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Kestävän kehityksen tärkeys ja huomioon ottaminen on lisääntynyt niin yritysten 
kuin yhteiskunnan keskuudessa. Yritykset voivat erityisesti omalla toiminnallaan 
vaikuttaa maailmanlaajuisen kestävän kehityksen saavuttamiseen. Kestävän 
kehityksen mukainen toiminta luo yrityksille mahdollisuuksia, mutta sisältää 
samalla myös suuria riskejä.  
 
Työssä käsitellään aluksi yritysten kestävän kehityksen mukaista toimintaa ja 
siihen liittyviä teorioita. Tämän jälkeen tarkastellaan tarkemmin yritysten luomaa 
arvoa kestävän kehityksen avulla sekä kuinka kestävän kehityksen arvoa mitataan 
ja raportoidaan. Kestävän kehityksen raportointiin syvennytään kolmen case -
yrityksen avulla. Lopuksi tarkastellaan, miten yritykset voivat vielä hyödyntää 
kestävää kehitystä arvon luomiseksi sekä mitä ongelmia kestävän kehityksen 
arvon mittaamisen ja raportoinnin nykytilanteessa on havaittavissa.  
 
Vihreät innovaatiot ja sidosryhmien huomioiminen ovat tärkeässä roolissa arvon 
luomisessa kestävän kehityksen avulla. Etenkin case -yritysten 
innovaatiotoiminnan pääpaino on uusiutuvissa materiaaleissa. Kuitenkin kestävän 
kehityksen arvon mittaamisessa ja raportoinnissa on puutteellisuutta ja 
epätasapainoisuutta eri kestävän kehityksen ulottuvuuksien välillä.  
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1 JOHDANTO 
 

Tämä kandidaatin työ käsittelee kestävää kehitystä, sen luomaa arvoa yritykselle sekä arvon 

mittaamista ja raportointia. Kandidaatin työ on tehty syksyllä 2014 osana Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston Tuotantotalouden koulutusohjelman Innovaatio- ja 

teknologiajohtamisen pääaineen opintoja. Työn alussa käsitellään yleisesti kestävää kehitystä 

ja sen arvoon liittyviä teorioita. Tämän jälkeen tarkastellaan, miten kestävän kehityksen arvo 

muodostuu yrityksille ja niiden sidosryhmille. Yrityksen kestävän kehityksen arvon 

tarkastelun jälkeen keskitytään arvon mittaamiseen sekä sen raportointiin. Työn lopussa 

tarkastellaan kolmen case -yrityksen kestävän kehityksen raportointia ja verrataan raportteja 

keskenään.  

 

1.1 Työn tavoitteet 

 

Työn tavoitteena on määritellä, miten yritykset voivat noudattaa kestävän kehityksen 

periaatteita ja mitä positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia kestävällä kehityksellä on yritysten 

toimintaan ja muodostuvaan arvoon. Lisäksi tutkimme, miten kestävän kehityksen arvoa 

mitataan yrityksissä sekä miten yritykset raportoivat niistä toimenpiteistään, joilla ne edistävät 

kestävää kehitystä. Yrityksillä on suuri mahdollisuus vaikuttaa toiminnoillaan kestävän 

kehityksen saavuttamiseen. Siksi arvioimme, miten yritykset voivat kestävän kehityksen 

ongelmia ratkaisemalla luoda itselleen arvoa ja millainen vaikutus yritysten sidosryhmillä on 

niiden kestävän kehityksen toimintaan. 

 

Olemme asettaneet työllemme yhden päätutkimuskysymyksen: kuinka kestävän kehityksen 

arvo muodostuu yritykselle? Lisäksi päätutkimuskysymys jakautuu kolmeen alakysymykseen: 

Millaisia kestävän liiketoiminnan mahdollisuuksia on vielä hyödyntämättä? Mikä on yritysten 

kestävän kehityksen arvon mittaamisen ja raportoinnin nykytilanne ja mitä ongelmia niissä 

yleisesti ilmenee? 
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1.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Tämä työ on tehty kokonaisuudessaan kirjallisuustyönä. Lähdeaineistona on pääasiassa 

tieteelliset artikkelit sekä tutkimukset. Case -yritysten tarkastelussa olemme käyttäneet heidän 

vuonna 2013 julkaisemia kestävän kehityksen raportteja.  

 

1.3 Työn tausta ja rajaukset 

 

Työn aiheen innoittajana toimi Tekesin tutkimusprojekti StraSus (Strategic business models 

and governance for sustainable solutions), jossa Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

Innovaatiojohtamisen laitos toimii yhtenä tutkimusosapuolena. Projekti keskittyy tutkimaan 

palvelukonsepteja ja liiketoimintamalleja, jotka tukevat yritysten kestävän kehityksen 

mukaisen liiketoiminnan kehitystä.  

 

Työssä käsitellään kolmea case -yritystä, jotka ovat UPM, Stora Enso sekä Metsä Group. 

Tarkasteltavat yritykset valittiin samanlaisista lähtökohdista: kaikki yritykset toimivat samalla 

puuteollisuuden toimialalla ja yrityksillä on toimintaa Lappeenrannan ja Imatran alueella. 

Lisäksi kaikki yritykset ovat kehittäneet kestävän kehityksen mukaista toimintaansa ja 

julkaisevat vuosittaisia kestävän kehityksen raportteja. Tässä kandidaatin työssä yritysten 

kestävän kehityksen mittaamista ja raportointia tarkastellaan pohjautuen yritysten 2013 

julkaisemiin raportteihin. 
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2 KESTÄVÄ KEHITYS 
 

Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyiset yhteiskunnan tarpeet vaarantamatta 

tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää heidän tarpeensa (WCED 1987). United Nations 

World Commission on Environment and Development (WCED) määritteli kestävän 

kehityksen ensimmäistä kertaa vuonna 1987 YK:n Brundtlandin komissiossa. Kyseinen 

määritelmä on useista kestävän kehityksen määritelmistä kaikkein tunnetuin. Kestävä kehitys 

on paikallista ja maailmanlaajuista jatkuvaa yhteiskunnallista muutosta, jossa huomioidaan 

taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys tasavertaisesti (Ympäristöministeriö 2013). 

 

Kestävä kehitys on yritykselle sekä strategia että ajattelutapa. Yritys voi noudattaa kestävää 

kehitystä vähentämällä sen liiketoiminnan vaikutuksia ympäristöön samalla tyydyttäen sen 

sidosryhmien tarpeet (Kurapatsie & Darnall 2013). Kurapatsien ja Darnallin (2013) mukaan 

yrityksen kestävän kehityksen toiminnot voidaan jakaa neljään kategoriaan niiden sisällön 

mukaan: päästöjen vähentämiseen, tuotteen laadunvalvontaan, puhtaaseen teknologiaan tai 

yhteisöön keskittymiseen. Lisääntynyt maailmanlaajuinen tietoisuus kestävästä kehityksestä 

asettaa yrityksille vaatimuksia sisällyttää kestävän kehityksen periaatteet ja ongelmat osaksi 

heidän liiketoimintastrategioita vaikuttaen myönteisesti ekologiseen kestävyyteen (Pätäri et al. 

2011). Kestävän kehityksen tarkoituksena on yrityksen kasvun ja arvon tuottamisen lisäksi 

saavuttaa yhteiskunnallisia tavoitteita liittyen etenkin ympäristölliseen suojeluun, sosiaaliseen 

oikeudenmukaisuuteen sekä taloudelliseen kehitykseen (Wilson 2003). 

 

Kestävän kehityksen ongelmat ovat osana yrityksen liiketoimintaa, sillä se ei voi toimia 

eristyksessä yhteiskunnasta ja ympäristöstään. Energia on välttämättömyys taloudellisen ja 

sosiaalisen kestävyyden saavuttamisessa, mutta kehityksen keskeisenä edellytyksenä on 

luonnollisten energianlähteiden kulutuksen kontrollointi. Yrityksen näkökulmasta kestävän 

kehityksen vaikutus ympäristöön tulee esille päästöjen ja energian kulutuksen lisäksi 

tarvittavien luonnonresurssien käytössä. Etenkin uusiutumattomien luonnonvarojen käytön 

hallinta ja korvaaminen uusiutuvilla luonnonvaroilla on välttämätöntä yrityksen 

ympäristöllisen kestävyyden saavuttamisessa. Yrityksen kestävän energian saavuttamiseksi on 

useita teknologisia vaihtoehtoja, mitkä kuitenkin vaativat lakimuutoksia, kansainvälistä 

yhteistyötä toimeenpanoon, toiminnan muutokseen ja investointeihin. Kestävän kehityksen 
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tavoitteiden, kuten sähköverkon laajeneminen joka puolelle maailmaa, ilmanlaadun 

säilyttäminen tai ilmaston lämpeneminen, saavuttaminen vaatii innovaatioiden radikalisointia 

ja ”puhtaan” energian lisäämistä. Muita vaihtoehtoja ovat ydinvoima sekä päästöjen 

haltuunotto ja varastointi, jotka kohtaavat kuitenkin valtavia sosiaalisia, poliittisia ja 

teknologisia haasteita. (United Nations 2013) 

 

2.1 Kestävän kehityksen ulottuvuudet 

 

Yleisesti tunnettuun kestävän kehityksen määritelmään liittyy läheisesti John Elkingtonin 

kehittämä niin kutsuttu triple bottom line -käsitys. Sen mukaan kestävä kehitys koostuu 

kolmesta ulottuvuudesta, jotka ovat taloudellinen, ympäristöllinen ja sosiaalinen ulottuvuus 

(Elkington 1998). Elkingtonin määritelmä kestävästä kehityksestä laajensi sen mittaamista 

pelkkien taloudellisten mittareiden ulkopuolelle. Aikaisemmin mittaaminen keskittyi lähinnä 

vain arvioimaan yrityksen taloudellisia vaikutuksia, kuten yrityksen tuottoja sen omistajilleen 

ja sijoittajilleen. Triple bottom line -käsitys laajensi yrityksen toiminnan vaikutuksien 

tarkastelun sekä sen ympäristöllisiin että sosiaalisiin seurauksiin sen toimintaympäristössään. 

Triple bottom line -määritelmän kolmeen ulottuvuuteen viitataan usein myös käsitteellä 3P, 

joka tulee suoraan englannin kielen sanoista people, planet ja profits. (Slaper & Hall 2011) 

Kuvassa 1 on havainnollistettu Vennin diagrammin avulla, miten kestävän kehityksen 

määritelmä muodostuu värjättyyn kohtaan kolmen osa-alueen yhteisvaikutuksesta. 

  

 
Kuva 1 Kestävän kehityksen ulottuvuudet (Elkington 1998) 
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Yritykset toimivat hyvin erilaisissa ympäristöissä ja toimialoilla, joten riippuu aina 

tarkasteltavana olevasta yrityksestä, mitkä asiat kulloinkin vaikuttavat ja mitä asioita tulee 

huomioida eri osa-alueita tarkasteltaessa. Yrityksen toiminnan vaikutukset sen 

toimintaympäristöön voivat olla joko globaaleja tai lokaaleja, ja vaikutuksilla voi olla joko 

välittömiä tai välillisiä seurauksia. (Niskala et al. 2013) 

 

Yrityksen taloudellinen vastuu perustuu siihen, miten se jakaa tuottamansa taloudellisen 

lisäarvon omistajiensa sekä sidosryhmiensä kesken. Taloudelliseen lisäarvoon kuuluvat 

esimerkiksi työntekijöiden palkanmaksu ja yhteiskunnalle maksettavat verot. Yrityksen tulee 

huolehtia liiketaloudellisesta kannattavuudestaan ja kilpailukyvystään sekä pystyä vastaamaan 

omistajien tuotto-odotuksiin. Lisäksi taloudellisella vastuulla on laajalti välillisiä vaikutuksia, 

kuten esimerkiksi toiminnan työllistävä vaikutus yrityksen sidosryhmiin ja sitä kautta 

kantautuviin verotuloihin ja niiden vaikutuksiin. Jotta yritys voi toimia vastuullisesti myös 

kestävän kehityksen muilla osa-alueilla, tulee sen taloudellisen vastuualueen olla vakaalla 

pohjalla. Vastaavasti muiden osa-alueiden huomiotta jättäminen aiheuttaa väistämättä sen, 

että yritys ei myöskään voi menestyä taloudellisesti hyvin. (EK 2006; Niskala et al. 2013) 

 

Ympäristöllinen vastuu tarkoittaa huolehtimista ekologisesta ympäristöstä, jossa omilla 

toimillaan kiinnitetään huomiota ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen, luonnonvarojen 

säästeliääseen ja kestävään käyttöön, jätteiden määrän vähentämiseen sekä veden, ilman ja 

maaperän suojeluun. Yrityksen tulee tarkastella toimintansa ympäristöllisiä vaikutuksia 

tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ajan aivan sen tuottamisen alkuvaiheesta elinkaaren 

loppuun saakka.  (EK 2006; Niskala et al. 2013) 

 

Sosiaalinen vastuu kohdistuu erityisesti yrityksen henkilöstöön, mutta välillisesti myös 

muihin sen sidosryhmiin. Sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat henkilöstön kouluttaminen sekä 

hyvinvoinnista ja työmotivaatiosta huolehtiminen. Lisäksi ihmisoikeus-, tuotevastuu- ja 

kuluttajansuoja-asiat sekä hyvät toimintatavat sidosryhmien välillä kuuluvat sosiaaliseen 

vastuualueeseen. (EK 2006; Niskala et al. 2013) 
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2.2 Vihreät innovaatiot yrityksen kilpailukykynä 

 

Monet tutkimustulokset osoittavat vihreiden innovaatioiden positiivisesta vaikutuksesta 

yrityksen kilpailukykyyn (Ambec & Lanioe 2008; Nidumolu et al. 2009; Porter & van der 

Linde 1995). Hyvin suunnitellut ympäristöstandardit ja -lainsäädännöt voivat kasvattaa 

yrityksen halua kehittää uusia vihreitä tuotteita tai teknologioita, eriyttää tuotteitaan ja alentaa 

tuotannon kustannuksia tuote- ja prosessi-innovaatioiden kautta. Vihreät innovaatiot voidaan 

luokitella neljään kategoriaan: johtamisen innovaatioihin, tuoteinnovaatioihin, prosessi-

innovaatioihin ja teknologioiden innovaatioihin. (Tseng et al. 2013) Chenin (2008) mukaan 

yritysten vihreä ydinosaaminen vaikuttaa positiivisesti heidän vihreän innovaatiotoiminnan 

suorituskykyyn ja vihreämpään imagoon. Chiou et al. (2011) puolestaan esittivät empiiristä 

tutkimustulosta, joka kannustaa yrityksiä toteuttamaan vihreitä toimitusketjuja ja -

innovaatioita kehittääkseen ympäristöllistä suorituskykyään ja kasvattaakseen kilpailuetuaan 

markkinoilla.  

 

Porterin hypoteesi on Michael Porterin vuonna 1995 esittelemä teoria liittyen kestävään 

kehitykseen, sekä puhtaaseen teknologiaan ja ympäristöllisiin parannuksiin. Hypoteesi 

painottuu resurssien käytön tuottavuuteen ja ympäristölainsäädännön aikaansaaman 

innovaatiotoiminnan avulla saavutettavaan kilpailuetuun. Porterin hypoteesin mukaan tiukat 

ympäristöön liittyvät säännökset eivät heikennä yrityksen kilpailukykyä, vaan voivat parantaa 

yrityksen toiminnan tehokkuutta ja edistää innovaatiotoimintaa, mitkä itse asiassa usein 

auttavat parantamaan yrityksen kilpailukykyä ulkomaisiin kilpailijoihin nähden. Tällöin 

kilpailukykyisimmät yritykset eivät ole ne, joilla on alhaisimmat kustannukset vaan ne, jotka 

pystyvät jatkuvaan innovaatiotoimintaan ja säilyttämään asemansa jatkuvasti muuttuvassa 

liiketoimintaympäristössä. Porterin ja van der Linden (1995) tutkimuksen mukaan maat, joilla 

on laajin ympäristölainsäädäntö, ovat taloudellisesti vahvimpia ja kilpailukykyisimpiä. 

