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This Master´s Thesis is a comparative analysis from corporate responsibility reporting in 
different kind of industry fields – forest, oil and mine. There are three case companies 
and the timeline is 7 years. The main objective of the thesis was to map the 
development of corporate responsibility (CR) in forest, mine and oil industries. This 
study based on triple bottom line principle - economic, environment and social 
responsibility. The aim was to examine the development of CR reporting and find 
factors that explain the development. The thesis uses Global Reporting Initiatives 
principles on guideline.  

 

This qualitative case study based on companies' archives knowledge and CR reports 
as the research method. The research data were collected from companies’ websites. 
Based on the research results, there was one strong factor cooperation with 
stakeholders in the background of the phenomenon could be showed. Instead CR has 
developed very effective way through the timeline. Overall Stora Enso is the strongest 
and Outokumpu is the weaknest reporter in the field of economy.  In turn Outokumpu is 
the strongest and Stora Enso is the weaknest reporter in the field of environmental 
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 ALKUSANAT 

 

Alkusanat ja erityinen kiitos täytyy osoittaa professorilleni Kaisu Puumalaiselle, jonka 

ansiosta olen tämän tutkielman saanut valmiiksi ja joka kallisarvoisilla neuvoilla auttoi 

minut prosessin läpi. Prosessi oli pitkä, mutta sanonnan mukaan ”lopussa kiitos seisoo”, 

kuvaa hyvin vaikeaa projektia. Vuosia oli välissä inspiraatiota etsiessä ja inspiraatio 

saattaa tutkielma valmiiksi tuli varmasti osittain siitä, että työpaikassani ilmoitettiin 

henkilöstön vähennyksistä. Täytyy sanoa, että yleensä vähennystarve yrityksissä saa 

negatiivisia tunteita aikaan, mutta minun kohdalla se toimi alkusysäyksenä saattaa 

aloitettu ja loppusilausta vailla oleva tutkielma valmiiksi. Mitä olisin työmarkkinoilla ilman 

loppututkintoa. 

 

Suuret kiitokset ansaitsevat myös perheeni, avopuoliso ja ystävät, jotka ovat jaksaneet 

kannustaa ja tukea koko tämän välillä loputtomalta tuntuvan projektin ajan. Lopultakin 

voin sanoa ääneen kirjaimet, joista olen vain välillä saanut unelmoida – KTM – ja sulkea 

kannet sekä yliopiston ovet tämän projektin osalta. 

 

Kiitos Lappeenrannan teknillinen yliopisto ikimuistoisista opiskeluvuosista, siirryn 

eteenpäin yhtä kokemusta rikkaampana ja valmiina kauppatieteiden maisterina. 
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Yritysvastuu (Corporate Responsibility, CR) on vapaaehtoista raportointia yrityksen 

liiketoiminnan vastuualueista: taloudesta, ympäristöstä ja sosiaalisista asioista. 

Taloudellinen vastuu on yritystoiminnan liiketaloudellisesta kestävyydestä huolehtimista 

sekä yrityksen sidosryhmiin kohdistuvien taloudellisten vaikutusten huomioimista. 

Puolestaan ympäristövastuu on vastuuta ekologisesta ympäristöstä, jossa korostuu 

tehokas ja säästäväinen luonnonvarojen käyttö. Sen sijaan sosiaalinen vastuu heijastaa 

sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien odotukset, kuten henkilöstön hyvinvoinnista ja 

osaamisen kehittämisestä huolehtiminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, 

tuotevastuu- ja kuluttajansuojakysymykset sekä hyvät toimintatavat yritysverkostoissa, 

lähiyhteisösuhteissa ja yhteiskuntasuhteissa. (Panapanaan 2006, 17-18; Niskala & 

Tarna 2003, 19-24) 

 

Yritysvastuu nousi 1990-luvulla keskeiseksi puheenaiheeksi yritysmaailmassa ja sitä 

kautta yritykset ovat heränneet kehittämään ja luomaan vastuuraportointiaan. 2000-

luvulla vastuullisuuden merkitys ei suinkaan ole vähentynyt, vaan siihen kiinnitetään 

yhä enemmän huomiota sekä median että sidosryhmien toimesta. Luonnollisesti 

yritysten pitää vastata kysynnän kasvamiseen kehittämällä raportointia sidosryhmien 

tarpeita vastaavaksi ja kehittämään yrityksen hyvinvointia sekä kilpailukykyä pitkällä 

aikavälillä. Vastuullisuus on kokonaisuus, jonka avulla yritys tarkastelee toimintaansa ja 

kerää arvokasta tietoa toiminnastaan, jotta sillä on mahdollisuus saavuttaa kilpailuetua, 

tehokkuutta sekä vastata ympäristön haasteisiin olemalla vastuullinen toimija. Alun 

perin yritysvastuun saama huomio yritysmaailmassa nosti sen EU:n erityisen 

kehityksen ja edistämisen kohteeksi. Sen kehittämiseen on vaikuttanut EU:n 

strateginen tavoite: "Unionista on tultava maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin 

osaamistalous, joka kykenee ylläpitämään kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja 

parempia työpaikkoja ja lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta". (Euroopan 

Yhteisöjen Komissio 2001, 3) EU:n strategiseen tavoitteeseen ovat vastanneet hyvin 
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myös suurimmat teollisuusyritykset panostamalla vastuuasioihin ja niiden 

raportoimiseen organisaatiossa. Yritysvastuusta on tullut nopeasti yritysten keskeinen 

ohjenuora talouteen, ympäristöön ja sosiaalisiin asioihin liittyen. Yritysten 

kansainvälistyminen, teknologian nopea kehittyminen ja sitä kautta parantunut 

tiedonkulku ovat tärkeitä tekijöitä vastuullisuuden leviämisessä. Se on myös tärkeä osa 

yritysten tiedonantovelvollisuutta suurimmalta osin sidosryhmien vaatimuksesta. 

