
Suomen Tilintarkastajat ry:n ja ST-Akatemian suunnittelema 
ja toteuttama ESG-valmennusohjelman pilotti vuonna 2022 
oli menestys. Nyt tarjoamme vielä paremman valmennus-
ohjelman vuodelle 2023!
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alkaa 1. huhtikuuta



ESG-VALMENNUSOHJELMA  
KOOSTUU NELJÄSTÄ OSIOSTA: 

• Johdanto kestävyysraportointiin 
Verkkokurssi antaa laajan yleiskuvan kestävyysraportoinnista 
ja vastuullisuuden kentästä. 

• Kestävyysraportointi muuttuvassa toimintaympäristössä   
Moduuli 1 tarjoaa kattavan perehdytyksen kestävyys- 
raportoinnin prosessista ja toimintaympäristöstä. 

• Kestävyysraportoinnin toteutus  
Moduuli 2 perehdyttää kestävyystietoihin ja raportoinnin  
viitekehykseen European Sustainability Reporting Standardiin 
(ESRS), lainsäädäntöön ja EU-taksonomiaan. 

• Kestävyysraportoinnin varmentaminen  
Moduuli 3 perehdyttää kestävyysraportoinnin varmentami-
seen pureutuen sen prosessiin, standardeihin ja käytäntöön.

Valmennusohjelma käsittelee ESG-aiheita ja kestä-
vyysraportointia Suomen kontekstissa, tuoden teorian 
käytäntöön mm. lukuisten erilaisten yritysesimerkkien 
ja workshoppien avulla.

Valmennusohjelman tavoite on tarjota tilintarkasta-
jille ja varmennustiimien jäsenille hyvä osaaminen ja 
valmiudet varmentaa kestävyysraportti vaadittavien 
kriteerien mukaisesti. 



KOULUTUSPÄIVÄT: 

• 1.4. alkaen - Johdanto kestävyysraportointiin -verkkokurssi  
(n. 5 h) 

• 24.5. ja 31.5. - Moduuli 1: Kestävyysraportointi muuttuvassa 
toimintaympäristössä (2 etäpäivää) 

• 20.–21.9. - Moduuli 2: Kestävyysraportoinnin toteutus  
(2 hybridipäivää) 

• 25.10. ja 1.–2.11. - Moduuli 3: Kestävyysraportoinnin 
varmentaminen (3 hybridipäivää)

Kestävyysraportointi ja varmentaminen

EU:n kestävyysraportoinnin direktiivi (CSRD) laajentaa  
yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten sekä hyvän 
hallintotavan ESG-tietojen raportointia mittavasti.

Yrityksen sidosryhmille kestävyysraportointi muuttuu yhtä 
merkittäväksi ja luotettavaksi kuin tilinpäätösraportointi on. 
Yrityksen sisällä kestävyysraportointi on hallituksen vastuulla. 

ESG-valmennusohjelma saatavilla 1.4.2023 alkaen! 

Mukaan voi lähteä milloin vain ennen moduuli 3:n alkua, sillä 
kaikki koulutuspäivät tallennetaan ja niihin voi palata aina 
31.12.2023 asti. Koko valmennusohjelman suorittaneet saavat 
ESG-varmentaja-sertifikaatin ja valmistuneita juhlitaan 
vuotuisissa päätösjuhlissa keskiviikkona 29. marraskuuta.



Kuka varmentaa kestävyysraportin?

Yritysten kestävyysraportit tulee varmentaa ulkopuolisella, riippumattomalla varmen-
tajalla. Yrityksen lakisääteinen tilintarkastaja on ensisijainen vaihtoehto myös kestävyys- 
raportin varmentajaksi. Varmennus tehdään aluksi rajoitetun varmuuden tasolla ja 
myöhemmin kohtuullisen varmuuden tasolla.

Millaisia yrityksiä uudenlainen raportointi koskee?

Nykyään vastuullisuustiedoistaan raportoi Suomessa noin sata yritystä. Lähivuosina 
raportointivelvollisten yritysten määrä nousee eri arvioiden mukaan n. 800–1 000:een.  
Direktiivi laajentaa raportointia porrastetusti: 

• 2024 alkaen raportointi koskee suuria EU:n säännellyillä markkinoilla toimivia  
yli 500 työntekijän yrityksiä – raportointi vuonna 2025.

• 2025 velvollisuus laajenee listattuihin ja listaamattomiin yrityksiin, joilla täyttyy 
vähintään kaksi kolmesta ehdosta – raportointi vuonna 2026.

 •   taseen loppusumma vähintään 20 miljoonaa euroa
 •   liikevaihto vähintään 40 miljoonaa euroa
 •   tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 250 henkilöä.

• 2026 velvollisuus ulottuu listattuihin pk-yrityksiin sekä pieniin ja keskisuuriin luotto- 
laitoksiin ja vakuutusyhtiöihin, joiden liikkeeseen laskema osake, velkakirja tai muu 
arvopaperi on kaupankäynnin kohteena arvopaperimarkkinalain tarkoitetulla sään-
nellyllä markkinalla (huom. ei sovelleta kaikkiin pieniin ja keskisuurin luottolaitoksiin 
ja vakuutusyhtiöihin) – raportointi vuonna 2027.

• 2028 raportointivelvollisia ovat myös EU:n ulkopuoliset yritykset, joilla on tytär-
yhtiö tai pysyvä toimipaikka EU:n alueella ja joiden EU:n alueen liikevaihto ylittää  
150 miljoonaa euroa – raportointi vuonna 2029.

Kestävyysraportointi voi laajeta myös pienimpiin yrityksiin toimitusketjujen ja asiakas- 
suhteiden kautta. Raportointivelvollinen suuryritys voi esimerkiksi edellyttää raaka- 
aineiden toimittajaltaan EU-taksonomian mukaisia tietoja.

Mitä kestävyysraportti sisältää? 

Kestävyysraportointi kattaa ESG-tiedot yrityksen ympäristövaikutuksista, yhteiskunta- 
vastuusta ja hallintotavasta. Niiden esittäminen perustuu uusiin eurooppalaisiin kestä- 
vyysraportointistandardeihin (ESRS), jotka viimeistellään kesäkuuhun 2023 mennessä.  

Yritys esittää ESG-tiedot toimintakertomuksessaan. Ympäristövaikutuksissa esille 
voi nostaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen ehtymisen vaikutukset. 
Yhteiskuntavastuussa huomiota kiinnitetään yleensä työoloihin, monimuotoisuuteen, 
ihmisoikeuksiin ja inkluusioon. Hyvä hallintotapa kattaa vaikkapa verot, johdon palkit-
semisen ja osakkeenomistajien äänioikeuden. 