Menestyksen taustalla voi olla myös maiden lähtökohtaisesti parempi taloudellinen tilanne ja 

mahdollisuudet reagoida säännöksiin, joten kilpailuedun saavuttaminen ei ole ainakaan täysin 

lainsäädännöstä johtuvaa. (Porter & van der Linde 1995) 

 

Ympäristöllisten säännösten asettamat ulkopuoliset paineet motivoivat yrityksiä 

innovaatiotoimintaan estämällä yritysten vastahakoisuutta ja lisäämällä luovaa ajattelua. 
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Säännökset laukaisevat tarpeen löytää ja kehittää uusia ympäristöllisiä puhtaan teknologian 

innovaatioita, ja näin ollen tehden esimerkiksi tuotantoprosesseista sekä tuotteista 

ekotehokkaampia. Ympäristölainsäädäntö myös usein ohjaa yrityksen innovaatiotoimintaa 

oikeaan suuntaan. Tarkoin suunnitellut ympäristöstandardit voivat edesauttaa innovaatioita, 

jotka laskevat tuotteen kokonaiskustannuksia tai kasvattavat sen arvoa asiakkaalle. Tämä 

innovaatiotoiminta mahdollistaa yrityksen tuottavuuden laajan kehityksen muun muassa 

raaka-aineiden, energian tai työvoiman osalta vähentäen samalla yrityksen ympäristöllistä 

vaikutusta. Säännösten avulla yritys voi siis päästä niin kutsuttuun ”win-win” -tilanteeseen, 

jossa kehityksestä hyötyy sekä ympäristö että itse yritys. Resurssien käytön tehokkuus ei 

kuitenkaan aina suoranaisesti johda yrityksen kilpailukyvyn kasvuun, vaan toiminnasta 

johtuvien päästöjen synty johtuu resurssien keskeneräisestä ja tehottomasta käytöstä. Tällaiset 

yrityksen toimet siis lisäävät kuluja, mutta eivät luo minkäänlaista lisäarvoa asiakkaalle. 

(Porter & van der Linde 1995) 

 

2.3 Yritysvastuu 

 

Puhuttaessa yritystoiminnasta ja kestävästä kehityksestä esiin nousee aina väistämättä 

käsitteet yritysvastuu sekä yhteiskuntavastuu, mitkä liittyvät läheisesti myös Elkingtonin 

(1998) määrittelemään triple bottom line -käsitykseen. Käsitteitä yritysvastuu ja 

yhteiskuntavastuu käytetään usein sekaisin ja toistensa synonyymeina, mutta niillä 

tarkoitetaan kuitenkin samaa asiaa: yrityksen vastuuta sen toiminnasta aiheutuneisiin 

vaikutuksiin taloudellisen, ympäristöllisen ja sosiaalisen vastuun osa-alueilla. (Niskala et al. 

2013) Yrityksen tulee tunnistaa ja ymmärtää toimintaansa liittyvät vaikutukset. Vastuullisesti 

toimiva yritys pyrkii minimoimaan aiheuttamiensa vaikutuksien haitat sekä hyödyntämään 

havaitsemansa toimintaympäristön tarjoamat mahdollisuudet. Oleellista yritysvastuun 

määrittelyssä on se, että vastuullisesti toimiva yritys ottaa toiminnassaan huomioon kaikki 

lainsäädännön sille määräämät velvoitteet, minkä lisäksi se toimii vielä vapaaehtoisesti 

vastuuta kantaen lainsäädännön määrittelemien minimivaatimuksienkin ylitse. (Juutinen & 

Steiner 2010) 

 

Yritysvastuun käsite ja sen todellinen merkitys ei ole ollut kaikille yrityksille selkeä 

strategiaan liitetty toimintaa ohjaava periaate. Jotkin yritykset ovat kohdanneet 
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yritysvastuuseen liittyvät kysymykset vasta käytännön kautta. Tästä hyvänä esimerkkinä on 

Nike, joka joutui 1990-luvun puolivälissä suuren boikotoinnin kohteeksi, koska yrityksen 

uutisoitiin käyttävän alihankkijoinaan lapsityövoimaa hyödyntäviä yrityksiä. Valtavan 

negatiivisen uutisoinnin ja sitä seuranneen asiakaskadon jälkeen Nike ymmärsi yritysvastuun 

merkityksen ja otti sen huomioon liiketoimintastrategiassaan. (Porter & Kramer 2006) 

 

Kuten aikaisemmin todettiin, yrityksen toimintaympäristö määrittelee pitkälti yrityksen 

yritysvastuun sisällön. Se on jokaisella yrityksellä yksilöllinen ja se koostuu hyvin monista eri 

asioista riippuen myös siitä, kuinka aktiivisesti yritys haluaa vaikuttaa sen 

yritysvastuukysymyksiin. Niskalan et al. (2013) mukaan yleinen yritysvastuun sisältöä 

määrittelevä tekijä on yrityksen toiminnan tarkoitus sekä sitä ohjaavat periaatteet, arvot ja 

politiikka. Tämän lisäksi yrityksen strategia vaikuttaa olennaisesti yritysvastuun sisältöön. 

Yrityksen tulee tiedostaa ne asiat, jotka vaikuttavat ja mahdollisesti tulevat vaikuttamaan 

strategiassa määriteltyjen tavoitteiden toteutumiseen. Edelleen oleellinen yritysvastuuta 

määrittelevä tekijä on yrityksen toimiala sekä sen arvoketju. Toimiala asettaa tiettyjä yleisiä 

suuntaviivoja yrityksen toiminnalle. Esimerkiksi energia-alan yrityksissä arvostetaan 

erityisesti ympäristöhaittojen huomioon ottamista sekä uusiutuvien ja uusiutumattomien 

energialähteiden välisen käytön suhdetta. Yrityksen kansainvälisyys asettaa tiettyjä 

odotusarvoja toiminnalle. Monikansallisten yritysten tulee räätälöidä toimintansa kohdemaan 

edellyttämiä arvoja vastaavaksi, jolloin tulee ottaa huomioon muun muassa lainsäädännön ja 

ihmisoikeusasioiden vaatimat edellytykset tai sen hetkisen poliittisen tilanteen aiheuttamat 

vaikutukset. Edellä mainittujen näkökohtien lisäksi yrityksen sidosryhmien, etenkin sen 

omistajien, arvomaailmalla ja intresseillä sekä yhteiskunnan yleisillä odotuksilla on oleellinen 

yritysvastuun sisältöä määrittelevä tekijä. Globaalit megatrendit, kuten väestönkasvu, 

kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen tuovat vielä oman haasteensa 

yritysvastuukysymyksiin. (Niskala et al. 2013)  

 

Yritysvastuun merkitys on korostunut huomattavasti, sillä yrityksien sidosryhmät ja 

rahoittajat ovat erittäin kiinnostuneita niiden yritysvastuun periaatteista. Yritykset ovatkin 

alkaneet raportoida yritysvastuustaan yhä enemmän vuosittain erillisinä raportteina tai osana 

vuosikertomusta. Yrityksien toimintaan kohdistuva paine ohjaa yrityksiä toimimaan kestävän 

kehityksen periaatteita noudattaen ottaen huomioon toimintaympäristön. (Porter & Kramer 
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2006) Vastuullisesta yritystoiminnasta saatavia hyötyjä sekä yritysvastuuraportointia 

tarkastellaan myöhemmin tässä työssä. 

 

2.4 Jaetun yhteisen arvon luominen 

 

Yritysvastuuseen liittyvä ajatus jaetun yhteisen arvon luomisesta on Michael Porterin ja Mark 

Kramerin (2011) kehittämä ratkaisu ongelmaan, jossa yritykset ajattelevat yritysvastuun 

erilliseksi niiden ydinliiketoiminnastaan. Tällöin yritykset eivät koe vastuulliskysymyksiä 

niiden kilpailukykyä, kuten esimerkiksi uutta innovaatiotoimintaa, parantavana tekijänä, vaan 

vastuullisuudella pyritään vain hallitsemaan yrityksen kohtaamia riskejä tai maineen 

menetystä. Vääristyneessä toimintamallissa painopiste vastuullisuudessa on yrityksen ja 

yhteiskunnan välisten ongelmien ratkaisussa. (Niskala et al. 2013) Porter & Kramer (2006) 

määrittelevät jaetun yhteisen arvon periaatteen niin, että yritysten ja yhteiskunnan tulee tehdä 

päätöksiä, jotka hyödyttävät molempia osapuolia. Jos toinen osapuoli tekee vain itseään 

eteenpäin vieviä päätöksiä toisen kustannuksella, voi se hyödyttää sitä hetkellisesti, mutta 

pitkällä aikavälillä tarkasteltuna tällainen toiminta ei kannata. Ajatuksena on taloudellisen 

lisäarvon luominen sekä yritykselle että sen osakkeenomistajille ja samaan aikaan myös sitä 

ympäröivälle yhteiskunnalle (Niskala et al. 2013). 

 

2.5 Sidosryhmäteoria 

 

Sidosryhmäteoria on vakiintunut ja kehittynyt johtamisen kirjallisuudessa sen kuvaavuuden, 

tarkkuuden, käytettävyyden ja normatiivisen pätevyyden takia. Sidosryhmäteorian on 

kehittänyt ja esittänyt R. Edward Freeman teoksessaan Strategic Management: A Stakeholder 

approach vuonna 1984. Freemanin sidosryhmäteoriassa (1984) esitetään organisaation 

johtamista ja liiketoiminnan etiikkaa sekä niihin liittyviä moraaleja ja arvoja. Sidosryhmä on 

määritelty siten, että ilman niiden tukea yritys ei voi toimia eikä olla olemassa (Freeman 

1984). Sidosryhmäteoria on yritykselle vahva argumentti siihen, miksi yrityksen kannattaisi 

tähdätä kestävään kehitykseen toiminnassaan (Wilson 2003). 

 

Yrityksen on siis sisällytettävä toimintaansa sidosryhmiensä osallistuminen, jotta se voi 

saavuttaa omat tavoitteensa, kuten arvon tuottamisen, kasvun ja vakauden. Haasteena 
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yritykselle on kuitenkin tärkeimpien sidosryhmien tunnistus sekä se, mihin sidosryhmiin 

kannattaa panostaa kannattavuutta ja arvoa ajatellen. Toinen ongelma on se, kuinka eri 

sidosryhmien kanssa toimitaan, sillä toimintatavat voivat erota keskenään huomattavasti. 

(Wilson 2003) Sidosryhmien strateginen tarkastelunäkökulma yhdistää resurssi- ja 

markkinapohjaisen tarkastelutavan ottaen huomioon vielä yhteiskuntapoliittisen näkökulman. 

Sidosryhmäteorian kuvaava osa reflektoi ja selittää yrityksen menneiden, nykyisten ja 

tulevien sidosryhmäsuhteiden tasoja. Yrityksen hallinnan työkaluna sidosryhmäteoria 

puolestaan luo yhteyden sidosryhmien lähestymistapojen sekä kannattavuuden ja arvon 

luomisen välille. (Donaldson & Preston 1995) Yrityksen sidosryhmät on esitetty kuvassa 2. 

Sidosryhmät on jaettu sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin.  

 
Kuva 2 Yrityksen sidosryhmät (Freeman 1984) 

 

Yrityksen sidosryhmät voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin sekä välillisiin ja välittömiin. 

Sidosryhmiä jakaessa tulee ottaa huomioon myös niiden vaikutusvaltaisuus ja kiinnostuksen 

kohteet. Tämän analysoinnin perusteella yritys voi luoda strategioita eri sidosryhmien kanssa 

toimimiseen. Yritykset ovat alkaneet kiinnittää enemmän huomiota sidosryhmien odotuksiin 

ja huomanneet, että odotuksiin vastaaminen on välttämätöntä niin kestävän kehityksen kuin 

strategisten liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa. Sidosryhmäteorian yksi 
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perusolettamuksista on, että mitä vahvemmat suhteet yritys luo ulkopuolisiin sidosryhmiin, 

sen paremmin se pystyy saavuttamaan asettamansa liiketoiminnan tavoitteet esimerkiksi 

kilpailukyvyn lisäämisestä. Yrityksen ja sidosryhmien suhteet perustuvat luottamukseen, 

arvostukseen ja yhteistyöhön. Ilman avainsidosryhmien kiinnostusten huomioimista, yritykset 

eivät voi pitkällä tähtäimellä täyttää yhtä tärkeimmistä huolenaiheistaan – omistajien arvon 

maksimointia. Kestävän kehityksen näkökulmasta pitkäaikaisen taloudellisen arvon 

luomisessa omistajille, sidosryhmille sekä yhteiskunnalle täytyy yrityksen pystyä luomaan 

myös ympäristöllistä ja sosiaalista arvoa. (Ballou et al. 2006) 

 

Yritysten lisääntynyt kestävän kehityksen raportointi johtuu myös lisääntyneestä sisäisten ja 

ulkoisten sidosryhmien painostuksesta, niiden huomioon ottamisen tärkeydestä sekä 

sidosryhmien kiinnostuksesta yrityksen sosiaaliseen vastuullisuuteen (Ballou et al. 2006). 

Yrityksen kestävän kehityksen toimintaa rajoittaa kuitenkin sidosryhmien tarpeen ja 

maksukyvykkyyden rajallisuus. Yhä useammin kuluttajat ottavat huomioon yrityksen 

vastuullisuuden arvioidessaan yritystä tai tehdessään ostopäätöstä. (Öberseder et al. 2013) 
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3 KESTÄVÄN KEHITYKSEN ARVO 
 

Yrityksen kestävän kehityksen arvo voidaan jakaa aineellisiin ja aineettomiin omaisuuksiin. 

Aineellisia omaisuuksia ovat muun muassa kiinteistöjen, tehtaiden ja laitteiden 

jälleenhankinta-arvo, käteiskassa sekä varastot. Aineettomia omaisuuksia ovat puolestaan 

tuotannontekijät tai erityiset resurssit, jotka mahdollistavat yrityksen tuottavuuden, jota ei 

pelkästään aineellisilla omaisuuksilla saavutettaisi. Näitä yrityksen aineettomia omaisuuksia 

ovat esimerkiksi patentit, tuotemerkit, yksityisomistuksessa olevat raakamateriaalien lähteet, 

brändit sekä yrityksen hyväntahtoisuus. (Konar & Cohen 2001) Konarin ja Cohenin (2001) 

tutkimustulosten mukaan heikolla ympäristöllisellä suorituskyvyllä on huomattava 

negatiivinen vaikutus aineettomien ominaisuuksien arvoon. Yrityksen kestävän kehityksen 

vaikutukset nähdään yleensä vasta pidemmän ajan päästä, mikä hankaloittaa myös kestävän 

kehityksen arvon tutkimusta. Yritysten kriittisenä ongelmana on löytää tasapaino taloudellisen 

suorituskyvyn tehostamisen sekä ympäristövaikutusten kehittämisen ja ekosysteemien 

suojelemisen välille (Nidumolu et al. 2009). Tutkimustulokset sidosryhmien arvon lisäämisen 

tai kestävän kehityksen tavoittelun vaikutuksesta yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn ovat 

hyvin vaihtelevia, mutta niiden keskinäinen suhde on herättänyt huomattavan paljon 

mielenkiintoa akateemisissa tutkimuksissa ja artikkeleissa viimeisien vuosien aikana (Pätäri et 

al. 2011).  

 

Yrityksen arvostus rahoitusmarkkinoilla perustuu yrityksen tulevaisuuden kannattavuuteen. 