Taloustieteilijä Milton Friedmanin mukaan ”the business of business is business” kaiken 

toiminnan yrityksessä on edistettävä sen menestymistä. Taloudellinen menestyminen 

on tärkeää, mutta sen rinnalle ovat nousseet myös vastuu ympäristöstä ja 

yhteiskunnasta. Globaalit muutokset pakottavat myös yrityksen liiketoiminnan 

muuttumaan ja vastaamaan paremmin tulevaisuuden haasteita. Kansantaloustieteen 

professorin Vesa Kanniaisen mukaan ”ennen yrityksissä ajateltiin, ettei ole varaa tehdä 

hyvää – nyt ei ole varaa olla tekemättä hyvää”. (Lehtipuu ja Monni 2007, 57; Haapala ja 

Aavameri 2008, 9)  

 

Yritysvastuuta on tutkittu varsinkin suuryhtiöiden osalta, mutta myös pienten ja 

keskisuurten yritysten tutkiminen on yleistynyt huomattavasti. (Thomson & Smith 1991, 

30 ja 39) Yhä enemmän yritysvastuun merkitys on korostunut sekä kuluttajien että eri 

sidosryhmien vaatimuksesta toimia vastuullisesti ja eettisesti. (Takala 2004, 212–232) 

Yritysten arvo-ohjelmat ovat nousseet tärkeiksi kanaviksi vastuullisuuden 

sisäistämisessä, jotta yrityksen arvot saadaan mukautettua tukemaan liiketoiminnan 

kestävää kehitystä. Uusista arvoista keskusteleminen ja niiden noudattaminen 

käytännössä sulattaa arvot osaksi liiketoimintaa. Yleensä yritysten arvo-ohjelmiin 

kuuluvat kannattavuus ja laatu, mutta niiden rinnalle ovat tulleet myös ihmisläheiset 

arvot kuten henkilöstön hyvinvointi, avoimuus, rehellisyys sekä ympäristönsuojelu. 

Globalisaatio yleistää arvo-ohjelmia ja muokkaa liiketoimintatapoja uudelleen 

maailmanlaajuisesti. (Ketola 2006, 39) Vastuullisuus on arvo-ohjelmien myötä osa 

yrityksen strategiaa, johon vaikuttavat jo edellä mainitut 2000-luvun trendit kuten 

lisääntyvä hyvinvointi, muuttuneet sosiaaliset odotukset, globalisaatio ja tiedon helppo 

saatavuus sekä ekologinen kestävä kehitys. Muutoksien myötä myös yritysvastuu vaatii 

uusia johtamisstrategioita, parempia suhteita yhteiskuntaan ja jopa yrityksen arvojen ja 

kulttuurin muutosta. Yritysvastuu vaikuttaa voimakkaasti yrityksen imagoon ja 

maineeseen, koska esimerkiksi moni kuluttaja tekee ostopäätöksen puhtaasti yrityksen 
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maineesta riippuen. Jos yritys onnistuu toimimaan vastuullisesti oikein, niin se 

puolestaan vahvistaa yritys – ja brändimielikuvaa. (Werther ja Chandler 2006, 19–20; 

Panapanaan 2006, 17, 87) Yritysten strateginen tavoite, kilpailuetu, tehokkuus sekä 

brändimielikuva elävät koko ajan ja sitä muutosta tulee tukemaan 

vastuuraportointivelvollisuuden laajentuminen. Yritysvastuuraportoinnin viimeisin 

muutos koskee ei-taloudellisen tiedon raportointia, johon liittyvä ehdotus on hyväksytty 

syksyllä 2014. Tilinpäätösdirektiivin muutos koskee kaikkia suuria yleisen edun kannalta 

merkittäviä yhtiöitä kuten listayhtiöt, luottolaitokset ja vakuutusyhtiöt, joiden 

työntekijöiden määrä on yli 500 henkilöä tai liikevaihto > 400 miljoonaa euroa tai tase 

20 miljoonaa euroa. Direktiivi on saatettava voimaan Suomessa 6.12.2016. (Euroopan 

Komissio 2001, Työ- ja elinkeinoministeriö http://www.tem.fi/index.phtml?s=3235) 

Vastuuraportoinnin lisääntyminen tekee mahdolliseksi tarkastella läpinäkyvämmin 

yritysten toimintaa sekä se velvoittaa yrityksiä tarkastelemaan toimintaansa lähemmin. 

Direktiivin merkitys on huomattava edistysaskel vastuullisuudelle ja liiketoiminta-

ajattelulle.  

 

Kaivos-, metsä- ja öljyteollisuudessa vastuullisuuden merkitys on huomattava, koska 

kaikki alat ovat luonnonvaraisia energialähteitä ja niillä on hyvin merkittävä vaikutus 

luontoon ja sen hyvinvointiin.  Esimerkiksi Talvivaaran kaivoksella 2014 tapahtuneet 

ympäristöonnettomuudet ovat nousseet mediassa välillä hyvinkin keskeiseen rooliin ja 

sitä kautta tietenkin myös ihmiset ajattelevat enemmän tämän kaltaisten yritysten 

ympäristövaikutuksia ja miten yritysten toiminta vaikuttaa elinympäristöön. Kaiken 

kaikkiaan on mielenkiintoista tutkia luonnonvaraisia teollisuudenaloja vastuullisuuden 

näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa vertaillaan vastuuraportointia, tarkastellaan 

vastuullisten arvojen ja periaatteiden näkymistä näillä toimialoilla sekä miten eri 

toimialat suhtautuvat yritysvastuuseen että miten yritysvastuun nouseminen keskeiseksi 

puheenaiheeksi on muuttanut yritysten toimintatapoja vai onko sillä ollut vaikutusta 

lainkaan. 

