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Menettelytapakuvaus OECD:n toimintaohjeita koskevan valituksen tekemisestä ja käsittelystä 
 

OECD:n toimintaohjeet sisältävät valtioiden hyväksymiä suosituksia monikansallisille yrityksille. 
Suositukset koostuvat vastuullisuuden periaatteista ja normeista sekä lainsäädännön soveltamisesta 
kansainvälisessä liiketoiminnassa. Suomi on sitoutunut edistämään OECD:n toimintaohjeiden nou-
dattamista. Toimintaohjeiden tukena toimivat OECD:n jäsenmaiden hallitusten perustamat kansalli-
set yhteyselimet. Nämä kansalliset yhteyselimet (National Contact Points, NCP:t) tekevät toimintaoh-
jeita tunnetuksi ja soveltavat niitä. Kansalliset yhteyselimet toimivat myös välittäjä- ja sovittelufooru-
mina toimintaohjeiden soveltamisessa. 

Toimintaohjeita koskevalla valituksella jokin taho haluaa selvittää, onko monikansallinen yritys toimi-
nut toimintaohjeiden mukaisesti. Tällaisen valituksen käsittelee Suomessa kansallisena yhteyseli-
menä työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnan kanssa 
(valtioneuvoston asetus 591/2008). Neuvottelukunta lausuu ministeriön pyynnöstä näkemyksensä 
siitä, onko yritys toiminut toimintaohjeiden mukaisesti. 

Valituksen saattaminen käsittelyyn 

Valitus toimitetaan kirjallisesti työ- ja elinkeinoministeriölle osoitteella työ- ja elinkeinoministeriö, PL 
32, 00023 VALTIONEUVOSTO. Valituksesta pyydetään toimittamaan myös kopio sähköpostilla 
osoitteeseen ncp-finland (at) tem.fi. Valituksen muotoilulle ei ole tarkkaa ohjeistusta, mutta siitä tulisi 
käydä ilmi, mitä yritystä valitus koskee ja mikä tai mitkä ovat ne toimintaohjeiden kohdat, joita ei ole 
noudatettu. Käsittelyn nopeuttamiseksi kansallinen yhteyselin toivoo tämän lomakkeen täyttämistä: 

http://tem.fi/documents/1410877/2866346/Kaavake+OECD-valituksiin+NCP+Suomi/dfedff20-1ab3-
46c3-bf96-34b2d6c16c1b. 

Valituksen tekoon voi osallistua useita eri osapuolia. Matkakuluja ei korvata. Kolme vuotta vanhem-
pia tapahtumia koskevia valituksia ei oteta käsittelyyn.  

Tarkemmat OECD:n periaatteet valituksen käsittelystä löytyvät toimintaohjeiden sivuilta 53–54 ja 
59–64: 
http://tem.fi/documents/1410877/2870803/OECDn+toimintaohjeet+monikansallisille+yrityksille.pdf/2e
3aa906-8cd6-4151-b24f-1588c079dda4. 

Alustava arviointi 

Valituksen saavuttua työ- ja elinkeinoministeriöön, kansallinen yhteyselin arvioi, otetaanko valitus 
tarkempaan käsittelyyn (ns. initial assessment). Arviointiin sisältyy valitukseen tutustuminen, vasti-
neen pyytäminen valituksen kohteelta olevalta yritykseltä, yhteydenpito eri osapuoliin sekä mahdolli-
sesti muiden kansallisten yhteyselinten konsultoiminen. Arvioinnin yhteydessä on mahdollista, että 
kansallinen yhteyselin tekee selvityksiä, joilla tarkoitetaan tietopyyntöjen tekemistä osapuolille, lähe-
tystöverkostolle tai mahdollisille muille kansallisille yhteyselimille. 