Usein innovaatiotutkimukset keskittyvät vain teknologisiin ongelmiin ja pääasiassa ottavat 

huomioon vain sidosryhmät, jotka ovat suorassa yhteydessä arvonluomisen toimintoihin tai 

markkinasuhteisiin. Kestävä kehitys kuitenkin sisältää laajemman joukon rajoituksia, jotka 

ovat suurelta osin jätetty huomioimatta. Yleensä yrityksillä on enemmän sidosryhmiä, joita 

täytyy huomioida toiminnassaan, vaikka heillä ei olisi suoraa vaikutusta yrityksen 

markkinasuhteisiin. Perinteisten innovaatiotoiminnan teorioiden ymmärtäminen on 

välttämätöntä yrityksen kestävälle kehitykselle ja sen innovaatiotoiminnalle, mutta huomioon 

on otettava myös muut haasteet. (Hall 2002) Kestävää kehitystä huomioonottavat vihreät 

innovaatiot tarkoittavat laitteisto- tai ohjelmistoinnovaatioita, jotka ovat yhteydessä vihreisiin 

tuotteisiin tai prosesseihin mukaan lukien teknologiainnovaatiot, joilla on vaikutus 

energiankulutuksen vähentämiseen, pilaantumisen ehkäisemiseen, jätteiden kierrätykseen, 
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vihreiden tuotteiden muotoiluun tai yrityksen ympäristölliseen hallintaan. Yritykset voivat 

vihreiden innovaatioiden avulla parantaa ympäristöllistä suorituskykyään ja samalla tyydyttää 

maailmanlaajuisia ympäristönsuojelun tarpeita. (Chang & Chen 2013) 

 

3.1 Arvo yritykselle 

 

Nykyiset yrityksen liiketoimintastrategiat korostavat, että tieto ja älyllinen pääoma, 

aineettomat resurssit sekä kyky oppia ja mukautua nopeasti ovat uusia kilpailukyvyn lähteitä. 

Aikaisemmin kilpailukyvyn luomisessa on keskitytty pitkälti tuotantoon, materiaaleihin ja 

kulujen hallintaan, mutta nykypäivänä nämä perinteiset kilpailukyvyn lähteet eivät itsessään 

ole enää tehokkaita. Jos yritys epäonnistuu osoittamaan sidosryhmilleen kestävän kehityksen 

saavutuksiaan, voi seurauksena olla erilaisten liiketoiminnan mahdollisuuksien ja 

kilpailukyvyn väheneminen. Yrityksen kestävä kehitys ei pelkästään siis sisällä perinteistä 

tuottoperusteista liiketoimintaperiaatetta, jonka tavoitteena on osakkeenomistajien arvon 

maksimointi, vaan myös yrityksen kaikkien sidosryhmien mielenkiinnot. Yrityksen 

sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmasta arvon luominen eri sidosryhmille luo arvoa myös 

osakkeenomistajille. (Pätäri et al. 2011) Kun tarkastellaan kestävän kehityksen arvoa, voi 

yritys luoda itselleen arvoa positiivisen taloudellisen suorituskyvyn kautta, mikäli se onnistuu 

sisällyttämään liiketoimintaansa toimintoja jokaisesta kestävän kehityksen osa-alueesta. Yhä 

useammat yritykset näkevät kestävän kehityksen liiketoiminnan mahdollisuutena alentaa 

kuluja ja riskejä, sekä samalla kasvattaa liikevaihtoa ja markkinaosuutta innovaatioiden 

avulla. (Kurapatskie & Darnall 2013) 

 

Yrityksen kestävän kehityksen saavuttaminen edellyttää johtamiskäytäntöjä, jotka luovat 

pitkäaikaista omistaja-arvoa omaksumalla mahdollisuudet ja riskien hallinnan kestävän 

kehityksen jokaisessa osa-alueessa. Ekotehokkuus on lähestymistapa ympäristölliseen 

hallintaan, jonka tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää taloudellinen vauraus ympäristön ja sen 

resurssien uusiutuvalla käytöllä. Ekotehokkuus pyrkii vähentämään ympäristön intensiteettiä, 

lisäämään sen tuottavuutta, sekä samalla vähentämään yrityksen kustannuksia ja parantamaan 

sen arvoa. Ekotehokkuus on kriittinen yrityksille, jotka tavoittelevat kestävää kehitystä, mikä 

puolestaan tuottaa pitkällä aikavälillä hyötyä laajalti yrityksen sidosryhmille. (Burnett et al. 

2011) Burnett et al. (2011) tutkivat pitkän aikavälin suhdetta yrityksen arvon ja 
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ekotehokkuuden toimeenpanon välillä, ja heidän mukaan ekotehokas yrityksen hallinta johtaa 

yrityksen markkina-arvon lisääntymiseen. Kestävän kehityksen aikaansaamiseksi yrityksen 

johdon strategioiden on oltava ekotehokkaita siten, että yrityksen vaikutukset ympäristöön on 

minimoitu ja neutralisoitu (Figge & Hahn 2005). Näin ollen ekotehokkuuden avulla luodaan 

yhteys lyhyen aikavälin tulosten ja pitkäkestoisen kestävän kehityksen saavuttamisen välille 

(Burnett et al. 2011). Schmidheinynin ja Zorraquinin (1996) mukaan yritys on 

kilpailukykyinen, kestävä ja menestynyt pitkällä aikavälillä, jos se toteuttaa ekotehokkaita 

johtamisen käytäntöjä. Pitkäkestoisen kestävän kehityksen saavuttaminen vaatii siis 

taloudellisten ja ympäristöllisten toimintojen tasapainottelun hallintaa tavalla, joka 

samanaikaisesti kehittää yrityksen sosiaalista arvoa. Johtamisen laatu on suoraan sidoksissa 

ekotehokkuuden saavuttamisessa. Vaikka ympäristöllisten panosten ja tuotosten hallinnan ja 

arvon luomisen välillä on olemassa suora yhteys, on epäselvää, johtaako ekotehokkuuden 

kehittäminen suurempaan pääoman arvoon vai onko suurempi arvo saavutettu 

laadukkaamman johtamisen seurauksena. (Burnett et al. 2011) 

 

Yritykset alentavat kustannuksiaan ekologisen suorituskyvyn ansiosta vähentämällä 

käyttämiään resursseja. Näin ollen yritykset pystyvät luomaan lisäarvoa parempien tuotteiden 

tai uusien liiketoimintojen johdosta. Pyrkimys kestävään kehitykseen on siis alkanut muokata 

kilpailutilannetta, mikä pakottaa yrityksiä muuttamaan ajatusmaailmaansa tuotteista, 

teknologioista, prosesseista tai liiketoimintamalleistaan. Avain yrityksen menestymiseen on 

innovaatioissa etenkin taloudellisten kriisien aikana. (Nidumolu et al. 2009) 

 

Ekotehokkuuden teorian mukaan ympäristön pilaantuminen on tehotonta myös taloudellisesti 

ja sosiaalisesti. Perinteisesti ympäristöllinen hallinta on perustunut olettamukseen, että 

ympäristön pilaantumisen vähentäminen saavutetaan vain tiukemmalla 

ympäristölainsäädännöllä, mikä johtaa suoraan korkeampiin kustannuksiin ja heikentää 

motivaatiota teknologioiden ja prosessien innovointiin. Ekotehokkuus kuitenkin tarjoaa 

vaihtoehtoisen näkemyksen, jossa saastuttaminen on taloudellisen tehottomuuden muoto, ja 

ympäristölainsäädäntö on merkki yrityksille kehittyä. (Burnett et al. 2011) Myös Porter ja van 

der Linde (1995) vetoavat hypoteesissaan, että ympäristölainsäädännön aikaansaama 

innovaatiotoiminta ja ekotehokkuus luovat yritykselle kilpailuetua ulkomaisiin kilpailijoihin 

nähden. Yrityksille on houkuttelevaa noudattaa vain alhaisimpia ympäristönormeja niin 
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pitkään kuin mahdollista, mutta kilpailuedun kannalta yritysten on älykkäintä sitoutua 

tiukempiin ympäristölainsäädäntöihin tuottaen yritykselle edelläkävijän etua innovaatioiden 

edistämiseen (Nidumolu et al. 2009). 

 

Ekotehokkuudesta johtuvan yrityksen arvon kasvun vaikutukset näkyvät vasta pitkällä 

aikavälillä yrityksen markkina-arvossa (Burnett et al. 2011). Lon ja Sheun (2007) mukaan 

yrityksen kestävällä kehityksellä ja myyniin kasvulla on vahva yhteisvaikutus yrityksen 

arvoon. Heidän tutkimustulokset osoittavat, että yrityksiä, joilla on merkittävät kestävän 

kehityksen strategiat, todennäköisesti kohdellaan suuremmalla arvostuksella sijoittajien 

keskuudessa rahoitusmarkkinoilla.   

 

Innovaatiotoiminta on yrityksen yksi tärkeimmistä kilpailuedun kasvattamisen voimista. 

Vihreät innovaatiot ottavat huomioon myös ympäristövaikutusten minimoinnin, joten 

yritysten on yhä enemmän mietittävä tuotteen elinkaariarviointia sen kehitykseen liittyvissä 

päätöksissä. Vihreän innovaatiotoiminnan taustalla on usein kestävän kehityksen mukaiseen 

toimintaan automaattisesti johtava ympäristölainsäädäntö, mutta tavoitteena on lisätä myös 

tuotteen kannattavuutta ja laatua. Yritykset voivat vihreiden innovaatioiden avulla parantaa 

taloudellisen suorituskykynsä ja kilpailuetunsa lisäksi myös ympäristöllistä suorituskykyään. 

Liiketoiminnan kehittämisessä on tärkeää tuotteen suorituskyvyn, kuten sen kustannusten tai 

laadun, optimoinnin lisäksi ymmärtää myös ympäristölliset ja sosiaaliset vaikutukset, kuten 

dematerialisointi ja yrityksen työolosuhteet. (Tseng et al. 2013) 

 

Figge ja Hahn (2005) kehittivät metodologian kestävän kehityksen pääoman kustannusten 

laskemiseen ja lopulta yrityksen luoman kestävän arvon luomiseen. Kestävän arvon kehys 

selvittää kestävään kehitykseen liittyvien mahdollisuuksien luonteet ja suuruudet sekä 

yhdistää ne yrityksen arvon luomisen eri dimensioihin (Hart & Milstein 2003). Metodologian 

perustana on, että pääoman tuottojen täytyy ylittää pääoman kustannukset. 

Pääomakustannukset on määritelty vaihtoehtoiskustannuksiksi, ja tätä 

vaihtoehtoiskustannusten logiikkaa ei ole laajennettu arvioimaan pelkästään taloudellista 

pääomaa, vaan myös muita pääoman muotoja. Tämä mahdollistaa yhdistelmällisen analyysin 

arvoperusteiseen kokonaisuuteen pääoman eri muodoista, yrityksen käyttämien pääomien 
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vaihtoehtoiskustannuksien määrittämisestä, yrityksen kestävän kehityksen tehokkuuden 

laskennasta sekä kestävän arvon luonnin laskennasta. (Figge & Hahn 2005) 

 

Kestävä kehitys edellyttää, että päätöksenteossa on otettava huomioon pääoman kaikki osa-

alueet. Pelkästään taloudellista pääomaa voidaan tarkastella esimerkiksi silloin, kun 

sidosryhmistä otetaan huomioon vain sijoittajat. Yrityksen tehokkuutta on parannettava, jos 

halutaan vähentää pääoman käyttöä tietyn arvon luomista kohden. Tehokkuuden 

parantaminen ei kuitenkaan anna minkäänlaista informaatiota siitä, miten yritykselle 

muodostuu arvoa tai miten pääoma jakautuu sen eri osa-alueisiin. Yrityksen kestävän 

kehityksen edistäminen perustuu siihen, että se käyttää jokaista pääoman osa-aluetta 

paremmin kuin kilpailijansa. Yritys luo myös arvoa, kun pääomaa käytetään tehokkaammin 

kuin markkinoilla, ja arvon suuruus saadaan vertaamalla käytettyä pääomaa sen 

kustannuksiin. (Figge & Hahn 2005) 

 

Osakkeenomistajien arvon luominen vaatii yrityksen suorituskykyä monella osa-alueella. 

Näitä kestävän kehityksen haasteita on yhä enemmän sisällytetty osaksi yrityksen strategioita 

ja liiketoimintamalleja. Näin ollen luodaan mahdollisuus vähentää liiketoiminnan kuluja ja 

riskejä, sekä innovaatioiden avulla kasvattaa tuottoa ja markkinaosuutta. Silti useimmat 

johtajat eivät pidä kestävää kehitystä moniulotteisena mahdollisuutena, vaan yksiulotteisena 

ongelmana, joka sisältää vain säännöksiä, lisäkustannuksia ja vastuullisuutta. Yrityksen 

johdon päätöksentekoon vaikuttaa heidän moraalisen velvollisuuden ja lakisääteisten 

pakotteiden ristiriita. (Hart & Milstein 2003) Hart ja Milstein (2003) esittävät artikkelissaan, 

kuinka kestävän kehityksen haasteet voivat olla apuna strategioiden ja käytäntöjen 

tunnistamisessa, mitkä edesauttavat saavuttamaan maailmanlaajuista kestävää kehitystä, mutta 

samalla luoden kestävää arvoa yrityksen osakkeenomistajille. Kyseiset liiketoimintastrategiat 

perustuvat kestävän kehityksen ongelmien muuttamiseen yrityksen osakkeenomistajien 

arvoksi. Kestävä kehitys haastaa yritykset toimimaan avoimesti ja ympäristöön reagoivasti 

johtuen erittäin tietoisista ja aktiivisista sidosryhmistä. Kansalaisjärjestöt ja muut 

yhteiskuntaryhmät ovat kasvattaneet vaikutusvaltaisuuttaan yrityksiä kohtaan 

sidosryhmäteoriaan perustuen. Yrityksen arvon luonnin keinot voidaan jakaa neljään 

kategoriaan. Ensinnäkin yritys voi luoda arvoa vähentämällä materiaalien kulutusta ja 

päästöjä nopeaan teollistumiseen liittyen. Toiseksi arvoa luodaan toimimalla avoimemmin ja 
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vastuullisemmin yhteiskunnan ajamana. Yritys voi luoda arvoa myös uuden, hajottavan 

teknologian kehittämisellä, jolla on huomattava potentiaali ihmisen ekologisen jalanjäljen 

pienentämisessä. Viimeiseksi yritys voi luoda arvoa täyttämällä maailman tulotasoltaan 

alimpina olevien tarpeet helpottaen hyvinvoinnin luontia ja jakelua. (Hart & Milstein 2003). 

Kuvassa 3 on esitetty yrityksen osakkeenomistajien arvon dimensiot. 

 

 
Kuva 3 Yrityksen arvon avaindimensiot (Hart & Milstein 2003) 

 

Yrityksen arvon dimensiot ovat luovuuden tarpeen jännitteiden lähteitä: pystyakseli kuvaa 

yrityksen tarvetta pärjätä nykypäivän liiketoiminnassa sekä samalla pyrkiä luomaan 

tulevaisuuden teknologioita ja markkinoita. Vaaka-akseli puolestaan kuvastaa yrityksen 

tarvetta kasvuun ja sisäisen organisaation taitojen suojelemista, mutta samalla sisällyttää 

yritykseen uusia näkökulmia ja tietoja ulkopuolisista lähteistä. Tämä dimensio esittää, kuinka 

yrityksen täytyy säilyttää tekninen ydin siten, että se voi toimia ilman häiriötekijöitä, mutta 

samalla säilyen avoimena tuoreille näkökulmille sekä uusille malleille ja teknologioille. 