  

http://www.tem.fi/index.phtml?s=3235
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1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 

 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on kartoittaa yritysvastuun kehitystä kaivos-, metsä- ja 

öljyteollisuudessa vuosien 2008–2014 välisenä aikana. Tutkimuksen kohdeyritysten 

valintaan vaikutti vastuuraporttien saatavuus ja tätä kautta vakiintuneet 

raportointikäytännöt. Valitut yritykset ovat alansa parhaimmistoa sekä Euroopassa että 

muualla maailmassa. Kohdeyrityksiksi on valittu suomalaisia globaaleja yrityksiä, jotta 

vastuullisuuden kehityksestä eri teollisuudenaloilla saataisiin mahdollisimman 

realistinen kuva. Tutkimuksen päätavoite on kuvata, miten vastuuraportointi on 

kehittynyt kohdeyrityksissä edellä mainitulla aikajänteellä. Mielenkiintoista on selvittää, 

millaiset ovat toimialojen väliset erot vastuullisessa toiminnassa sekä raportoinnissa. 

Erityisesti tarkoitus on selvittää, miten taloudellinen, ympäristö sekä sosiaalinen vastuu 

näkyvät eri teollisuuden aloilla. 

 

Tutkimuksen pääongelma on: 

Kuinka vastuuraportointi on kehittynyt kaivos-, metsä- ja öljyteollisuudessa? 

 

Alaongelmien avulla pyritään etsimään vastauksia tutkimuksen pääongelmaan. 

Alaongelmat ovat: 

 Millaista on yritysten yhteiskunnallisesti vastuullinen raportointi? 

 Miten vastuullisuusraportointi on muuttunut viimeisten 7 vuoden aikana? 

 Millaiset ovat toimialojen väliset erot vastuullisessa toiminnassa ja sen 

raportoinnissa? 

 

Tutkimusongelmiin etsitään vastauksia tarkastelemalla kohdeyritysten 

vuosikertomuksia, Internet -sivuja ja vastuuraportteja. Vertailemalla kohdeyritysten 

raportointikäytäntöjä saadaan selville, miten raportointi on muuttunut ja kehittynyt 

tarkasteluajanjaksolla. 
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Tutkielma on rajattu käsittelemään kaivos-, metsä- ja öljyteollisuutta. Nämä kolme 

teollisuudenalaa on valittu, koska ne ovat luonnonvaraisia toimialoja ja niiden vaikutus 

ympäristöön on merkittävä sekä paikallisesti että globaalisti. Valitut yritykset edustavat 

merkittäviä toimialoja ja niiden toimilla on suuri merkitys yhteiskunnallisesti ja eri 

sidosryhmät seuraavat mielenkiinnolla yritysten kehittymistä. Yritykset ovat aloittaneet 

vastuullisuusraportoinnin ensimmäisten joukossa, joten raportointikäytännöt ovat varsin 

vakiintuneet ja vertailu sen pohjalta realistisempaa. Tässä tutkimuksessa lainsäädäntöä 

ja raportointiohjeistusta käsitellään vain sen verran, kuin se on tarpeellista. 

Kohdeyrityksiä on jokaisesta teollisuudenalasta vain yksi, jotta yritysvastuun kehitys 

olisi selvästi nähtävissä ja jotta tutkimuksesta ei tulisi liian laajaa. Tutkimuksen 

rajaaminen mahdollistaa selkeän vertailun yritysten kesken, jolloin mahdolliset 

eroavaisuudet tulevat paremmin ja selkeämmin esille. Valitut yritykset antavat suuntaa 

siitä, miten suomalaiset globaalit yritykset suhtautuvat yritysvastuuseen, sen 

raportointiin ja miten raportointia kehitetään kattamaan sidosryhmien kasvavat tarpeet. 

 

Tutkimuksen kohdeyritysten valitseminen oli verrattain haastavaa, koska harvalla 

yrityksillä oli tarpeeksi kattavasti saatavilla tietoja tutkittavalta ajanjaksolta. Päädyin 

kyseisiin kohdeyrityksiin niiden yleisen kiinnostavuuden takia, koska valitut yritykset 

edustavat merkittäviä teollisuudenaloja sekä niiden toimilla on vahvat vaikutukset 

toimintaympäristöönsä. Yritysten tietojen saatavuus vaikutti myös kohdeyritysten 

valinnassa, tutkittavista yrityksistä pitää kuitenkin olla riittävästi tietoa saatavilla 

tutkimusta varten. Metsäteollisuusyritykseksi on valittu Stora Enso Oyj, 

öljyteollisuudesta Neste Oil Oyj ja kaivosteollisuudesta on valittu monikansallinen 

metalliteollisuuden alan yritys Outokumpu Oyj. Tutkittavista yrityksistä kaikki tukeutuvat 

GRI:n (Global Reporting Initiative) yritysvastuun periaatteisiin raportoinnin osalta ja 

tämä oli vaatimus tutkimuksessa, jotta raporttien vertailu on yhdenmukaista. 

