
Avoimuus 

sidosryhmäyhteistyön 

perustana 

Case Nokia 

 



2 

Nokia  
• Nokian tavoitteena on, että tuotteemme ja ratkaisumme 

yhdistävät ihmisiä. Yhdistämme edistyksellisen 

langattoman teknologian kullekin ihmiselle tärkeisiin 

palveluihin. Yli 1,3 miljardia ihmistä viestii päivittäin 

Nokian laitteilla: matkapuhelimilla, älypuhelimilla ja 

tehokkailla mobiilitietokoneilla. Nokia tuo innovatiiviset 

palvelut laitteisiinsa Ovi-palvelun (www.ovi.com) avulla - 

niihin kuuluvat esimerkiksi musiikki, kartat, sähköposti ja 

erilaiset sovellukset. Nokian omistama NAVTEQ on 

johtava digitaalisten karttojen ja navigaatiopalveluiden 

tarjoaja. Nokia Siemens Networks toimittaa laitteita, 

ratkaisuja ja palveluita viestintäverkkoihin 

maailmanlaajuisesti. 

 

• Raportoitu liikevaihto 42 446 milj. EUR (vuonna 2010)  

 

• Vuoden 2010 lopussa Nokian palveluksessa oli 132 427 

henkilöä.  

www.nokia.com . www.nokia.fi  
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http://www.ovi.com/
http://www.nokia.com/
http://www.nokia.fi/
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Avoimuus ja kohdennettu keskustelu 

sidosryhmäyhteistyön perustana 

  

• Nokia on perinteisesti järjestänyt tapahtumia, jonne on kutsuttu monien eri 

sidosryhmien edustajia tarjoten heille foorumin, jossa nostaa esille ja käsitellä 

moninaisia kysymyksiä yhteistyön ja avoimuuden ilmapiirissä. 

 

• Nykyään Nokia keskittyy erillisiin ja pienimuotoisempiin tapaamisiin, jotka sallivat 

eri sidosryhmiä kiinnostavien erityisaihepiirien käsittelyn perusteellisemmin, 

kannustaen useimmiten osapuolia sitovampiin päätöksiin ja edistäen 

kestävämpiä tuloksia. 

 

• Vuonna 2010 Nokia järjesti muun muassa ihmisoikeuksien edistämistä 

tuotantokeskuksissa sekä kestävää kulutusta Intiassa ajavat kokoukset. 
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Vuonna 2010 keskityimme 

ihmisoikeuksien ja kestävän 

kulutuksen edistämiseen yhdessä 

tärkeimpien sidosryhmiemme kanssa. 
• Syksyllä 2010 järjestämämme Nokia Human Rights Summit keräsi yhteen 

40 eri sidosryhmien edustajaa kansalaisjärjestöistä monikansallisiin 

yrityksiin, jotka toimivat samantapaisilla teollisuudenaloilla ja 

maantieteellisillä alueilla kuin Nokia.  

• Kokous keskittyi monikansallisten yritysten sosiaaliseen vaikutukseen ja 

erityisesti ihmisoikeuskysymyksiin ja työoloihin elektroniikkateollisuuden 

tuotantokeskuksissa etenkin Kiinassa ja Intiassa. 

• Tapaamisen tuloksena aloitettiin koehanke yhdessä muiden yritysten, 

kansalaisjärjestöjen sekä työntekijöiden etujärjestöjen kanssa 

työolosuhteiden ja työntekijöiden elinolojen kohentamiseksi Kiinassa 

Pekingin tuotantokeskuksessa . 

• Kokeilun tuloksia arvioidaan ja jatkotoimenpiteistä päätetään vuonna 2011. 
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Vuonna 2010 keskityimme 

ihmisoikeuksien ja kestävän 

kulutuksen edistämiseen yhdessä 

tärkeimpien sidosryhmiemme kanssa. 
• Syyskuussa 2010 järjestimme myös kestävää kulutusta Intiassa 

käsittelevän seminaarin, johon niin hallitustenvälisten kuin 

kansalaisjärjestöjenkin johtohahmot sekä toimialajärjestöjen ja yritysten 

edustajat kokoontuivat jo toista kertaa.  

• Teemaa pohdittiin paneelikeskusteluissa, jotka tarkastelivat kestävän 

kulutuksen edistämistä nimenomaan Intiassa ja tietotekniikan roolia 

vastuullisempien kulutustottumusten mahdollistajana. 

• Osallistujat olivat yksimielisiä yhteistyön välttämättömyydestä kestävän 

vaikutuksen aikaansaamiseksi sekä siitä, kuinka tärkeää on, että kuluttajat 

itse kyseenalaistavat yhä enemmän omia kulutustottumuksiaan. Kestävä 

kehitys edellyttää, että vihreistä arvoista ja elämäntavoista tulee toinen 

luonto niin yksilöille kuin yrityksillekin. 
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Yhteistyöllä sidosryhmien kanssa 

voimme yhdessä edistää kestävää 

kehitystä ja yhteiskuntavastuuta.  

Toimenpiteistä tuloksiin – Case Nokia  

www.nokia.fi/yritysvastuu, www.nokia.com/corporate-responsibility  

http://www.nokia.fi/yritysvastuu
http://www.nokia.com/corporate-responsibility
http://www.nokia.com/corporate-responsibility
http://www.nokia.com/corporate-responsibility