Kuvan 3 vasen alaneljännes keskittyy niihin toiminnan näkökulmiin, jotka ovat luonteeltaan 

sisäisiä ja lähitulevaisuuteen sijoittuvia liittyen kustannusten ja riskin vähentämiseen. On 

selvää, että mikäli yritys ei toimi tehokkaasti tai onnistu vähentämään riskiä suhteessa 

tuottoihinsa, sen omistaja-arvo heikkenee. Neljännes alaoikealla keskittyy myös 

lyhytaikaiseen suorituskykyyn, mutta ulottuu koskettamaan myös keskeisiä ulkoisia 
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sidosryhmiä, jotka ovat yrityksen välittömässä arvoketjussa. Tämän lisäksi otetaan huomioon 

myös lainsäädäntöviranomaiset, yhteisöt, kansalaisjärjestöt ja tiedotusvälineet. Ilman 

kunnollista sidosryhmien huomioon ottamista yrityksen oikeutta toimia voidaan 

kyseenalaistaa. Näiden sidosryhmien mielenkiintojen luova sisällyttäminen liiketoimintaan 

voi edistää yrityksen asemaa johtaen maineen parantumiseen, laillisuuden säilyttämiseen ja 

omistaja-arvon kasvuun. Vasemmassa yläneljänneksessä yrityksen on hoidettava tehokkaasti 

nykyistä liiketoimintaansa ja samalla luotava tulevaisuuden tuotteita tai palveluita. Ilman 

kyseistä keskittymistä innovaatioihin, yrityksen on vaikea taata menestystä tulevaisuudessa. 

Lopuksi oikeassa yläneljänneksessä keskitytään tulevaisuuden suorituskykyyn liittyviin 

ulkoisiin dimensioihin. Yrityksen kasvun lisääntyminen vaatii, että yritys joko tarjoaa uusia 

tuotteita nykyisille asiakkaille tai pääsee uusille markkinoille. (Hart & Milstein 2003) 

Taulukossa 1 on esitetty kestävän arvon eri dimensioiden ajureita. Taulukossa esitetyt ajurit 

on asetettu kuvan 3 mukaisesti nelikenttään.  

 

Taulukko 1 Yrityksen kestävän arvon ajurit (Hart & Milstein 2003) 

Hajottava teknologia 

Clean Tech 

Ekologinen jalanjälki 

Väestönkasvu 

Köyhyys 

Epätasa-arvoisuus 

Päästöt 

Materiaalinen kulutus 

Jätteet 

Siviiliyhteiskunta 

Avoimuus ja läpinäkyvyys 

Yhdistyvyys 

 

Mahdollisuuksien ja haasteiden kokonaisvaltainen huomioon ottaminen on johdon ensiaskel 

kohti yrityksen kestävän arvon luomista. Teollistumiseen liittyvät materiaalien kulutuksen 

ongelmat, jätteet ja päästöt tarjoavat yritykselle mahdollisuuden vähentää kustannuksia ja 

riskiä päästöjen vähentämisen taitojen ja kapasiteetin sekä ekotehokkuuden kehittämisellä. 

Päästöjen vähentäminen keskittyy nykyisten tuotteiden ja prosessien ympäristöllisen 

tehokkuuden kehittämiseen. Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen tarjoaa yritykselle 

selkeimmän ja nopeimman tavan lisätä omistaja-arvoaan parantamalla nykyisten 

liiketoimintojen kestävää kehitystä sekä vähentämällä kustannuksia ja vastuuta. (Hart & 

Milstein 2003) 
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Clean Tech ei puolestaan viittaa inkrementaaliseen parannukseen liittyen ympäristön 

pilaantumisen vähentämiseen, vaan innovaatioihin, jotka syrjäyttävät liiketoiminnan 

standardit tai rutiinit sekä nykyisen tietämyksen. Hajottavien teknologioiden, kuten 

uusiutuvan energian, informaatioteknologian, nanoteknologian ja genomiikan, nopea 

syntyminen tarjoaa liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuden etenkin niille yrityksille, 

jotka ovat vahvasti riippuvaisia fossiilisista polttoaineista tai muista kriittisistä luonnon 

resursseista. Yritykset pyrkivät näin ollen toiminnan negatiivisten vaikutusten vähentämisen 

lisäksi ratkaisemaan sosiaalisia ja ympäristöllisiä ongelmia kestävän kehityksen haasteisiin 

liittyvien sisäisen kehityksen ja uusien valmiuksien hankkimisen avulla. (Hart & Milstein 

2003) 

 

3.2 Arvo sidosryhmille  

 

Freemanin (1984) tutkimuksen mukaan systemaattisella sidosryhmien mielenkiintojen 

huomioimisella on kriittinen vaikutus yrityksen menestymiseen. Sidosryhmien arvosta on 

hyvin vastakkaisia näkemyksiä: toiset pitävät aineettomia ominaisuuksia moderneille 

yrityksille välttämättöminä kilpailukyvyn  ja selviytymisen saavuttamiseksi ja toiset pitävät 

sitä resurssien tuhlaamisena (Pätäri et al. 2011). Lo ja Sheun (2007) mukaan sidosryhmien 

vaatimukset yrityksen suurempaan vastuullisuuteen liittyen muun muassa työelämän 

normeihin, ympäristönsuojeluun tai ihmisoikeuksiin, voivat antaa yritykselle taloudellista 

hyötyä, eivätkä todennäköisesti vaikuta negatiivisesti yrityksen tulokseen. Figge ja Hahn 

(2004) väittävät, että ekotehokas johtaminen luo systemaattisesti yritykselle arvoa ja, että 

nämä johtamiskäytännöt johtavat ympäristölliseen kestävyyteen sekä luovat pitkäaikaista 

arvoa. 

 

Yritysten kestävän kehityksen alkuperäinen tavoite on yleensä paremman kuvan luominen, 

mutta useimmat yritykset päätyvät myös vähentämään kustannuksia ja luomaan uusia 

liiketoiminnan alueita. Yrityksen kestävän toiminnan kehittäminen perustuu sen arvoketjun 

jokaisen osallisen analysointiin. (Nidumolu et al. 2009) Yrityksen liiketoimintaa tarkastellaan 

aina eettisen ja kannattavuuden näkökulmasta, joiden on oltava keskenään tasapainossa (Lo & 

Sheu 2007). Ympäristölliseen ja sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyvät aineettomat 

ominaisuudet ovat erittäin vahvassa vuorovaikutuksessa asiakastyytyväisyyteen ja muiden 
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sidosryhmien mieltymyksiin, joten näillä osa-alueilla kehittyminen voi aikaansaada 

taloudellista kasvua. Yrityksillä, jotka hallitsevat aktiivisesti laajalti kestävän kehityksen 

indikaattoreita, on paremmat mahdollisuudet luoda pitkäaikaista arvoa sidosryhmille. (Lo & 

Sheu 2007) Yleensä vastuullisesti toimivien yritysten tuotteet tai palvelut pystyvät 

vastaamaan paremmin kysyntään, kun yrityksellä on ajankohtaisesti tiedossa pinnalla olevat 

yleiset kulutuksen arvostukset sekä asiakkaiden kulutustottumukset ja mielenkiinnot. Täten 

yritys pystyy tarkemmin hallinnoimaan ja säilyttämään nykyiset asiakkaansa sekä luomaan 

mahdollisuuksia vallata uusia markkina-alueita ja siten saada uusia asiakkaita. (Juutinen & 

Steiner 2010) 

 

Tuotteiden johtaminen puolestaan ulottuu organisaation sisäisten rajojen ulkopuolelle 

sisältäen tuotteen koko elinkaaren tarkastelun: raakamateriaalien saannin, tuotantoprosessien, 

tuotteen käytön ja käytetyn tuotteen hävittämisen tai uudelleenkäytön. Tuotteen johtamisella 

tarkoitetaan, että yrityksen kaikkien osapuolien, joilla on rooli tuotteen suunnittelussa, 

valmistuksessa, myynnissä tai käytössä, on otettava vastuuta tuotteen ympäristöllisistä 

vaikutuksista sen elinkaaren aikana. Tällöin tuotteiden johtaminen sisällyttää sidosryhmien 

mielipiteet yrityksen liiketoiminnan prosesseihin näiden ulkopuolisten toimijoiden 

kanssakäymisen avulla. Se tarjoaa keinon vähentää ympäristöllisiä vaikutuksia koko 

arvoketjussa sekä parantaa laillisuutta ja mainetta sisällyttäen sidosryhmät yrityksen 

meneillään oleviin toimintoihin. Sidosryhmien osallistumisen ansiosta yrityksen ulkoinen 

luottamus sen aikeisiin ja toimintaan lisääntyy samalla laajentaen kestävän kehityksen 

käytäntöjä liiketoiminnan osa-alueille. Yrityksen syy-perusteiset markkinoinnin keinot 

vetoavat kuluttajien haluun yhdistää toimintansa tuotteisiin, joilla on positiivisia sosiaalisia ja 

ympäristöllisiä vaikutuksia. (Hart & Milstein 2003) 

 

Kaksi huomattavinta ympäristöllisten paineiden asettajaa yritykselle ovat ympäristösäädökset 

ja kuluttajien ympäristötietoisuus, mitkä aiheuttavat muutoksia teollisessa kilpailumallissa. 

Yritysten avainsidosryhmät ovat tietoisia ympäristöllisistä haasteista ja ovat näin ollen alttiita 

boikotoimaan yritysten vastuutonta ympäristöä pilaavaa toimintaa. (Chang & Chen 2013) 

Sidosryhmät arvostavat etenkin yritysten pyrkimystä parantaa ympäristöllisten ja sosiaalisten 

näkökulmien tilaa. Yhteiskunnan mielenkiinnon pääpaino on kestävään kehitykseen liittyvissä 

ongelmissa ja niiden ratkaisemisessa. Vaikka ympäristöllisen kestävyyden investointeja 
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arvostetaan yhteiskunnallisesti eniten, on yritysten keskityttävä ensisijaisesti arvon luomiseen 

ja kannattavuuteen. Yritykset voivat parantaa vihreän innovaatiotoiminnan suorituskykyä 

saamalla enemmän resursseja ja tukea sidosryhmiltään sekä noudattamalla tiukemmin 

ympäristölainsäädäntöä. (Chang & Chen 2013) Ympäristöystävällisten tuotteiden avulla 

yritykset voivat erottua ja täyttää asiakkaiden mielenkiintoja sekä samalla lisätä 

kilpailuetuaan. Ympäristöllisen suorituskyvyn ansiosta yritykset eivät pelkästään vähennä 

avainsidosryhmien negatiivisten reaktioiden kustannuksia, vaan parantavat myös imagoaan 

sekä keskeisten sidosryhmien luottamusta. (Berman et al. 1999)  

 

3.3 Kestävän kehityksen negatiivinen arvo 

 

Pääosalle yrityksistä kestävän kehityksen tavoittelua ei saada sovitettua yhteen yrityksen 

arvon lisäämisen ajatusmaailman kanssa. Usein yritykset luulevat, että kestävän 

liiketoimintamallin luominen edellyttää vain asiakkaiden arvoproposition 

uudelleentarkastelun. Joidenkin yrityksen osakkeenomistajien mielestä sidosryhmien 

huomioon ottaminen on resurssien tuhlaamista, eikä sitä nähdä arvoa lisäävänä 

ominaisuutena, eli esimerkiksi maineeseen, brändiin tai muuhun henkiseen pääomaan 

investointina. Heidän mielestään sosiaalinen hyvinvointi maksimoidaan, kun yritykset ovat 

maksimoineet markkina-arvonsa.  (Pätäri et al. 2011) Kestävän kehityksen saavuttaminen 

yleensä vaatii pitkän aikavälin tarkastelua, mutta osakkeenomistajilla on usein kuitenkin 

lyhytaikaisia tuotto-odotuksia, mikä on perinteisesti säilyttänyt johdon keskittymisen 

lyhytaikaisiin taloudellisiin tuloksiin (Burnett et al. 2011).  

 

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimiminen ei välittömästi vain luo yritykselle 

arvoa. Kestävän kehityksen negatiivisen arvon näkökulma on usein aliarvioitu. 

Ympäristönsuojeluun tarvittavat menot voivat syrjäyttää muita tuottavampia investointeja. 

Esimerkiksi vuonna 1994 Yhdysvallat käytti yli 120 miljardia dollaria liiketoimintojen 

muuttamiseen ympäristölainsäädännön mukaiseksi, mutta ympäristönsuojelun todelliset 

kustannukset voivat olla huomattavasti korkeammat. Kestävä kehitys voi tuoda esiin vakavia 

arvoa heikentäviä elementtejä, kuten kustannusten kasvua, suurta epävarmuutta ja riskejä. 

Usein yritykset aliarvioivat jopa välittömät kustannuksensa. Ympäristöllinen näkökulma 

tuotteen kehittämisprosessissa yleensä lisää kustannuksia, mikä näkyy asiakkaalle 
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korkeampina hintoina. Negatiiviset vaikutukset havaitaan näiden kustannusten sekä 

kehityksen investointien kautta. Yritykselle muodostuu kuitenkin piilokustannuksia 

esimerkiksi tuotannon, tuotteen designin tai jätteiden käsittelyn muutoksissa, mikä voi luoda 

yritykselle huomattavia kustannuksia ja sitoa resursseja.  (Konar & Cohen 2001) 

 

Kestävät innovaatiot ovat avainasemassa kestävän kehityksen strategioiden ja käytäntöjen 

toteuttamisessa. Vaikka kestävän kehityksen innovaatiot tarjoavat huomattavia 

mahdollisuuksia taloudellisen ja teknologisen näkökulmien lisäksi myös ympäristöllisiin ja 

sosiaalisiin parannuksiin, nämä innovaatiot ovat hankalia, riskialttiita ja epävarmoja 

prosesseja, joiden ymmärtäminen on edelleen puutteellista. (Hall 2002) Kestäviä tuotteita 

kehitettäessä yritysten on ymmärrettävä kuluttajien huolenaiheet sekä tarkasteltava 

huolellisesti tuotteiden elinkaaria. Näin ollen yritysten on siis yhdistettävä 

markkinointitaitojaan raakamateriaalien tuotannon ja jakelun asiantuntemukseen. (Nidumolu 

et al. 2009) 

 

3.4 Innovaatiotoiminta kestävässä kehityksessä 

 

Kestävän kehityksen negatiiviset vaikutukset nähdään yleensä yrityksen sisällä taloudellisina 

menetyksinä. Kuitenkin yrityksen pitkäaikaisen kestävän kehityksen saavuttamiseksi on 

johdon lyhytaikaisesta tuottavuuden tarkastelusta päästävä eroon ja pitkäaikaiseen 

strategiseen suunnitteluun on sisällytettävä myös ympäristöllisiä ja sosiaalisia tavoitteita. 

Yritykset pystyvät parantamaan ympäristöllistä suorituskykyään esimerkiksi tehokkaammalla 

luonnonresurssien käytöllä, vähentämällä myrkyllisten jätteiden päästöjä olemassa olevista 

tuotantoprosesseista, suuntaamalla investointejaan tarkemmin ja teknologioita kehittämällä. 

Yritys pyrkii siis lisäarvon maksimointiin samalla minimoiden resurssien kulutus, jätteet ja 

päästöt. (Burnett et al. 2011) Yrityksen toimitusketjun päästölähteiden tunnistamiseen on 

useita työkaluja, kuten hiili- ja energiajalanjäljen analysointi tai elinkaariarviointi. Etenkin 

elinkaariarviointi on käytännöllinen, sillä se tarkastelee koko arvoketjun ympäristöllisiä 

resursseja ja päästöjä tuotteen koko elinkaaren aikana.  