Tutkimuksessa on tarkoitus vertailla eri toimialoja toisiinsa ja pohtia, miten yritysten 

yritysvastuu on toteutunut ja miten se on kehittynyt valitulla aikajänteellä. 
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1.3 Tutkimusmetodologia 

 

Tutkielman empiriaosassa tutkimusmenetelmänä on arkistotietoon perustuva 

tiedonkeruumenetelmä. Tämän tyyppinen aineistolähtöinen analyysi on tarpeellinen, 

koska työssä tarvitaan perustietoa tutkittavan ilmiön – yritysvastuun - olemuksesta. 

(Eskola & Suoranta 1998, 19) Teoriaosassa pyritään kuvailemaan aihepiirin käsitteitä ja 

niihin liittyviä malleja, ymmärtämään niiden välinen yhteys ja rakentamaan viitekehys 

työn empiiriselle osalle. Puolestaan työn empiriaosa peilaa luonnollisesti teoriaosassa 

rakennettua viitekehystä. Siinä pyritään käsittelemään teoriaosassa esiteltyjen 

käsitteiden ja mallien pohjalta tutkimusaineistoa. Empiriaosassa aineistona ovat Stora 

Enson, Nesteen ja Outokummun vuosikertomukset, vastuuraportit, vastuullisuuteen 

liittyvät muut julkaisut sekä verkkosivut. Empiirisen tutkimuksen aineistoa tarkastellaan 

tarkemmin pääkappaleessa 3.  

 

Tämä tutkimus on laadullinen tapaustutkimus kohdeyrityksestä. Tapaustutkimuksessa 

pyritään siihen, että tutkittavasta tapauksesta yritetään kerätä monipuolisesti ja monilla 

menetelmillä tietoja. Tarkoitus on ymmärtää tapausta tai ilmiötä syvällisemmin. 

Tapaustutkimuksessa tutkija etsii sitä, mikä on yhteistä ja toisaalta mikä on erityistä ja 

uniikkia kyseisessä tapauksessa. Laadullinen tapaustutkimus tuntui sopivimmalta 

tavalta kerätä tietoa yritysvastuusta kaivos-, metsä- ja öljyteollisuudesta, koska tutkija 

haluaa saada tutkittavien yritysten raportoinnista kokonaisvaltaisen kuvan. Ongelmana 

on, että tapauksia ei voi yleistää muihin esimerkiksi saman toimialan yrityksiin. Yleisin 

kritiikki laadullista tutkimusta kohtaan liittyy siihen, että pienestä havaintomäärästä ei 

voi tehdä luotettavia yleistyksiä ja että yleisempi tieto on informatiivisempaa kuin 

yksittäistapauksia koskeva tieto. Tapaustutkimus on keskeinen kvalitatiivisen 

metodologian tiedonhankinnan strategia, koska suurin osa strategioista käyttää 

tapaustutkimusta tutkimusmenetelmänä. (Syrjälä 1994, 11-12; Stake 2000, 238; 

Metsämuuronen 2006, 92; Koskinen 2005 ym. 263) Tämän tutkimuksen tuloksia ei voi 

yleistää koskemaan kaikkia samalla toimialalla toimivia yrityksiä, vaan tulokset ovat 

suuntaa-antavia ja askel lähempänä sitä, miten valitut toimialat suhtautuvat 

yritysvastuuseen. On muistettava, että raportointi on vielä toistaiseksi vapaaehtoista ja 

jokainen organisaatio toteuttaa sen haluamallaan tavalla ja kenties painottaa 
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raportoinnissaan hieman eri asioita. GRI -ohjeisto suosittelee tiettyä raportointipohjaa 

yrityksille, jotta raportointi olisi yhdenmukaista ja sitä kautta vertailukelpoista.  

 

Tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmänä käytetään kirjallisia aineistoja 

kohdeyrityksistä, jotka ovat muutettu sähköiseen muotoon. Kirjallisten ja sähköisten 

aineistojen käyttö tutkimuksessa on välttämätöntä, koska kohdeyritykset ovat globaaleja 

ja tutkiminen olisi muuten hankalaa ja kallista. Kirjalliset aineistot ovat tehokkaita, koska 

ne ovat yleensä muutettu sähköiseen muotoon, joten niiden lukeminen, käsittely ja 

säilyttäminen ovat helppoa. Kirjalliset aineistot ovat myös erittäin tärkeitä, koska ne 

tarjoavat huomattavasti paremman lähdepohjan kuin haastattelut, jotka ovat alttiita 

erilaisille muistin muuntumisprosesseille ja strategiselle käyttäytymiselle. Kirjalliset 

aineistot ovat usein ainoa keino ymmärtää monimutkaisia asioita kuten yritysten 

toimintaprosessit ja niitä ohjaavat periaatteet. (Koskinen, Alasuutari, Peltonen 2005, 

131–132) 

 

Kirjallisiin ja sähköisiin aineistoihin liittyy myös ongelmia. Ongelmia saattaa tuottaa 

aineistojen saatavuus. Monet asiakirjat pidetään salassa tutkijoilta, varsinkin ne, joihin 

tutkija haluaisi päästä käsiksi. Tietenkin salassapitoon voi olla useita syitä ja osa 

tietenkin perustuu lakiin ja turvallisuuteen, joten on luonnollista, että sellainen aineisto 

on salaista eikä siihen pääse käsiksi ulkopuoliset. Kuten tässä tapauksessa, kun 

tutkimus tehdään perehtymällä yritysten sähköisiin aineistoihin, niin yritysten salassa 

pidettävät aineistot eivät ole tutkittavana - tutkitaan vain sidosryhmille annettavaa 

lisätietoa yrityksen vastuullisuudesta. Ongelmana voi olla myös aineiston katoaminen ja 

tämä ongelma on yleistä sähköisten aineistojen kanssa. Sähköisiä aineistoja on niin 

paljon, että edes yritys ei välttämättä tiedä, mitä kaikkea heillä on netissä saatavilla. 

