT) päättää kunkin 
kestävän kehityksen ulottuvuuden operatiivisista tavoitteista. Tavoitteita ja tunnuslukuja 
seurataan jatkuvasti. 

Coorin pitkän aikavälin tavoitteet ovat seuraavat: 

 vakaa taloudellinen kehitys 
 suuri asiakastyytyväisyys 
 sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö 
 ei lainkaan työtapaturmia ja pitkäaikaisia sairauspoissaoloja 
 yhtäläiset mahdollisuudet 
 vastuullinen kulutus 
 kasvihuonekaasujen vähentäminen. 

Niiden lisäksi Coor 

 sitoutuu YK:n Global Compact -aloitteen 10 periaatteeseen 
 edistää soveltuvin osin YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 
 pyrkii aina poistamaan vaaratekijät ja vähentämään työterveys- ja työturvallisuusriskejä 
 soveltaa TCFD-toimikunnan (Task Force on Climate-related Financial 

Disclosure) raportointiperiaatteita tehdäkseen selkoa ilmastoon liittyvistä 
taloudellisista riskeistään 

 pyrkii kohti fossiilitonta liiketoimintaa 
 edistää kiertotalouspohjaisia liiketoimintamalleja ja pyrkii kasvattamaan 

hiilikädenjälkeään eli auttamaan asiakkaita kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamisessa. 
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LIITE A: RISKIENHALLINTA  

Coorin määritelmän mukaan riski on ”mikä tahansa tuleva 
tapahtuma, joka uhkaa Coorin liiketoimintatavoitteiden 
saavuttamista”. Riskienhallinta määritellään ”koordinoiduksi 
toiminnaksi, jolla organisaatiota johdetaan ja valvotaan 
suhteessa riskeihin”. 

1. Coor toteaa, että riskienhallinnan tavoitteena ei ole riskien täydellinen 
poistaminen (muuten kuin työympäristössä, jossa on sitouduttu poistamaan 
vaaratekijät ja vähentämään työterveys- ja työturvallisuusriskejä). Pikemminkin 
tavoitteena on tarjota rakenteelliset keinot kaikkien toimintaamme liittyvien 
riskien tunnistamiseen, priorisointiin ja hallintaan. Riskien hallinnasta ja 
ehkäisystä syntyvien kustannusten on oltava tasapainossa suhteessa odotettuihin 
hyötyihin. 

 
2. Kestävän kehityksen tiimi (Sustainability Management Team, SuMT) tekee 

vuosittain yleisen riskianalyysin, josta raportoidaan konsernijohdolle 
päätöksentekoa varten. Riskianalyysi koostuu kartoituksesta, jossa tunnistetaan 
yhtiön kannalta tärkeimmät riskit. Lisäksi analyysissa arvioidaan riskien 
todennäköisyys ja niiden vaikutukset yhtiön tavoitteisiin. Riskit jaetaan 
seuraaviin luokkiin: strategiset, operatiiviset, juridiset ja taloudelliset riskit. 

 
3. Riskianalyysissa arvioidaan myös sitä, miten tehokkaasti nykyiset valvonta- ja 

muut toimet vähentävät riskejä. Riskien arvioinnin lopputuloksena on 
riskirekisteri, jossa eritellään myös riskikohtaiset sidosryhmät, Coorin 
erityishuomiota vaativat riskit sekä tarvittavat riskivalmiussuunnitelmat. 
Riskirekisteriä käytetään myös riskienhallinnan seurantaan, ja sitä 
havainnollistetaan riskikartalla, joka tiivistää kattavasti Coorin riskialtistuksen. 
Kestävän kehityksen tiimi tekee riskirekisterin perusteella ehdotuksen 
konsernijohdolle, joka päättää, mihin riskeihin liiketoiminnassa tulisi kohdistaa 
erityishuomiota seuraavana vuonna. Päätös johtaa käytännön toimiin, jotka 
organisaatio sisällyttää tavoitteisiinsa ja toimenpidesuunnitelmiinsa. 

 
4. Vastaava riskianalyysi tulee tehdä liiketoimintayksikkö- ja maatasolla, ja 

tuloksista on raportoitava kestävän kehityksen tiimille. Riskianalyysi on tehtävä 
myös asiakkuustasolla, mikäli siitä vastaava liiketoimintayksikkö tai kyseinen 
asiakkuus pitää analyysia tarpeellisena. Asiakkuustason riskianalyysiä koskevan 
päätöksen tulee perustua siihen, millainen vaikutus asiakkuudessa toteutuvalla 
riskillä voisi olla koko Coor-konserniin. Asiakkuustason riskit on analysoitava, jos 
riskin toteutumisesta aiheutuisi taloudellista tai mainehaittaa koko Coor-
konsernille. 

 
5. Riskienhallintaprosessi perustuu ISO 31000 -standardin periaatteisiin ja 

noudattaa vuosiaikataulua, joka on kuvattu yksityiskohtaisesti Coorin Our 
Way of Working -laadunhallintajärjestelmän kohdassa Riskienhallinta. 