 

Viime vuosina innovaatiojohtamisen tutkijat ovat tehneet eroa radikaalien ja 

inkrementaalisten innovaatioiden välille kilpailuedun luomisessa. Inkrementaalinen 
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innovaatio on jatkuvaa muutosta, joka hyödyntää olemassa olevaa osaamista ja teknologioita, 

kun taas radikaali innovaatio poikkeaa huomattavasti nykyisestä tietopohjasta. Radikaali 

innovaatio voi kuitenkin vaatia erilaisia organisaatiollisia, hallinnollisia ja infrastruktuurisia 

muutosvaatimuksia. Menestyvät innovaatiot johtavat yleensä hallitsevaan teknologiaan tai 

muotoiluun. (Hall 2002) Kestävän kehityksen vihreät innovaatiot sisältävät suuria 

taloudellisia riskejä, mutta tarjoavat valtavia kilpailuedun saavuttamisen mahdollisuuksia 

esimerkiksi taloudellisten kustannusten vähenemisellä tai differoitumalla asiakkaiden 

lisääntyneen kestävän kehityksen arvostuksen myötä. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi yritysten 

on kuitenkin kehitettävä vihreitä innovaatioitaan jatkuvasti muuttuvan vihreän teknologian ja 

lyhyiden elinkaarien tuotteiden takia. (Tseng et al. 2013) 

 

Nidumolu et al. (2009) ovat esittäneet innovaatioiden mahdollisuuksia kestävän kehityksen 

saavuttamisessa. Useimmat yritykset kulkevat viiden vaiheen läpi kestävän kehityksen 

aikaansaamiseksi: ympäristölainsäädännön näkeminen mahdollisuutena, arvoketjujen 

luominen kestäväksi, kestävien tuotteiden tai palveluiden kehittäminen, uusien 

liiketoimintamallien kehittäminen sekä uusien käytäntöjen luominen. Ensinnäkin 

ympäristölainsäädännön noudattaminen johtaa yritykset ja heidän sidosryhmänsä kohti 

kestäviä teknologioita, materiaaleja ja prosesseja. Yrityksien on pyrittävä innovaatioillaan 

kehittämään kestäviä raakamateriaalilähteitä, lisäämään puhtaiden energianlähteiden, kuten 

tuuli- ja aurinkoenergian, käyttöä sekä löytämään innovatiivisia käyttötarkoituksia 

kierrätetyille tuotteille. Tuotteiden kehittämisen osalta tarvitaan uusien tekniikoiden, kuten 

biomimetiikan, hyödyntämistä sekä ympäristöystävällistä tuotteiden toimittamista ja 

pakkaamista. Uusien toimitusteknologioiden avulla voidaan muuttaa yrityksen arvoketjun 

suhteita ja näin ollen liiketoimintamalleja huomattavasti. Mahdollisuuksia yrityksen kestävän 

arvon luomisessa voidaan saavuttaa myös uusien palveluliiketoimintojen myötä sekä 

yhdistämällä digitaalisen ja fysikaalisen infrastruktuurin toisiinsa. (Nidumolu et al. 2009) 
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4 KESTÄVÄN KEHITYKSEN MITTAAMINEN JA RAPORTOINTI 
 

Kestävän kehityksen käsite ja sen lukemattomat erilaiset määritelmät ovat alkaneet viimeisten 

vuosien aikana kasvattaa merkitystään ihmisten ajatuksissa ympäri maailman. Ihmisten 

tietoisuus kestävästä kehityksestä, siitä saatavista hyödyistä ja vastaavasti laiminlyönnistä 

aiheutuvista seurauksista on lisääntynyt huomattavasti. Ilmiön seurauksena yritykset ovat 

alkaneet entistä aktiivisemmin tarkastella kestävän kehityksen periaatteita ja kysymyksiä sekä 

niihin liittyviä riskejä omassa toiminnassaan (English & Schooley 2014). Tämän ilmiön 

pohjalta yritykset ovat alkaneet mitata ja raportoida julkisesti oman liiketoimintansa 

vaikutuksia kestävän kehityksen kontekstissa. Kestävän kehityksen nousulla 

maailmanlaajuiseen suosioon on useita syitä. Yritysten kasvava tarve mitata ja raportoida 

kestävää kehitystä aiheutuu osittain paineesta, jota ne kohtaavat sekä yrityksen sisältä että 

ulkoa käsin. English ja Schooley (2014) luettelevat useita tekijöitä, jotka ovat lisänneet 

tarvetta mittaamiseen ja raportointiin. Heidän mukaansa valtioiden laatimat 

ympäristönsuojelun säädökset, yritysten sidosryhmien kasvava mielenkiinto, yritysten omat 

liiketoimintastrategiat ja halu pysyä kilpailukykyisenä sekä ennen kaikkea kestävästä 

kehityksestä saatava lisäarvo ovat vaikuttaneet eniten kestävän kehityksen raportoinnin 

valtavaan yleistymiseen. Erityisesti suuret yritykset ovat laatineet aktiivisesti kestävän 

kehityksen raportteja, mutta myös pienemmät yritykset ovat alkaneet kasvavassa määrin tuoda 

omia kestävän kehityksen periaatteita sidosryhmiensä tietoisuuteen. Mittaamisen ja 

raportoinnin yhdenmukaisuudessa ja niiden vertailtavuudessa on kuitenkin vielä useita 

haasteita ja ongelmia, vaikka kyseistä aluetta tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti. Tarkastellaan 

seuraavaksi tarkemmin kestävän kehityksen mittaamista ja raportointia.  

 

4.1 Mittaaminen 

 

Kuten aikaisemmin on esitetty, kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen luo paljon 

positiivista lisäarvoa yritykselle. Näin ollen olisi tärkeää, että yrityksellä olisi käytössään 

toimivat periaatteet sen toiminnasta syntyvän kestävän kehityksen arvon havainnoimiseen ja 

mittaamiseen. Yritystoimintaa tarkkailevilla indikaattoreilla yritys pystyy asettamaan itselleen 

tavoitteita sekä seuraamaan niiden toteutumista. Lisäksi indikaattoreiden tarjoaman tiedon 

avulla on helppo raportoida yrityksen toimista kestävän kehityksen kontekstissa. Kestävän 
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kehityksen arvon mittaamisessa on kuitenkin tänä päivänä valtava määrä ratkaisemattomia 

haasteita.  

 

Kestävälle kehitykselle ei ole pystytty laatimaan yhtä selkeää kaikkia toimialoja ja 

toimintaympäristöjä huomioonottavaa määritelmää, vaan sen sisältö riippuu paljon 

tarkasteltavana olevasta yrityksestä. Kirjallisuudessa on monia erilaisia määritelmiä kestävälle 

kehitykselle. Lähes kaikkien taustalla on WCED:n vuonna 1987 julistama kestävän 

kehityksen määritelmä. Lisäksi määritelmissä korostetaan suuresti yrityksien sidosryhmien 

huomioon ottamista. Määritelmien monitulkintaisuuden ja sekavuuden johdosta on myös 

hyvin vaikea laatia tarkkaa kaikille yrityksille yhteistä määritelmää siitä, miten kestävän 

kehityksen arvoa voidaan, ja miten sitä tulee mitata (Searcy 2012). Tangen (2005) mukaan 

hyvin laadittu ja toimiva kestävän kehityksen arvoa mittaava järjestelemä koostuu mittareista, 

jotka tarjoavat yritykselle tärkeää ja hyödyllistä tietoa sen toiminnan johtamisen, hallinnan 

sekä suunnittelun tueksi. Mitattavien suureiden tulee tukea ja ohjata yrityksen toimintaa sekä 

lyhyellä että pitkällä aikavälillä tarkasteltuna huomioiden kaikki kolme kestävän kehityksen 

osa-aluetta. (Searcy 2012) Taulukkoon 2 on koottu yleisimpiä yritysten toimintaa mittaavia 

indikaattoreita jokaiselta osa-alueelta eri näkökulmista tarkasteltuna. 
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Taulukko 2 Toimintaa mittaavat indikaattorit (Global Reporting Initiative 2014b)  

 
 

Kestävän kehityksen arvon mittaamisessa on siis vielä todella paljon epäselvyyksiä ja 

mittaaminen on haasteellista, koska ei ole olemassa teorioihin ja tilastollisiin analyyseihin 

perustuvia indikaattoreita siitä, miten kestävän kehityksen arvoa tulee tarkkaan ottaen mitata. 

Mittaamisen haasteellisuus johtuu kestävän kehityksen lukemattomista erilaisista 

määritelmistä. Lisäksi kestävään kehitykseen liittyvä käsitteistö on epäselvää ja mittaamiselle 

ei ole pystytty laatimaan selviä yhtenäisiä periaatteita. Mittaamisen sekavasta ja epäselvästä 

tilanteesta huolimatta, on sen eteen tehty paljon työtä, jotta saataisiin laadittua toimiva 

kestävän kehityksen arvoa mittaava järjestelmä. (Parris & Kates, 2003)  
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Hahn et al. (2007) mukaan yritysten suorituskykyä mitataan usein vain taloudellisesta 

näkökulmasta. Tällöin ympäristölliset ja sosiaaliset näkökohdat huomioidaan usein vain siinä 

määrin, miten ne edistävät taloudellista suorituskykyä. Parris ja Kates (2003) 

havainnollistavat tutkimuksessaan mittaamisen sekavuutta ja monitulkintaisuutta esittelemällä 

useita eri tahoja, jotka ovat pyrkineet laatimaan mittaamiselle erilaisia indikaattoreita 

yhtenäistämään mittaamisen periaatetta. Montiel ja Delgao-Ceballos (2014) toteavat, että 

kestävän kehityksen arvon mittaamisessa ympäristövastuun osa-aluetta on kaikkein helpointa 

mitata lukuisten olemassa olevien mittareiden johdosta. Heidän tekemien havaintojen 

perusteella haasteellisimmaksi on havaittu taloudellisen ja sosiaalisen vastuun osa-alueiden 

arvon mittaaminen. 

 

Kestävän kehityksen arvon mittaamisesta on useita hyötyjä yritykselle. Parrisin ja Katesin 

(2003) mukaan hyvin organisoidut ja toimivat mittausperiaatteet helpottavat ja tukevat 

yrityksen päätöksentekoa ja hallintaa, edesauttavat osallistumista ja yhteisymmärryksen 

rakentamista sekä tukevat tutkimustyötä ja tulosten analysointia. Mitattavien indikaattoreiden 

tarkoituksena on havainnollistaa numeerisesti yrityksen etenemistä kohti sen asettamia 

tavoitteita tarjoten samalla tietoa tavoitteiden saavuttamisesta yrityksen johdolle sekä muille 

sen toiminnasta kiinnostuneille sidosryhmille.  

 

Montiel ja Delgao-Ceballos (2014) toteavat useiden yrityksien hakevan apua kestävän 

kehityksen arvon mittaamiseen yrityksien ulkopuolisilta toimijoilta, joilla on valmiit 

määritelmät ja asteikot arvon määrittämiseen. Lisäksi nämä pystyvät vertaamaan saatuja 

tuloksia muihin alan toimijoihin nähden. Suosituimpia tällaisista arvon mittaamista tarjoavista 

organisaatioista ovat Kinder, Lyndeberg, ja Domini (KLD), Dow Jones Sustainability Index 

(DJSI) sekä Global Reporting Initiative (GRI). Global Reporting Initiative on voittoa 

tavoittelematon järjestö, joka on tällä hetkellä maailmanlaajuisesti yksi johtavimmista 

kestävän kehityksen arvon mittaamista eteenpäin vieneistä tahoista (Montiel & Delgao-

Ceballos 2014). Tarkastellaan Global Reporting Initiativea tarkemmin tämän työn seuraavassa 

luvussa.  

 

Vaikka kestävän kehityksen arvon mittaamisen periaatteissa on vielä hyvin paljon 

epäselvyyksiä eikä ole olemassa selkeitä ohjeita mittausprosessille, aluetta tutkitaan jatkuvasti 
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ja pyritään kehittämään standardisoidut mittausperiaatteet kestävän kehityksen arvon 

määrittämiseen  (Parris & Kates 2003). Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen on 

noussut yritysten strategioiden keskeisiksi tavoitteiksi ympäri maailman. Kaiken kokoiset 

yritykset ovat alkaneet kasvavassa määrin ymmärtää kestävästä kehityksestä saatavan 

lisäarvon liiketoiminnalleen ja siten pyrkivät toimimaan sen mukaan sekä laatimaan 

yritysvastuuraportteja viestiäkseen sidosryhmilleen toimistaan kestävän kehityksen edistäjinä. 

Tulevaisuudessa tarvitaan kuitenkin paljon lisää tutkimustyötä mittaamisessa esiintyvien 

epäselvyyksien poistamiseen (Parris & Kates 2003). 

 

4.2 Raportointi 

 

Yritysten sidosryhmät ovat yhä tietoisempia niiden liiketoiminnan harjoittamisesta 

toimintaympäristöön aiheutuneisiin seurauksiin niin yksilön, valtion kuin koko maailman 

tasolla. Kasvava tietoisuus on johtanut tilanteeseen, jossa yritysten velvollisuudeksi koetaan 

monissa tilanteissa yritysvastuuraporttien laadinta niistä toimista, joilla ne tukevat kestävää 

kehitystä. (Lynch et al. 2014) Nykyisin yhä useammat yritykset laativat toiminnastaan 

vapaaehtoisesti yritysvastuuraportteja tavoitteenaan tuoda yleiseen tietoon kuvaa 

toiminnastaan, jolla ne omalla kohdallaan tukevat kestävää kehitystä ja luovat sitä kautta 

lisäarvoa liiketoiminnalleen (Global Reporting Initiative 2014a). Yritysvastuuraportti on 

kokonaisuus, jossa yhdistyvät kaikki ne tekijät, jotka vaikuttavat yrityksen pitkän aikavälin 

tuottavuuteen yhdessä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden noudattamisen sekä ympäristöstä 

huolehtimisen kanssa (Daizy et al. 2013). Järkevästi ja luotettavasti koottu 

yritysvastuuraportti kertoo yrityksen sidosryhmille kaiken oleellisen ja tärkeän heitä 

koskettavan tiedon, jolloin sidosryhmien antama luottamus ja arvostus yritystä kohtaan 

kasvavat (Modapothala & Issac 2009). Yritysvastuuraportissa kerrotaan yrityksen nykyisestä 

toiminnasta, asetetaan tavoitteita tulevaisuuteen sekä luodaan käsitys siitä, miten yritys 

hallitsee strategisia muutoksia toimintaympäristössään. Yritysvastuuraportilla yritys viestii 

toimintansa positiivisista ja negatiivisista vaikutuksista sitä ympäröivään yhteiskuntaan. 

Yritysvastuuraporttia pidetään myös tärkeänä työkaluna yrityksen käytäntöihin, strategiaan ja 

toimintaan mahdollisesti vaikuttavien tietojen kerääjänä. (Global Reporting Initiative 2014a)  
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Monet yritykset raportoivat yritysvastuuasioistaan noudattamalla triple bottom line -kaavaa, 

jossa huomioidaan kaikki kolme kestävän kehityksen ulottuvuutta. Kun raportoinnissa 

kiinnitetään tasapuolisesti huomiota kaikkiin kolmeen ulottuvuuteen, saadaan raportista 

muodostumaan mahdollisimman todenmukainen kuvaus niistä yritysvastuun toimista, joita 

yritys harjoittaa. Yritysvastuuraportointi on kohdennettu yrityksen osakkeenomistajien lisäksi 

kaikille sen sidosryhmille. Raportoinnilla luodaan läpinäkyvyyttä yrityksen toimintaan. 

Raportissa tuodaan yleisimmin raportoitujen taloudellisten lukujen lisäksi esille tärkeät 

ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun osa-alueet. Yrityksen sidosryhmät saavat kattavasta 

yritysvastuuraportista tärkeää tietoa yrityksen kyvystä hallita niitä toimintaympäristöstä 

aiheutuvia riskejä, joita se kohtaa liiketoiminnassaan. (Ballou et al. 2006)  

 

Yritysvastuuraporteilla on havaittu olevan monia positiivisia yrityksen liiketoimintaa tukevia 

vaikutuksia. Ei ole siis ihme, että ne ovat yleistyneet valtavasti viimeisten vuosien aikana. 