Kirjallisten ja sähköisten aineistojen kanssa on oltava kriittinen, koska arkistoihin päätyy 

tavallisesti vain hyvin valikoitunut aineisto. Kirjalliset ja sähköiset aineistot ovat monella 

tapaa vinoutuneita. Pelkästään kirjallisilla ja sähköisillä aineistoilla voi saada helposti 

liian virallisen, suunnitellun, kaunistellun ja kiillotellun kuvan yrityksestä.  (Koskinen, 

Alasuutari, Peltonen 2005, 141–142) Tämän takia tässä tutkimuksessa suhtaudutaan 

kriittisesti tutkittavaan aineistoon ja yritetään tarkastella tutkittavaa asiaa monipuolisesti, 

jotta tutkimustulos olisi realistinen.  
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1.4 Aikaisempi tutkimus ja lähdekirjallisuus 

 

Yritysvastuusta kaivos-, metsä- ja öljyteollisuudessa on tehty tutkimuksia ja niitä 

tehdään koko ajan enenevissä määrin, mutta vertailevia tutkimuksia useammasta 

toimialasta on toistaiseksi vielä vähän, joten tämä tutkimus on tarpeellinen ja uusia 

näkökulmia antava katsaus näiden toimialojen vastuullisuuteen. Yritysvastuu on 

verrattain uusi ilmiö ja vakiintunut raportointi on alkanut yleistyä 1990-luvun vaihteessa. 

Vaikka raportointi on vasta yleistynyt 1990-luvulla, niin yhteiskuntavastuun käsite on jo 

peräisin teollistumisen alkuajoilta ja tieteellisen keskustelun piiriin käsite on tullut 1950-

luvulla eli ilmiö ei ole niin uusi, mitä voidaan kuvitella. (Yongqiang 2009, 24) 

Yhteiskunnan sosiaalisen tukiverkoston kehittyessä 1900-luvun aikana yritysten 

isällinen ote henkilöstöönsä ja paikkakunnan muuhun väestöön höltyi ja yritysvastuun 

ajatus jäi taka-alalle. (Ketola 2006, 482) 1900-luvulla alkoi kehittyä näkemys yrityksestä 

monitahoisena instituutiona, jonka asema yhteiskunnassa oli muuttumassa. Yritykset 

alkoivat myös itse ymmärtää vastuullisen toiminnan merkityksen. Yritysmaailmassa oli 

ollut vallitsevana ajatusmallina lyhyen tähtäimen voiton maksimointi, mutta tilalle tuli 

pitkän tähtäimen suunnittelu eli yrityksen edun kannalta olennainen toiminta ja alettiin 

puhua yrityksen eloonjäännistä, kannattavuudesta, kasvun turvaamisesta ja 

urakehityksestä. Toisaalta ilmeni myös ongelmia miten ja miksi yrityksiltä voidaan 

vaatia yhteiskunnallista vastuuta, mutta vastauksena oli, että yrityksillä on paljon valtaa, 

niin sen on myös kannettava vastuuta yhteiskunnasta. Yritystoimintaa on syytetty 

esimerkiksi kuluttajien sekä yhteiskunnallisen tilanteen ja kehittymisen huomiotta 

jättämisestä, epäeettisestä käyttäytymisestä sekä vähemmistöjen ja 

ympäristöongelmien sivuuttamisesta päätöksenteossa. Kritiikki on johtanut uudenlaisen 

liiketoimintamallin, vastuullisen yritystoiminnan kehittymiseen. (Takala 1993, 24–25, 

30–31) Vastuullisuus on yhä enenevissä määrin kasvava trendi, joka kuuluu lähes 

kaikkien suurimpien yritysten strategiaan, jos ei voida sanoa jopa kaikkien.  
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Panapanaan ym. (2001, 134) mukaan suomalaisten yritysten yritysvastuun käytäntöjä 

ei ole oikein edes tutkittu. Tästä johtuen ei ole olemassa tarkkaa tietoa siitä, miten 

suomalaisyritykset johtavat toimintaa, joka vaikuttaa olennaisesti yrityksen 

työntekijöihin, tavarantoimittajiin, yhteiskuntaan, asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin. 

Kuten muuallakin maailmassa, Suomessa ja Euroopassa ollaan vielä varsin 

tietämättömiä vastuullisen liiketoiminnan käsitteistöstä ja laajuudesta. Suomalaisista 

yritysvastuun tutkijoista mm. professori Tuomo Takala on tuonut akateemiseen 

keskusteluun oman näkemyksensä yrityksen vastuullisuuden kolmesta ulottuvuudesta. 

Puolestaan yhteisöviestinnän professori Jarkko Lehtonen on tutkinut yritysten 

yritysvastuuta sekä yritysvastuun motiiveja. Varsinkin Finnish Business and Society 

FIBS -yritysverkosto on vastuullisen toiminnan puolestapuhuja ja konkreettinen 

tiedonvälittäjä, jonka jäseniksi monet vastuulliset toimijat ovat liittyneet. Puolestaan 

Euroopassa vastuullisuutta tutkii CSR Europe, joka on johtava eurooppalainen 

liiketoimintaverkosto yritysvastuukeskustelun foorumina sekä tiedon levittäjänä. 

Tutkituksessa käytettävät Internet -sivut voidaan pitää luotettavana, koska 

kysymyksessä ovat luotettavat ja tunnetut kansalliset ja kansainväliset organisaatiot. 