Jos kansallinen yhteyselin ei ota valitusta käsittelyyn, kansallinen yhteyselin julkaisee lausunnon, jo-
ka sisältää kuvauksen valituksesta sekä perustelut. Jos taas kansallinen yhteyselin ottaa valituksen 
tarkempaan käsittelyyn, siirrytään seuraavaan vaiheeseen, valituksen tutkimiseen. Tämä ei vielä 
välttämättä merkitse sitä, että valituksen kohteena oleva yritys olisi rikkonut ohjeita. 

http://tem.fi/documents/1410877/2866346/Kaavake+OECD-valituksiin+NCP+Suomi/dfedff20-1ab3-46c3-bf96-34b2d6c16c1b
http://tem.fi/documents/1410877/2866346/Kaavake+OECD-valituksiin+NCP+Suomi/dfedff20-1ab3-46c3-bf96-34b2d6c16c1b
http://tem.fi/documents/1410877/2870803/OECDn+toimintaohjeet+monikansallisille+yrityksille.pdf/2e3aa906-8cd6-4151-b24f-1588c079dda4
http://tem.fi/documents/1410877/2870803/OECDn+toimintaohjeet+monikansallisille+yrityksille.pdf/2e3aa906-8cd6-4151-b24f-1588c079dda4
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Valituksen tutkiminen ja lausunnon antaminen 

Mikäli kansallinen yhteyselin päättää tutkia valituksen, yhteyselin tarjoaa osapuolille mahdollisuutta 
sovitteluun, minkä tarkoituksena on löytää molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Kansallinen yh-
teyselin seuraa sopimuksen soveltamista. Mikäli yhteisymmärrykseen ei päästä, kansallinen yhteys-
elin jatkaa valituksen tutkimista. Osapuolet voivat täydentää kannanottojaan asian käsittelyn edetes-
sä. Mikäli osapuolet täydentävät kannanottojaan, täydennykset pyydetään toimittamaan sekä työ- ja 
elinkeinoministeriön kirjaamoon että edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.  

Jos valitusta halutaan täydentää, aineisto tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriöön viimeistään 
kolme viikkoa ennen neuvottelukunnan kokousta. Osapuolille tiedotetaan kokousaikataulusta.  

Kun valitukseen liittyvä taustaselvitys on valmisteltu, yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta 
kutsutaan koolle käsittelemään valitusta lausunnon laatimiseksi työ- ja elinkeinoministeriön pyynnös-
tä. 

Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta valmistelee valituksen tutkimisen perusteella näke-
myksensä lopulliseksi lausunnoksi (ns. final statement) siitä, onko yritys toiminut vastoin toimintaoh-
jeita vai ei. Lausunnossa voi olla myös suosituksia yritykselle toimintaohjeiden soveltamisesta. Työ- 
ja elinkeinoministeriö tekee asiassa lopullisen päätöksen saatuaan neuvottelukunnan näkemyksen. 

Valituksen käsittely on kuvattu myös kuviossa 1. 

 
Kuvio 1. Valituksen käsittely kaaviona. 
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Luottamuksellisuus valituksen käsittelyssä 

Toimintaohjeiden mukaan on yleisenä periaatteena, että kansallisen yhteyselimen toiminta on avoin-
ta. Kuitenkin toiminnan tehokkuus edellyttää käsittelyn luottamuksellisuuden asianmukaista takaa-
mista valitusta käsiteltäessä. Kansallinen yhteyselin ottaa huomioon valituksen käsittelyssä tarpeen 
suojella liikesalaisuuksia ja muita salassa pidettäviä tietoja. 

Mikäli yksittäistapauksen osapuoli haluaa vedota salassapitoon, on osapuolen itse merkittävä salas-
sa pidettävät asiat ministeriölle ja neuvottelukunnalle toimittamaansa materiaaliin. Kokonaisuudes-
saan toimitettua materiaalia ei voi merkitä salassa pidettäväksi, vaan lähtökohtana on, että vasta-
puolen on saatava kaikesta kansalliselle yhteyselimelle toimitetusta materiaalista tieto. Salassapi-
dossa noudatetaan asiakirjain julkisuudesta annetun lain (21.5.1999/621) määräyksiä OECD:n toi-
mintaohjeiden mukaisesti.  

Valitus pyritään käsittelemään mahdollisimman nopeasti. Kansallinen yhteyselin toimii puolueetto-
masti, ennakoitavasti, oikeudenmukaisesti ja yhdenmukaisesti toimintaohjeissa esitettyjen periaat-
teiden ja normien kanssa. 

Työ- ja elinkeinoministeriön lopullisen lausunnon sisältävä päätös saatetaan OECD:n investointiko-
mitealle tiedoksi. 

 
 