Lynch et al. (2014) toteavat, että yritysvastuuraportit ovat vaikuttaneet osaltaan yrityksen 

mahdollisuuksiin menestyä. Yritysvastuuraporteilla pyritään luomaan ennen kaikkea niiden 

avoimuuden ja läpinäkyvyyden kautta uskottavuutta ja arvoa yrityksen toimintaan. Lisäksi 

yritysten yleisen suorituskyvyn ja innovaatiotoiminnan on huomattu parantuvan. Raporteilla 

on havaittu olevan myös esimerkiksi parantava vaikutus yrityksen suhteissa sen arvoketjun 

muihin toimijoihin nähden, sen on huomattu lisäävän työntekijöiden motivaatiota, tehostavan 

kustannussäästöjä ja parantavan yrityksen markkinaosuutta sekä riskienhallintaa. 

 

Yritykset noudattavat yritysvastuuraportoinnissa nykyään hyvin pitkälti Global Reporting 

Initiativen (GRI) laatimia raportointiohjeita. GRI on voittoa tavoittelematon säätiö, joka 

tarjoaa kattavat ohjeet sekä kaikki tarvittavat periaatteet ja indikaattorit yritysten ja 

organisaatioiden kestävän kehityksen raportointia varten. GRI:n tarjoama raportointiohjeisto 

perustuu triple bottom line -käsitykseen. GRI sai alkunsa Yhdysvalloissa vuonna 1997, josta 

lähtien sitä on kehitetty jatkuvasti. Global Reporting Initiative -ohjeiston kehityksen taustalla 

ovat YK:n ympäristöohjelma (UNEP) sekä Coalition of Environmentally Responsible 

Economies (CERES) -järjestö. (Global Reporting Initiative 2014a; Niskala et al. 2013). GRI 

on pyrkinyt luomaan maailmanlaajuisesti hyväksytyt suuntaviivat taloudellisen, 

ympäristöllisen ja sosiaalisen vastuun osa-alueiden yritysvastuuraportointia varten. GRI:n 

raportointiohjeet sisältävät suuren määrän indikaattoreita jokaiselta osa-alueelta kestävän 
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kehityksen arvon määrittämiseen. Tavoitteena on ollut palvella ensin vain yrityksiä, mutta 

toimintaa on laajennettu myöhemmin palvelemaan myös sekä valtiollisia että ei-valtiollisia 

organisaatioita. (Parris & Kates 2003) Raportointiohjeet on pyritty luomaan niin 

monipuolisiksi, että ne soveltuvat kaikenkokoisille yrityksille riippumatta sen toimialasta tai 

toimintaympäristöstä (Montiel & Delgao-Ceballos 2014).  

 

GRI:n tavoitteena on yhtenäistää yritysten laatimia yritysvastuuraportteja ja saada niistä 

keskenään vertailukelpoisia. Tällä hetkellä GRI on maailman suosituin ja eniten käytetty 

ohjeisto yritysten yritysvastuuraportointiin. Kesko on ensimmäinen yritys Suomessa, joka on 

julkaissut yritysvastuuraportin GRI:n määrittelemien ohjeiden perusteella vuonna 2000 

(Global Reporting Initiative 2014a; Niskala et al. 2013). Siitä lähtien se on julkaissut 

vuosittain yritysvastuuraportteja noudattaen GRI:n raportointiohjeita (Kesko).  
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5 KESTÄVÄN KEHITYKSEN MITTAAMINEN JA RAPORTOINTI 

CASE -YRITYKSISSÄ 
 

Tässä kappaleessa tarkastellaan UPM:n, Stora Enson sekä Metsä Groupin kestävän 

kehityksen mittaamista ja raportointia pohjautuen yritysten vuonna 2013 julkaisemiin 

raportteihin. Tarkasteltavien yritysten toimintaympäristön lähtökohdat on samat, koska kaikki 

toimivat puuteollisuudessa ja yrityksillä on toimintaa Lappeenrannan ja Imatran alueella. 

Tämän lisäksi yritykset julkaisevat vuosittaisia kestävän kehityksen raportteja kestävän 

kehityksen mukaisen toiminnan kehittämisestä. Toimintaympäristön lähtökohtien 

samanlaisuus mahdollistaa yritysten keskinäisen vertailun, sillä esimerkiksi niiden 

liiketoimintaan vaikuttavat ympäristölainsäädäntö ja päästörajoitukset ovat samat. Case -

yritykset ovat GRI -raportointiohjeistuksen mukaisesti mitanneet toimintaansa 

indikaattoreiden avulla (taulukko 2). Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan mittaamisen 

laajuus riippuu yritysten käyttämästä GRI:n raportointiohjeistuksen kattavuudesta. 

 

5.1 Case UPM  

 

UPM on esittänyt kestävän kehityksen raporttinsa osana vuoden 2013 vuosikertomustaan. 

Yritys on luonut itselleen niin kutsutun Biofore -liiketoimintastrategian, joka asemoi yhtiötä 

uudella tavalla. Strategian perustana on suuntautuminen tulevaisuuteen, kestäviin ratkaisuihin 

ja hyvään ympäristölliseen suorituskykyyn. Yrityksen kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat 

Biofore -strategian ytimessä. UPM:n yksi keskeisistä tavoitteista on, että kestävä liiketoiminta 

tuo kilpailuetua eri liiketoiminnoissa. UPM:n pääpaino on tällä hetkellä sen vastuullisuudessa 

ja johtajuudessa. Vuonna 2013 UPM on erityisesti keskittynyt työturvallisuuden ja 

tuotantolaitosten ympäristösuorituskyvyn parantamiseen. Työturvallisuuden kehittämisen 

ansiosta yrityksen tapaturmataajuus on laskenut kahdessa vuodessa yli 60 %. UPM:n 

liiketoiminnan Biofore -strategian pääpaino on uusiutuvissa luonnonvaroissa, 

kustannustehokkuudessa, kierrätyksessä, energiatehokkuudessa sekä luotettavissa, 

vähäpäästöisissä ja kustannuskilpailukykyisissä energialähteissä, kasvumarkkinoissa, kuten 

Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Itä-Euroopassa, innovaatioissa sekä vastuullisuudessa 

ja kestävässä kehityksessä. Yritys pyrkii Biofore -strategiallaan hyvään hallintotapaan, 

tavoitteelliseen johtamiseen, asiallisiin työolosuhteisiin ja sidosryhmäyhteistyöhön, joka on 
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olennainen osa UPM:n tapaa toimia. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi UPM käyttää kestävän 

kehityksen raportointiohjeistoa GRI:tä. (UPM 2013) 

 

UPM:n tavoitteena on pitkän aikavälin kannattavuuden lisääminen, sillä yrityksellä on suuria 

investointeja vaativia kasvuhankkeita. Uusiutuvat ja kierrätettävät materiaalit, vähäpäästöinen 

energia sekä resurssitehokkuus on avainasemassa, kun UPM pyrkii kehittämään uutta 

kestävää, korkean lisäarvon liiketoimintaa. UPM:n suorat kustannukset T&K -toimintaan 

vuonna 2013 olivat 38 miljoonaa euroa, ja pääpaino innovaatioissa on uusiutumattomien 

materiaalien korvaaminen uusiutuvilla vaihtoehdoilla. Yrityksen strategiana on käyttää 

uusiutuvaa metsäbiomassaa ja yhdistää se innovointiin, resurssitehokkuuteen ja kestävään 

kehitykseen. UPM tavoittelee vastuullisuudellaan luoda mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä ja 

luoda lisäarvoa sidosryhmien kanssa sekä jatkuvasti kehittää työkaluja ja tapoja edistää yhtiön 

ja sidosryhmien välistä vuoropuhelua. Tärkeimmiksi sidosryhmiksi on listattu asiakkaat, 

toimittajat, sijoittajat, henkilöstö, media, kansalaisjärjestöt, viranomaiset ja päättäjät sekä 

paikallisyhteisöt. Vuonna 2013 UPM tarkasteli olennaisuusarvioinnissaan kestävän 

kehityksen megatrendejä, yhtiön riskikartoitusta, sisäistä ja ulkoista sidosryhmäpalautetta 

sekä muita olennaisia tietolähteitä. Näiden perusteella tunnistettiin eri liiketoimintojen 

kannalta kriittiset tekijät: turvallisuus- ja ympäristöriskien hallinta, kestävä metsänhoito ja 

raaka-aineiden hankinta, resurssitehokkuus sekä tuotteiden ominaisuudet, kuten turvallisuus ja 

ympäristömerkit. UPM tekee yhteistyötä asiakkaiden kanssa etenkin tuotekehityksessä, 

toimitusketjun tehokkuudessa ja optimoinnissa sekä yhteisessä suunnittelussa. Asiakkaat ovat 

erityisesti kiinnostuneita tuoteturvallisuudesta, metsäsertifioinnista, puun alkuperän 

seurannasta ja sen seurantajärjestelmästä, ympäristömerkeistä, hiilijalanjäljestä, 

kierrätettävyydestä ja jätteen määrän vähentämisestä. EU:n ympäristömerkki sekä FSC- ja 

PEFC-metsäsertifikaatit ovat tärkeimmät UPM:n käyttämät ympäristömerkit. Näin ollen 

hankinnan ja toimittajayhteistyön tärkeys korostuvat toiminnan tehokkuuden ja 

kannattavuuden turvaamisessa. (UPM 2013)  

 

5.2 Case Stora Enso  

 

Stora Enso on raportoinut kestävästä kehityksestään ”Global Responsibility Report” -

raportissaan vuonna 2013. Yrityksen kestävän kehityksen keskeisenä liiketoimintastrategiana 
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on uusiutumattomien materiaalien korvaaminen uusiutuvilla ja esimerkiksi kierrätetyn paperin 

uudelleenkäyttäminen. Yrityksen ”global responsibility” -strategia on jaettu kolmeen osa-

alueeseen, joilla Stora Enso on erityisesti työskennellyt kehittääkseen toimintansa kestävyyttä 

ja johtajuutta. Nämä kategoriat ovat ihmiset ja etiikka, metsät ja maankäyttö sekä ympäristö ja 

tehokkuus. Jokaiselle kategorialle on asetettu tavoitteet tai vaikuttamisen kohteet. Ihmiset ja 

etiikka -kategorian avainaiheita ovat hyvinvointi, turvallisuus, liiketoiminnan etiikka, 

työntekijöiden tyytyväisyys ja ihmisoikeudet. Metsään ja ympäristöön liittyviä aiheita ovat 

puolestaan maankäyttö, biodiversiteetti ja kestävät kuitulähteet sekä materiaalitehokkuus, 

energiaan ja ilmastoon liittyvät toiminnot, vesi ja logistiikkaan liittyvät ympäristövaikutukset. 

Stora Ensolla on myös jokaiselle kategorialle yhteisiä haasteita, kuten paikallisten yhteisöjen 

osallistuminen ja arvon jakaminen, toimitusketjun vastuullisuus, kestävän kehityksen ajama 

liiketoiminnan lähestymistapa, tuotteiden kestävyys sekä innovaatiot ja uudet ratkaisut. Stora 

Enso pyrkii priorisoimaan ongelmiaan, vähentämään mahdollisia riskejä ja hyödyntämään 

uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia sidosryhmät huomioon ottamalla. Stora Enso on 

listannut tärkeimmiksi sidosryhmikseen kuluttajat, asiakkaat, työntekijät, valtion, sijoittajat, 

paikalliset yhteisöt, median, kansalaisjärjestöt sekä yhteistyökumppanit ja toimittajat. Pinnalle 

nousseita Stora Enson sidosryhmien huolenaiheita vuonna 2013 olivat yrityksen maankäyttö 

Kiinassa ja siitä seuranneet biodiversiteetin heikkenemisen ongelmat. (Stora Enso 2013) 

 

Stora Enso korostaa raportissaan yhteistyötä tuoteinnovaatiotoiminnassa sidosryhmiensä 

kanssa. Vuonna 2013 T&K -toimintaan käytettiin 80 miljoonaa euroa myynnistä. Stora Enso 

pyrkii uusilla, uusiutuviin materiaaleihin perustuvilla tuotteillaan uusille 

markkinasegmenteille esimerkiksi tarjoamalla kilpailukykyisiä puuperusteisia 

rakennusmateriaaliratkaisuja. Näin ollen yritys on huomioinut arvoketjunsa 

ympäristövaikutuksia, sillä puumateriaalin käyttö rakennusteollisuudessa ja yhteiskunnassa 

vähentää esimerkiksi huomattavasti asiakkaiden hiilidioksidipäästöjä. Stora Enso on 

todistanut tuotteidensa ympäristöllistä kestävyyttä sidosryhmilleen ympäristömerkkien ja 

sertifikaattien, kuten EU:n ympäristömerkin, joutsenmerkin, metsäsertifikaattien ja ISO:n 

hiili- ja vesijalanjälkien avulla. Lisäksi yrityksen tavoitteena on jatkuvasti vähentää 

arvoketjunsa hiilidioksidipäästöjä, mikä vaatii muun muassa kestävää metsänhoitoa, 

uusiutuviin materiaaleihin perustuvien innovatiivisten tuotteiden luomista sekä puhtaampien 

ja tehokkaampien prosessien kehittämistä. Tavoitteen saavuttamista seurataan hiilijalanjäljen 
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ja suurimpien hiilidioksidilähteiden tunnistamisella, jolloin huomioon on otettava esimerkiksi 

metsien harventaminen ja puiden kyky sitoa hiilidioksidia. (Stora Enso 2013) 

 

Stora Enso tuo esiin raportissaan myös paikallisten lähteiden käyttämisen ja siitä johtuvan 

paikallisten yritysten ja yhteisöjen kehittymisen tukemisen. Yritys on tunnistanut tarpeen 

luoda jaettua arvoa sidosryhmiensä kanssa yhteisöissä, joissa se operoi. Jaetun arvon 

luomisella Stora Enso pyrkii kasvattamaan kilpailukykyään ja samalla kehittää taloudellisia, 

ympäristöllisiä, eettisiä ja sosiaalisia ongelmia koko arvoketjussaan. Sosiaalisesta 

kestävyydestä Stora Enso on nostanut esiin työntekijöidensä tasa-arvoisuuden ja 

turvallisuuden asettaen tavoitteeksi tapaturmien nollaamisen. (Stora Enso 2013) 

 

5.3 Case Metsä Group  

 

Metsä Group on esittänyt kestävän kehityksen mukaista toimintaansa vuoden 2013 

”Sustainability Report” -raportissaan. Yrityksen yksi kestävän kehityksen päätavoitteista on 

hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Vuoteen 2013 mennessä yritys on onnistunut 

vähentämään päästöjään 32 % vuodesta 2009 bioenergiaan investointien ansiosta. Muita 

esitettyjä tärkeitä tavoitteita ovat myös resurssien tehokkuuden parantaminen ja prosessiveden 

käytön vähentäminen. Tavoitteiden konkretisoimiseksi yritys muun muassa edistää 

kierrätettäviä ja turvallisia biotalouden tuotteita, kestävää metsänhallintaa sekä uusiutuvan 

puuraaka-aineen käyttöä. Taloudellisena tavoitteena Metsä Groupilla on turvata Euroopan 

metsäteollisuuden maailmanlaajuinen kilpailukyky. Yrityksen huolenaiheena on kuitenkin 

ympäristölainsäädännön vaikutus liiketoimintaan, kuten tuotteiden toimittamiseen tai 

lainsäädännön asettamiin paineisiin jätteiden uudelleenkäytöstä. (Metsä Group 2013) 

 