Sieltä löytyy myös ajankohtaisin tieto aiheesta. (CSR Europe 2008; Juholin 2004, 52) 

Vastuullisuus on vakiinnuttanut asemansa tähän päivään mennessä ja se on 

luonnollinen sekä enenevissä määrin kasvava osa yrityksen toimintaa, raportointia ja 

seurantaa. Kiinnostus ja sidosryhmien vaatimukset vastuullisuutta kohtaan ovat koko 

ajan kasvaneet. 1990-luvun alun ympäristöraporteista on siirrytty 

kokonaisvaltaisempaan raportointiin ja yritykset haluavat linkittää vastuullisuuden 

strategiaansa. Vakiintunut raportointi on verrattain uutta, joten yritysvastuusta ei ole 

järin paljon tutkimuksia, mutta aihetta tutkitaan tänä päivänä taukoamatta. (Norman & 

MacDonald , 2003, 5-6; Juholin, 2004, 38, 81) 
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1.5 Keskeiset käsitteet 

 

Tutkimuksen aihetta on käsitelty nykykirjallisuudessa lähes samaa tarkoittavilla 

termeillä. Yleensä käsitteitä `yrityksen yhteiskunnallinen vastuu´, `yhteiskuntavastuu´, 

`yritysvastuu´ ja `vastuullisuus´ käytetään synonyymeinä. Suomessa käytetään yleisin 

termiä `yritysvastuu´. Puolestaan englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetään 

vastuullisesta liiketoiminnasta termejä `corporate responsibility´ ja `corporate 

accountability´. Yhteiskuntavastuuta voidaan käsitellä myös termin `yrityksen 

sosiaalinen vastuu´ eli englanniksi `corporate social responsibility´ kautta. Van 

Marrewijk (2003, 101) on kuitenkin sitä mieltä, että vastuullisuuden käsitteen 

määritteleminen on vaikeaa jo pelkkien kielellisten ongelmien takia. Hän esitteli termin 

`corporate societal responsibility´, yrityksen yhteiskunnallinen vastuu, välttääkseen 

kapea-alaista tulkintaa termistä `social responsibility´, sosiaalinen vastuu. Kun `social 

responsibility´ termi käännetään Euroopan kulttuureihin ja kieliin, se tarkoittaa vain 

sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista, ei kokonaisvaltaista organisaation ja 

yhteiskunnan hyvinvointia. Termi `societal responsibility´ kattaa tahot ja ulottuvuudet, 

joihin yrityksen toiminta vaikuttaa, kaikki suhteet yhteiskuntaan sekä vastuut 

yhteiskuntaa kohtaan. Tässä työssä `corporate social responsibility´ on vapaasti 

suomennettu yritysvastuuksi, ellei erikseen ole mainittu. 

 

Yritysvastuu tarkoittaa yrityksen toimintaa, jossa yritys yhdistää vapaaehtoisesti 

sosiaaliset ja ekologiset näkökohdat liiketoimintaansa ja vuorovaikutukseensa 

sidosryhmiensä kanssa. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2016) 

 

Yrityksen vastuu jaetaan taloudelliseen, ympäristö ja sosiaaliseen vastuuseen. 

Taloudellinen vastuullisuus tarkoittaa 

 kannattavuutta, kilpailukykyä, tehokkuutta 

 omistajien tuotto-odotuksien täyttyminen 

 taloudellisen vastuun kantaminen yhteiskunnassa = hyvinvointi 

 luoda taloudellisia edellytyksiä sosiaaliselle ja ympäristövastuullisuudelle 
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Ympäristövastuullisuus tarkoittaa 

 luonnon monimuotoisuuden turvaamista 

 tehokasta ja säästävää luonnonvarojen allokointia 

 ilmastonmuutoksen torjuntaa 

 

Sosiaalinen vastuullisuus tarkoittaa 

 avointa ja rehellistä yritystoimintaa 

 vastuu henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta 

 tuoteturvallisuus 

 kuluttajansuojan huomioonottaminen 

 yhteistyötä lähiympäristön kanssa 

 hyviä toimintatapoja ja yhteistyötä yritysverkostoissa 

 yleishyödyllisten toimintojen tukemista 

(Elinkeinoelämän keskusliitto 2016) 

 

Global Reporting Initiative (GRI) on kansainvälinen aloite luoda yleisesti hyväksytty 

toimintamalli yritysten ja eri organisaatioiden yritysvastuun raportoinnille. GRI -ohjeiston 

kehitystyö alkoi vuonna 1994 YK:n ympäristöohjelman (UNEP) ja Coalition for 

Environmentally Responsible Econimies (CERES) -järjestön toimesta. Päämääränä oli 

saada aikaan laajasti hyväksytty raportointiohjeisto ympäristö- ja 

yritysvastuuraportointiin, joka yhdistäisi erilaiset ja eritasoiset ohjeistot ja suositukset. 

(Niskala & Tarna 2003, 89) 

 

UN Global Compact -aloitteessa pyydetään yrityksiä omaksumaan, tukemaan ja 

toteuttamaan omassa vaikutuspiirissään näitä ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin 

sekä ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyviä perusarvoja. Aloite sisältää 

kymmenen periaatetta: 
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 Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa 

vaikutuspiirissään. 

 Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien 

loukkauksiin. 

 Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden 

tehokasta tunnustamista. 

 Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista. 

 Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista. 

 Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä 

tapahtuvan syrjinnän poistamista. 

 Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa. 

 Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa. 

 Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja 

levittämistä. 

 Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys 

ja lahjonta. 

(Global Compact Network Nordic Countries) 

 

Kaiken kaikkiaan vaatimukset ajavat tervettä kilpailua sekä kehitystä yritysten välillä. 