Sidosryhmäyhteistyöllä on huomattava painoarvo Metsä Groupin kestävän kehityksen 

raportissa. Metsä Group toimii muiden Suomen Metsäyhdistys ry:n jäsenten kanssa 

yhteistyössä toimialan tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Vuonna 2013 yritys on kehittänyt 

edelleen sidosryhmäyhteistyön prosesseja, jotta se saisi laajemman näkemyksen 

toimintaympäristöstään sekä voisi arvioida, mitä vaikutuksia kestävän kehityksen 

megatrendeillä on yrityksen toimintaan. Vuonna 2013 Metsä Group on käyttänyt 

megatrendien teemoja sidosryhmien kanssa käytävän keskustelun perustana saadakseen 
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kerättyä näkemyksiä ja skenaarioita, miltä tulevaisuus näyttää vuonna 2030 ja sen jälkeen 

sekä, miten se vaikuttaa kestävään kehitykseen ja yrityksen omaan liiketoimintaan. Näin ollen 

yrityksen vuoden 2014 tavoitteena on etenkin pitkäaikaisten vaikutusten tarkastelu. Yritys on 

huomioinut muutokset kulutustottumuksissa, joiden mukaan suositaan yhä enemmän 

uusiutuvia ja kestäviä tuotteita, mitkä vahvistavat myös Metsä Groupin missiota edistää 

biotaloutta ja kestäviä biopohjaisia tuotteita. Yhteistyö sidosryhmien kanssa on siis olennaisen 

tärkeää maailmanlaajuisen metsäteollisuuden toimintaympäristön ymmärtämisessä. Metsä 

Group tuo esille kestävää kehitystään olemalla jäsenenä monessa järjestössä ja yhdistyksessä 

kansainvälisellä ja kansallisella tasolla. Lähes kaikki yrityksen tuotantolaitokset on sertifioitu 

ISO9001 -laatujärjestelmällä, ISO14001 -ympäristöjärjestelmällä ja ISO50001 -

energianjohtamisjärjestelmällä. (Metsä Group 2013) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Kestävän kehityksen mittaamisen ja raportoinnin suosion lisääntyminen osoittaa, että 

kestävästä kehityksestä on tullut yhä tärkeämpi osa yritysten liiketoimintaa. Vaikka 

maailmanlaajuisesti kestävän kehityksen pohjana on ympäristöllisen kestävyyden 

saavuttaminen, on yritysten liiketoiminnassa aina taustalla taloudellinen näkökulma. Yritysten 

investoinnit ovat tulevaisuuden menestymisen perustana, mikä näkyy myös case -yritysten 

T&K -toiminnan investoinneissa. Yritykset pyrkivät kestävän kehityksen avulla esimerkiksi 

kustannustehokkuuden selvään lisääntymiseen tai resurssien saatavuuden ja 

helppokäyttöisyyden parantamiseen. Etenkin case -yritysten kestävän kehityksen mittaamisen 

ja raportoinnin perusteella yhtenä puuteollisuuden liiketoimintastrategioiden kriittisenä osana 

on uusiutumattomien materiaalien korvaaminen. Uusiutuviin materiaaleihin perustuvien 

hajottavien innovaatioiden avulla yritykset voivat luoda itselleen uusia markkina-alueita ja 

näin ollen saada huomattavia mahdollisuuksia kilpailukyvyn parantamiseksi. Tällöin 

esimerkiksi yritysten riippuvuus ulkopuolisista toimittajista voi vähentyä materiaalien 

omavaraisuuden lisääntymisen myötä, jolloin yritykset voivat alentaa samalla kustannuksiaan. 

Case -yritysten raporttien tarkastelun avulla on huomattavissa, että taloudellisen 

kannattavuuden lisäksi yritykset pyrkivät parantamaan kestävällä kehityksellään toimintansa 

turvallisuutta ja hyvinvointia.  

 

Kestävän kehityksen suorien vaikutusten lisäksi yritysten arvon luomiseen vaikuttavat 

läheisesti sen sidosryhmät. Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kulutustottumuksien 

muutokset ajavat yrityksiä kohti tehokkaampaa kestävää kehitystä. Sidosryhmien vaatimukset 

yritysten kestävään kehitykseen ja etenkin emotionaalinen arvostus ovat lisääntyneet, mitkä 

vaikuttavat sidosryhmien ostopäätöksiin ja suhtautumiseen yrityksiä kohtaan. Näin ollen 

esimerkiksi maineen muutoksilla ja brändin heikkenemisellä tai vahvenemisella on epäsuora 

vaikutus yritysten luomaan arvoon asiakkaiden ostohalukkuuden muutoksien seurauksena. 

Kuitenkin asiakkaiden ostopäätöksessä painoarvoltaan tärkeimpänä tekijänä on yleensä 

taloudellinen arvostus, jolloin ympäristöllinen ja sosiaalinen kestävyys jäävät päätöksenteossa 

vain lisäarvoksi. Teollisessa liiketoiminnassa kestävän kehityksen esilletuonti raportoinnin 

avulla on kuitenkin suuremmassa roolissa kuin kuluttajaliiketoiminnassa. Useimmiten 

kuluttajat pohtivat tuotteen tai palvelun ekologisuutta vain, jos sillä suoria vaikutuksia 
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kuluttajaan itseensä tai lähiympäristöön. Esimerkiksi ostopäätöksissä rakennusmateriaalien 

vaikutuksilla asiakkaan terveyteen on suurempi painoarvo kuin rakennusmateriaalien 

valmistuksen vähäpäästöisyydellä.  

 

Joissain yrityksissä kestävä kehitys nähdään negatiivisena, ympäristölainsäädännön 

aiheuttamana pakotteena ja lisäkustannuksina. Yritysten ongelmana on nähdä kestävän 

kehityksen luoma todellinen arvo. Pitkäaikaisen kestävän kehityksen edellytyksenä on, että 

johdon lyhytaikaisesta tuottavuuden tarkastelusta siirrytään pitkäaikaisempaan strategiseen 

suunnitteluun, johon sisällytetään taloudellisen kasvun lisäksi myös ympäristöllisiä ja 

sosiaalisia tavoitteita.  Valtiot voivat vaikuttaa ympäristölainsäädännöllä yritysten toimintaan 

ohjaamalla etenkin niiden innovaatiotoimintaa ja kestäviä ratkaisuja oikeaan suuntaan 

parantaen maailmanlaajuista kestävää kehitystä. Kuitenkaan ympäristölainsäädännön 

vaatimusten täyttämisen avulla yritykset eivät pysty erottautumaan kilpailijoistaan, vaan 

yritysten on pyrittävä ratkaisemaan kestävää kehitystä mullistavampia ongelmia. Yritysten 

kestävän kehityksen toimintaan vaikuttaa sen sidosryhmien vaikutusvaltaisuus ja se, kuinka 

paljon sidosryhmien vaatimuksia voidaan ottaa huomioon. Toisin sanoen, vaikka yritysten 

liiketoimintojen edellytyksenä on sidosryhmäyhteistyö, yritysten on säilyttävä taloudellisesti 

kannattavina. Tulevaisuudessa on oletettavaa, että sidosryhmien vaikutusvaltaisuus tulee 

lisääntymään entisestään. Samoin sidosryhmien ostopäätökseen vaikuttavien tekijöiden 

painoarvot kestävän kehityksen ulottuvuuksien välillä tulevat todennäköisesti muuttumaan. 

Esimerkiksi tuotteen maailmanlaajuisen kestävän kehityksen edistäminen voi nousta 

avainasemaan asiakkaan tehdessä ostopäätöstä, jolloin tuotteen hinnalla itsessään ei ole enää 

dominoivaa vaikutusta päätöksentekoon.   

 

Yritysten mahdollisuudet luoda arvoa ja samanaikaisesti viedä toimintaansa kohti 

maailmanlaajuista kestävää kehitystä ovat valtavia, mutta vielä pitkälti hyödyntämättä. 

Etenkin kestävien innovaatioiden hyödyntämisellä on huomattavia kilpailuedun 

mahdollisuuksia yrityksille. Puuteollisuudessa uusiutuviin materiaaleihin perustuvien 

innovaatioiden lisäksi yritykset voivat erottautua tuotteilla kilpailijoistaan sivutuotteiden ja 

jätteiden käytettävyyttä kehittämällä. Näiden kestävien innovaatioiden avulla yritykset 

pystyvät kehittämään kestävän kehityksen toimintaansa korvaamalla nykyisiä materiaaleihin 

tai prosesseihin liittyviä teknologioita. Tuotteeseen tarvittavien vaihtoehtoisten materiaalien 
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käyttöönoton lisäksi yritykset voivat tehostaa materiaalien hyödyntämistä esimerkiksi tuotteen 

muotoilun tai pakkausmateriaalien optimoinnin avulla. Kestävää kehitystä huomattavasti 

edistävien innovaatioiden kehittämisessä yritykset voivat tehostaa innovaatiotoimintaansa 

myös tekemällä yhteistyötä nykyisten kilpailijoiden kanssa. Tällöin yhteistyöllä molemmat 

yritykset voivat muun muassa alentaa T&K -toiminnan kustannuksiaan, parantaa toiminnan 

lopputulosta yhdistämällä myös aineettomia ominaisuuksiaan ja osaamistaan sekä samalla 

luoda yhteistä jaettua arvoa. Energiankulutus on suuressa osassa lähes jokaisen yrityksen 

liiketoimintaa ja kestävää kehitystä. Erityisesti tarkasteltavien case -yritysten 

energiantarpeeseen ja energiankulutuksen kasvihuonekaasupäästöihin voidaan vaikuttaa 

uusiutuvien energianlähteiden ja puhtaan teknologian käytön kehittämisellä taloudellisesti 

kannattavammiksi sekä tuottavuudeltaan riittäviksi. Tuotteiden valmistukseen liittyvien 

prosessien kehittämisen lisäksi yritysten on kehitettävä toimitusketjujaan kestävän 

liiketoiminnan saavuttamiseksi. Toimitusketjujen mullistamisen avulla yritykset voivat 

parantaa logistiikan taloudellista ja ympäristöllistä suorituskykyään ja samalla luoda 

mahdollisuuksia ratkaista maailmanlaajuisia kestävän kehityksen ongelmia. 

 

Yritysten kestävän kehityksen arvon mittaaminen ja raportointi on kasvattanut suosiotaan 

valtavasti kuluneiden viimeisten vuosikymmenien aikana. Tämän taustalla on ihmisten 

kasvanut tietoisuus kestävän kehityksen käsitteestä. Kestävästä kehityksestä puhutaan 

maailmanlaajuisesti päivittäin ja se on tullut monille osaksi jokapäiväistä elämää. Osa 

ihmisistä arvostaa kestävää kehitystä enemmän kuin toiset ja joillekin sen määritelmät ovat 

vielä hämärän peitossa. Tieteellisessä kirjallisuudessa kestävälle kehitykselle on olemassa 

lukematon määrä erilaisia määritelmiä, eikä sille ole pystytty vakiinnuttamaan yhtä oikeaa 

määritelmää. Määritelmien valtava määrä ja erilaisuus kertoo siitä, että kestävän kehityksen 

aihe on erittäin laaja ja monimutkainen, sen tarkan määritelmän luominen on vaikeaa tai 

osittain jopa mahdotonta sekä aihepiirin ymmärtäminen kehittyy ja tarkentuu jatkuvasti. 

 

Haasteet kestävän kehityksen määrittelyssä ovat johtaneet siihen, että myös kestävän 

kehityksen arvon mittaamisen taidoissa ja tiedoissa on paljon epäselvyyksiä. Yritykset 

pyrkivät aktiivisesti analysoimaan omilla toimillaan kestävästä kehityksestä saatavaa arvoa, 

jotta pystyisivät suunnittelemaan oman liiketoimintansa strategiat, arvot, painopistealueet 

sekä käytännön toiminnan mahdollisimman vastuullisiksi. Arvon mittaamisessa on tärkeää, 



 

   

 

43 

että osataan huomioida kaikki kolme kestävän kehityksen ulottuvuutta tasapuolisesti. 

Yrityksillä on kuitenkin ollut haasteita eri ulottuvuuksien analysoinnissa, jolloin joidenkin 

ulottuvuuksien mittaaminen on painottunut enemmän toisten kustannuksella. Arvon 

mittaamisessa on hyvin yleistä, että yritykset arvioivat suorituskykyään vain niiden talouden 

kannalta, jolloin ympäristöllisen ja sosiaalisen osa-alueen mittaaminen unohdetaan. 

Ympäristöllistä ja sosiaalista osa-aluetta on arvioitu usein vain siinä määrin, miten ne 

vaikuttavat taloudelliseen suorituskykyyn positiivisesti. Osalle yrityksistä ympäristövastuun 

osa-alueen mittaaminen ja oman toimintansa ympäristövaikutuksien havaitseminen on ollut 

helpompaa, jolloin taloudellisen ja sosiaalisen vastuun mittaaminen on osoittautunut 

haasteellisemmaksi.  

 

Erot mittaamisen epätasapainossa eri ulottuvuuksien välillä johtuvat siitä, että kestävän 

kehityksen arvon mittaamiselle ei ole vielä olemassa yhtenäisiä ohjeita, teorioita ja säädöksiä, 

joiden mukaan sitä tulisi suorittaa oikeaoppisesti. Kestävää kehitystä arvioivia indikaattoreita 

on olemassa paljon, mutta niiden käyttö on vielä osittain epäselvää. Etenkin erilaisilla 

mittareilla saadun tiedon analysoinnissa on vaikeuksia. Yritykset eivät osaa hyödyntää 

tehokkaasti kerättyä tietoa, eivätkä siten välttämättä osaa tehdä parantavia muutoksia 

toimintaperiaatteisiinsa. Mittaamisen yhteneväisten periaatteiden puutteesta huolimatta, arvon 

mittaaminen on kuitenkin kehittynyt valtavasti viimeisten vuosikymmeninen aikana samalla, 

kun kestävä kehitys on saanut enemmän arvostusta ja linkittynyt yhä vahvemmin osaksi 

jokaisen yrityksen ydinstrategioita.  

 

Yritykset ovat perinteisesti laatineet vuosittain liiketoiminnastaan tilinpäätöksiä, joissa 

kerrotaan niiden taloudellisesta tilanteesta ja sen kehittymisestä aikaisempiin vuosiin nähden. 

Nykyisin yhä useammat yritykset laativat tilinpäätösten rinnalle säännöllisesti vuosittain 

kestävän kehityksen raportteja. Kestävän kehityksen raportointi tunnetaan yleisesti myös 

nimillä yritysvastuun tai yhteiskuntavastuun raportointi. Raporteissa yritykset kertovat niistä 

toimistaan, joilla ne tukevat kestävää kehitystä. Lisäksi raporteissa kerrotaan yrityksen 

asettamista strategian suuntaviivoista, tavoitteista sekä niiden toteutumisesta.  

 

Useat yritykset ovat osittain turvautuneet ulkopuolisiin toimijoihin arvon mittaamisen ja siitä 

raportoinnin helpottamiseksi. Maailmanlaajuisesti kaikkein tunnetuin kestävän kehityksen 
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mittaamista ja raportointia eteenpäin vienyt järjestö on tällä hetkellä Global Reporting 

Initiative, josta käytetään yleisesti tunnettua lyhennettä GRI. Järjestön tavoitteena on 

yhtenäistää yritysten kestävän kehityksen raportointia niin, että raportit olisivat keskenään 

vertailukelpoisia. GRI on laatinut kattavat raportointiohjeet, jotka määrittelevät tarvittavat 

periaatteet ja indikaattorit yritysten taloudellisen, ympäristöllisen ja sosiaalisen osa-alueen 

yritysvastuuraportointia varten. GRI kehittää aktiivisesti raportointiohjeistoaan vastaamaan 

ajankohtaisia asioita ja painopisteitä. Uusin raportointiohjeisto, G4, julkaistiin käyttöön 

toukokuussa 2013. GRI on pyrkinyt kehittämään raportointiohjeistoaan niin, että se olisi 

sovellettavissa kaikenkokoisille yrityksille riippumatta sen koosta ja toimialasta. 

 

Yritysten kestävän kehityksen raportointi on saanut myös paljon arvostelua ja kritiikkiä. 

Vaikka Global Reporting Initiative on tällä hetkellä maailman johtava toimija yritysten 

kestävän kehityksen raportoinnin eteenpäin viejänä, on sekin saanut osakseen arvostelua 

raporttien luotettavuudesta. Yritysvastuuraportteja on kritisoitu siitä, että yritysten on 

mahdollista korostaa raportoinnissaan eniten niitä asioita, jotka ovat heidän kannaltaan 

suotuisimpia. Tällöin negatiivisten asioiden esiintuomista voidaan yrittää välttää, jotta 

yrityksen antama kuva julkisuuteen niistä toimistaan, joilla se edesauttaa ja tukee kestävää 

kehitystä, on mahdollisimman positiivinen. Monipuoliselta vaikuttava hyvin koottu kestävän 

kehityksen raportti ei välttämättä kerro siis koko totuutta yrityksen sisältä. Kärjistetysti 

sanoen raportti voi olla vain hyvin kirjoitettu, vaikka kestävän kehityksen toimet eivät 

olisikaan aivan raportointia vastaavalla tasolla. 

 

Kestävän kehityksen arvon mittaamisen ja raportoinnin alue on kehittynyt viime aikoina 

huomattavasti. Yritykset ymmärtävät yhä paremmin kestävän kehityksen todellisen 

merkityksen ja pyrkivät huomioimaan sen kaikissa toimissaan, jotta erottuvat edukseen ja 

saavat heidän sidosryhmiltään arvostusta toiminnalleen. Kestävän kehityksen tutkimustyö 

jatkaa lähitulevaisuudessa kehittymistään. Arvon mittaamiselle ja raportoinnille pyritään 

luomaan entistä paremmat ohjeet sen toteuttamiseen, jotta epäselvyydet pystytään poistamaan 

ja saamaan raporteista luotettavia, yhteneviä ja keskenään vertailukelpoisia. Tätä GRI on 

edistänyt jo huomattavasti omalla toiminnallaan.  

 



 

   

 

45 

Raportoinnin tärkeydestä nykypäivänä kertoo myös se, että Euroopan unionin neuvosto teki 

syyskuussa 2014 muutoksia koskien tilinpäätösdirektiiviä. Muutoksen myötä suurten 

pörssiyhtiöiden ja muiden yleisen edun kannalta merkittävien yritysten tulee raportoida 

tilikaudesta 2017 alkaen taloudellisen tiedon lisäksi myös sen yritysvastuutoimistaan. Säädös 

koskettaa kaikkia yrityksiä, jotka täyttävät seuraavista kriteereistä kaksi: yrityksellä on 

vähintään 500 työntekijää, sen liikevaihto on vähintään 40 miljoonaa euroa tai tase vähintään 

20 miljoonaa euroa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014) Taulukkoon 3 on koottu kestävän 

kehityksen periaatteiden noudattamisesta yritystoimintaan vaikuttavia hyötyjä ja haittoja sekä 

vielä ratkaisemattomana olevia ongelmia. 

 

Taulukko 3 Kestävän kehityksen vaikutukset ja ongelmat yrityksen toiminnassa 

 
 

Tarkasteltavat case -yritykset ovat mitanneet ja raportoineet taloudellisia, ympäristöllisiä ja 

sosiaalisia vaikutuksiaan GRI -raportointiohjeiston mukaisesti. Stora Enso soveltaa kestävän 

kehityksen raportissaan GRI:n uusinta ja kattavinta raportointiohjeistusta G4, kun taas 

UPM:llä on käytössään G3.0 luokitteluasteikolla B+ ja Metsä Groupilla G3.1 

luokitteluasteikolla A+. GRI:n raportointiohjeistusten soveltamisen perusteella kattavin 

kestävän kehityksen raportti on Stora Ensolla ja UPM:llä puolestaan heikoin. Raporttien 

yleiseen ulkoasuun ei kuitenkaan kiinnitetä huomiota vertailussa.  

 

Vaikka case -yritykset pyrkivät kehittämään kestävän kehityksen jokaista osa-aluetta, on 

niiden strategioissa ja tavoitteissa raporttien perusteella havaittavissa eroja eri osa-alueiden 

painotuksissa. UPM on erityisesti keskittynyt työturvallisuuden ja tuotantolaitosten 

ympäristösuorituskyvyn parantamiseen vuonna 2013. Stora Enson kestävän kehityksen 
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pääpaino on puolestaan uusiutumattomien materiaalien korvaamisessa uusiutuvilla. Metsä 

Groupin yksi päätavoitteista on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Lisäksi se pyrkii 

parantamaan resurssien tehokkuutta ja vähentämään prosessivesien käyttöä. 

 

Yritykset korostavat huomattavasti raporteissaan sidosryhmäyhteistyötä ja 

vaikutusvaltaisuutta. UPM:n tavoitteena on luoda mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä ja luoda 

lisäarvoa sidosryhmiensä kanssa sekä jatkuvasti kehittää työkaluja yrityksen ja sidosryhmien 

välisen vuoropuhelun edistämiseen. UPM tekee yhteistyötä asiakkaiden kanssa etenkin 

tuotekehityksessä sekä toimitusketjun tehokkuudessa ja optimoinnissa. Stora Enso korostaa 

yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa tuoteinnovaatiotoiminnassa. Stora Enso tuo esiin myös 

tarpeen luoda jaettua arvoa etenkin paikallisten yritysten ja yhteisöjen kanssa. Stora Enso 

esittää selkeästi raportissaan myös sidosryhmien negatiivisia huolenaiheita, kuten yrityksen 

maankäyttö Kiinassa ja siitä johtuvat biodiversiteetin heikkenemisen ongelmat. Metsä 

Groupin mukaan yhteistyö sidosryhmien kanssa on olennaisen tärkeää metsäteollisuuden 

toimintaympäristön ymmärtämisessä maailmanlaajuisesti sekä, miten kestävän kehityksen 

megatrendit vaikuttavat yrityksen toimintaan. Metsä Groupin tavoitteena on turvata oman 

toimintansa lisäksi Euroopan metsäteollisuuden maailmanlaajuinen kilpailukyky, mutta 

yrityksen huolenaiheena on ympäristölainsäädännön vaikutus liiketoimintaansa. 

 

Yritykset pyrkivät osoittamaan kestävän kehityksen ja etenkin ympäristöllisen suorituskyvyn 

kehittämistään erilaisien ympäristömerkkien ja sertifikaattien avulla. Eroavaisuuksia case -

yritysten ympäristömerkkien tai sertifikaattien välillä ei juurikaan ole. Yritysten tarve saada 

toiminnalleen ympäristömerkkejä tai sertifikaatteja johtuu kuluttajien lisääntyvästä 

kiinnostuksesta päätöksiensä ympäristöllisiin vaikutuksiin tuotetta ostaessa. Ympäristömerkit 

toimivat siis yhtenä indikaattorina yritysten kestävän kehityksen tasoista, mitkä ohjaavat 

kuluttajien ostopäätöksiä. UPM:n toiminnassa korostuu hankinnan ja toimittajayhteistyön 

tärkeys tehokkuuden ja kannattavuuden turvaamisessa. UPM on erityisesti panostanut 

tuoteturvallisuuteen, ympäristömerkkeihin, puun alkuperän seurantajärjestelmään, 

hiilijalanjälkeensä sekä kierrätettävyyteen. EU:n ympäristömerkki sekä FSC- ja PEFC-

metsäsertifikaatit ovat tärkeimmät UPM:n käyttämät ympäristömerkit. Stora Enso osoittaa 

tuotteidensa ympäristöllistä kestävyyttä muun muassa EU:n ympäristömerkin, joutsenmerkin, 

erilaisten metsäsertifikaattien sekä ISO:n hiili- ja vesijalanjälkien avulla. Metsä Group tuo 
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näiden ympäristömerkkien lisäksi esille myös tuotantolaitostensa ISO9001 -laatujärjestelmän, 

ISO14001 -ympäristöjärjestelmän ja ISO50001 -energianjohtamisjärjestelmän sertifioinnit.  

 

Vihreiden innovaatioiden kehittämisen tärkeys korostuu myös case -yritysten kestävän 

kehityksen raporteissa. Puuteollisuuden kestävän kehityksen ja innovaatiotoiminnan 

tärkeimmäksi tavoitteeksi on raporttien perusteella selkeästi asetettu uusiutumattomien 

materiaalien korvaaminen uusiutuvilla vaihtoehdoilla. Yritysten vuoden 2013 tutkimus- ja 

kehitystoiminnan kustannuksissa on havaittavissa huomattavia eroja. UPM:n suorat 

kustannukset T&K -toimintaansa olivat 38 miljoonaa euroa. Yritys käytti kuitenkin yhteensä 

kehittyvien ja nykyisten liiketoimintojen T&K -toimintaan noin 155 miljoonaa euroa, mikä on 

20,6 % yrityksen liiketoiminnan rahavirrasta. Stora Enso puolestaan käytti T&K -

toimintaansa 80 miljoona euroa, mikä on 0,8 % yrityksen vuoden myynnistä. Stora Enso 

pyrkii uusiutuviin materiaaleihin perustuvilla innovaatioillaan uusille markkinasegmenteille 

esimerkiksi tarjoamalla kilpailukykyisiä puuperusteisia rakennusmateriaaliratkaisuja 

perinteisten rakennusmateriaalien korvaamiseksi. Metsä Group investoi T&K -toimintaansa 

18 miljoonaa euroa, mikä on noin 0,4 % toiminnan kokonaiskustannuksista.  

 

Sidosryhmäyhteistyön ja erilaisen ympäristönsuojelun lisäksi yritykset nostavat raporteissaan 

esille tekemiään investointeja kestävän kehityksen mukaisen toiminnan kehittämiseksi. 

Näiden ympäristöllisen suorituskyvyn osoitusten ja kestävän kehityksen raportoinnin avulla 

yritykset pystyvät vaikuttamaan asiakkaidensa arvostukseen yritystä ja sen tuotteita kohtaan. 

Raportoinnin avulla yritykset lisäävät siis läpinäkyvyyttään ja esimerkiksi sidosryhmiensä 

luottamusta. Raportit sisältävät laajasti yritysten kestävän kehityksen mukaisen toiminnan 

aikaansaamia toimenpiteitä, mutta todelliset negatiiviset vaikutukset jäävät yleensä pitkälti 

raportoimatta. Näin ollen raporttien syvällisemmällä tarkastelulla ja suuremmalla 

tietoisuudella niiden sisällöstä on huomattavissa selvä epärelevanttius. Toiminnan negatiivisia 

vaikutuksia on käsitelty pääosin vain niiden vähentämisen tarkastelun yhteydessä. Raporttien 

vaikuttavalla ulkoasulla pyritään korostamaan entisestään yritysten kestävän kehityksen 

mukaisen toiminnan positiivisia vaikutuksia. Tarkastelluista case -yrityksistä Stora Enso on 

esittänyt todenmukaisimmin raportissaan myös konkreettisia toiminnan negatiivisia 

vaikutuksia. Todenmukainen ja rehellinen raportointi on yrityksen sidosryhmien 

luottamuksen kannalta riskialtista, mutta lisääntyvän tietoisuuden myötä kyseinen raportointi 
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voi luoda yritykselle huomattavasti enemmän arvoa kuin vääristellystä raportoinnista saadut 

hyödyt.  
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7 YHTEENVETO 
 

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti erittäin ajankohtainen aihe sekä yrityksille että koko 

ihmiskunnalle. Kestävä kehitys muodostuu kolmesta ulottuvuudesta: taloudellisesta, 

ympäristöllisestä ja sosiaalisesta. Kestävän kehityksen tavoitteena ei siis ole pelkästään 

osakkeenomistajien taloudellisen arvon maksimointi, vaan yritysten kaikkien sidosryhmien 

vaatimuksiin ja periaatteisiin vastaaminen. Yritykset voivat luoda huomattavaa arvoa 

kestävän kehityksen mukaisella toiminnalla. Vihreillä innovaatioilla on suuri vaikutus 

yritysten kilpailukykyyn. Niiden avulla yritykset voivat esimerkiksi alentaa kustannuksiaan 

tai erottautua kilpailijoistaan. Teknologisesti hajottavien innovaatioiden avulla yritykset 

luovat valtavia mahdollisuuksia, mutta ne sisältävät kuitenkin myös huomattavia riskejä. 

Lisäksi yritysten sidosryhmien vaikutusvaltaisuus on lisääntynyt. Sidosryhmien vaatimukset 

huomioon ottamalla yritykset voivat lisätä jaetun yhteisen arvon luomista sekä muuttaa 

asiakkaiden kulutustottumuksia. Tarkasteltujen case -yritysten kestävän kehityksen raporttien 

perusteella yritysten innovaatiotoiminta keskittyy tällä hetkellä uusiutumattomien 

materiaalien korvaamiseen uusiutuviin materiaaleihin perustuvilla ratkaisuilla. Raporteissa 

nousevat esille myös sidosryhmäyhteistyön suuri painoarvo sekä sen vaikutus yritysten 

liiketoimintaan. Todennäköisesti tulevaisuudessa sidosryhmien vaikutusvaltaisuus tulee 

lisääntymään sekä kulutustottumukset muuttumaan entisestään.  

 

Kestävän kehityksen vahva esiinnousu yritysten ydinliiketoimintaa ohjaavaksi tekijäksi 

pakottaa yritykset myös mittaamaan ja raportoimaan niistä toimenpiteistä, joilla ne tukevat 

kestävää kehitystä. Raportointi on menneiden vuosikymmenien aikana ollut pääosin 

vapaaehtoista toimintaa, jota ovat yleensä vain suuret yritykset harjoittaneet. Nykyisin yhä 

useammat yritykset toimialasta ja koosta riippumatta laativat vuosittain kestävän kehityksen 

raportteja perinteisten tilinpäätösten ohella. Raportoinnin yleistymisen taustalla vaikuttaa 

vahvasti yritysten sidosryhmien suunnasta yritystä kohtaan kohdistuva vahva painostus, jolla 

ne pyrkivät saamaan yritykset kertomaan toiminnastaan mahdollisimman avoimesti. 

Mittaamisen ja raportoinnin kautta yritys saa itselleen myös paljon tärkeää tietoa toimintansa 

tueksi. Mittaamisessa ja raportoinnissa on sen yleistymisen valtavasta kasvusta huolimatta 

kuitenkin edelleen monia haasteita ja ratkaisemattomia ongelmia. Lisäksi eri tavoilla kerätyn 

tiedon käsittelyssä ja sen analysoinnissa on vielä suurelta osin vaikeuksia. Kestävän 
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kehityksen arvon mittaamiselle ja raportoinnille ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyjä 

toimivia periaatteita. Aihepiiri on vielä monille vaikea hallita johtuen sen laajuudesta ja 

moniulotteisuudesta. Tämä on johtuu pääosin siitä, että kestävälle kehitykselle ei ole 

onnistuttu laatimaan yhtä kaikki toimialat ja toimintaympäristöt huomioivaa määritelmää. 

Kestävän kehityksen arvon mittaamiseen ja raportointiin liittyvä tutkimus on edennyt pitkälle 

viime aikoina, mutta aihepiirin ympärillä riittää edelleen paljon työtä yhtenäisten selkeiden 

periaatteiden ja käytäntöjen luomiseen liittyen. Monet eri tahot ovat pyrkineet luomaan 

määritelmiä mittaamiselle ja raportoinnille. Global Reporting Initiative on tällä hetkellä 

maailmanlaajuisesti tunnetuin kestävän kehityksen mittaamista ja raportointia eteenpäin 

vienyt säätiö. 
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