Kestävä kehitys antaa ohjenuorat yrityksien omalle liiketoiminnalle sekä se ohjaa hyvin 

pitkälle strategiaa. Tutkijan mielestä kestävän kehityksen periaate ja sitä noudattavat 

yritykset tekevät palveluksen yhteiskunnalle jatkuvalla kehityksellä. Kestävän 

kehityksen ansiosta myös teknologia kehittyy ja sitä kautta yritykset pitävät uuden 

innovointia yllä. Loppujen lopuksi kaikki yritykset haluavat olla kehityksen aallonharjalla 

ja nauttia uusista saavutuksista. Kuten aiemmin on jo todettu, yrityksillä ei ole varaa olla 

tekemättä hyvää sekä paikallisesti että globaalisti. Maailma kehittyy ja muokkautuu 

innovatiivisten yritysten mukana. 
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1.6 Tutkielman rakenne 

 

Tutkielman johdantokappaleessa esitellään tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet, 

tutkimusongelmat sekä rajaukset. Johdantokappaleessa käsitellään vastuullisuuden 

nousua keskeiseksi puheenaiheeksi tämän päivän liiketoiminnassa sekä aikaisempia 

tutkimuksia että pyritään osoittamaan tutkimuksen ajankohtaisuus. 

Johdantokappaleessa esitellään myös tutkimuksen kannalta merkittävät keskeiset 

käsitteet. Puolestaan tutkimuksen teoriaosassa käydään kattavasti läpi vastuullisuutta. 

Teoriaosa alkaa vastuullisuuden määritelmästä edeten siitä kolmoistilinpäätöksen 

kautta yritysvastuun ideologioihin sekä edelleen yritysvastuun raportointiin, 

standardeihin ja viestintään. Seuraavaksi käsitellään tutkimuksen suorittamista ja 

tutkittavia yrityksiä.  

 

Empiriaosassa analysoidaan tutkimusaineistoa verraten sitä teoriaan ja käsitteisiin. 

Tutkittavien yritysten aineistot analysoidaan mahdollisimman tarkasti, jotta tutkimus 

täyttää sille asetetut vaatimukset. Samalla lukija saa laajan kuvan vastuuraporteista ja 

niissä käsiteltävistä asioista aina raportin rakenteesta sen sisältöön asti.  

Johtopäätöksissä käsitellään vastaukset tutkimusongelmiin ja esitetään 

tutkimustulokset yritysten osalta.  
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2 YRITYSVASTUU 

 

Yritysten vastuu käsitetään kokonaisvaltaiseksi vastuuksi yritystoiminnasta ja sen 

aikaansaamista seurauksista paikallisessa, kansallisessa ja globaalissa mittakaavassa. 

Yritysvastuu ei ole ainoastaan laillista vastuunkantamista vaan yritykset vapaaehtoisesti 

antavat sidosryhmilleen tietoja yrityksen taloudellisesta, sosiaalisesta sekä 

ympäristöllisestä tilanteesta. (Siltaoja & Takala 2003, 72) Yritysvastuu on käsitteenä 

moniulotteinen ja edelleen käydään keskustelua käsitteen tarkasta määrittelystä, mutta 

keskeisinä sanoina käytetään yritysvastuuta sekä vastuullisuutta, koska ne kuvaavat 

parhaiten kokonaisuutta rajaamatta siitä mitään pois. (Bredgaard 2003, 2) Aiemmin 

ahkerassa käytössä ollut yhteiskuntavastuu on korvattu yksinkertaisesti yritysvastuulla 

tai vastuullisuudella. 

 

2.1 Yritysvastuun käsite 

 

Jokaisella yrityksellä on yrityskulttuuri, joka rakentuu yrityksen arvoista. Arvojen avulla 

yritys puolestaan saavuttaa tavoitteet, joten yrityskulttuuri antaa suuntaviivat eettiseen 

päätöksentekoon ja on näin ollen tärkeä osa yrityksen vastuun muodostumisessa. 

(Siltaoja & Takala 2003, 2) Vastuullinen yritystoiminta on eettistä liiketoimintaa, jossa 

vastuuta kannetaan yrityksen toimintaan liittyvistä taloudellisista, ympäristö- ja 

sosiaalisista kysymyksistä. Vastuu liittyy organisaation johtamiseen vahvasti arvojen 

kautta, sillä usein organisaatiot saattavat pitää arvoja tärkeämpinä, kuin eettisiä tai 

moraalisia periaatteita. (Juholin 2004, 68) Yritystä tarkastellaan sen sidosryhmien 

kautta, joten yrityksen vastuullisuuden rajat määräytyvät sidosryhmien kanssa käydystä 

vuoropuhelusta. Sidosryhmät myös arvioivat, miten yritys on suoriutunut vastuullisesta 

toiminnasta sekä takaavat vastuullisuuden jatkuvan kehittymisen. Yritys ei ole olemassa 

vain omistajiaan varten, vaan myös yhteiskuntaa varten. Yrityksen täytyy täyttää 

sidosryhmien yritykselle asettamat tavoitteet. Yritys on vastuussa teoistaan ja 

päätöksistään ympäröivälle yhteiskunnalle eli sidosryhmille. (Kujala & Kuvaja 

2002,159–161) Yrityksen arvot ovat sen toiminnan perusta. Yrityksen arvojen 

määritteleminen tapahtuu arvoprosessien avulla, jossa etsitään yrityksen toiminnan 
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perusteita. Yleensä yrityksessä on luettelo arvoista, joiden mukaan se toimii ja toimintaa 

peilataan niitä vasten. Arvot vaikuttavat yrityksen tulevaisuuden visioihin, strategioihin ja 

operatiivisiin päätöksiin. Yleensä yrityksen omaksumat arvot eli tavoitteet ovat 

ennemminkin yleisesti hyvinä pidettyjä liiketoimintaperiaatteita kuin eettisesti arvokkaita 

asioita. Eettisesti hyväksyttävää liiketoimintaa on ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin 

edistäminen sekä sellainen liiketoiminta, joka ei estä hyvinvoinnin saavuttamista tai 

vahingoita ympäristöä tai ihmisiä. Yksittäiset yritykset määrittävät hyväksyttävän 

liiketoiminnan rajat ja sisällön vuoropuhelussa sidosryhmien kanssa.  (Kujala & Kuvaja 

2002,161–163) 

 

Yritysvastuun tarkoitus on syventää ja laajentaa perinteistä kirjanpitoa ja raportointia 

keskittyen yritysjohtoon ja osakkeenomistajiin tavoitteena tietysti voiton maksimointi. 

(Lotila 2004, 10) Yhteiskunnallinen vastuullisuus, vastuullinen yrittäjyys merkitsee 

muutakin kuin lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttämistä. Se tarkoittaa myös sitä, että 

henkilöresursseihin, ympäristö- ja sidosryhmäsuhteisiin panostetaan enemmän. 

Vastuullinen toiminta tarkoittaa yritykselle kokonaisvaltaisen keinon saavuttaa hyödyt, 

jotka koituvat taloutta, ympäristöä ja sosiaalista toimintaa koskevasta toiminnasta. 

Loppujen lopuksi yritysvastuussa on yleensä kysymys tiettyihin toimintaperiaatteisiin tai 

käyttäytymissääntöihin sitoutumisesta ja se on täysin vapaaehtoista. Vastuullisessa 

yritystoiminnassa on kyse yrityksen liiketoimintaa tukevasta omaehtoisesta 

vastuullisuudesta ja se on myös vastuuta yritystoiminnan vaikutuksista yhteiskuntaan ja 

sidosryhmiin. Vastuullisuutta ohjaa yrityksen arvot ja tavoitteet sekä isossa roolissa ovat 

yrityksen keskeisten sidosryhmien vaatimukset ja odotukset. Vastuullinen yritys huomioi 

taloudelliset, ympäristölliset, sosiaaliset, yhteiskunnalliset ja eettiset näkökohdat. 

Yrityksen vastuullinen toiminta on vahvasti sidoksissa kestävään kehitykseen, joka 

asettaa haasteita tämän päivän yrityksille.  
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Kuvio 1. Yritysvastuu kokonaisuutena 

 

 Taloudelliseen vastuullisuuteen kuuluvat kannattavuudesta ja kilpailukyvystä 

huolehtiminen sekä yrityksen sidosryhmiin kohdistuvien taloudellisten vaikutusten 

huomioimista. Sidosryhmiin kohdistuvat vaikutukset voivat olla suoraan rahallisia 

tai sitten välillisiä.  

 

 Ympäristövastuullisuuteen liittyvät luonnonvarojen kestävä käyttö, jätteiden 

määrän vähentäminen ja ympäristöhaittojen minimointi eli vastuu ekologisesta 

ympäristöstä. Ympäristövastuullisuuteen kuuluu vastuu koko tuotteen elinkaaren 

aikaisten ympäristövaikutuksista ja toiminnan arvoketjusta.  

 

 Sosiaalinen vastuu kohdistuu ihmisiin eli se sisältää henkilöstön hyvinvoinnin, 

koulutuksen, motivoinnin, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, tuoteturvallisuuden, 
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kuluttajansuojan ja yhteistyön yritysverkossa. Sosiaalinen vastuu voidaan myös 

jakaa välittömään ja välilliseen vastuuseen. 

(Elinkeinoelämän keskusliitto; Niskala & Tarna 2003, 19) 

 

Yrityksillä on varmasti monta syytä käyttäytyä vastuullisesti, mutta seuraavana kolme 

esimerkkiä siitä, miksi yritykset pyrkivät vastuulliseen käyttäytymiseen.  

1. Yrityskulttuuria arvostetaan enemmän, kuin voittoja.  

2. Sosiaalisilla ja ympäristöllisillä toimilla voi olla suora vaikutus voittoihin. 

3. Yritysvastuussa on kysymys myös yrityksen maineesta, kun käyttäytyy paremmin, niin 

yritys voi saavuttaa parempia sopimuksia asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.  

(Klein, Harford 2004, 1-2)  

 

Loppujen lopuksi yritys tasapainottelee yhteiskunnan ja voiton tavoittelun välillä. Nyky-

yhteiskunnassa yrityksiltä vaaditaan enemmän ja sen on ajettava sekä sidosryhmien 

että osakkeenomistajien etuja. Tasapainottelu mahdollisimman hyvän taloudellisen 

tuloksen ja vastuullisen toiminnan välillä ei aina ole niin yksinkertaista. Mutta loppujen 

lopuksi yrityksen imagolla on valtava merkitys sen menestyksen kannalta. Brändi- ja 

mielikuvaa rakentamalla yritys voi saavuttaa voittoa kilpailijoihinsa nähden. 

Yritysimagoa parantamalla ja rakentamalla yritys luo positiivisen mielikuvan yrityksestä. 

Vastuullisesti toimiva yritys ottaa huomioon kaikki sidosryhmät ja jakaa mielellään tietoa 

yrityksen tilanteesta ottaen huomioon kaikki vastuullisuuden näkökohdat – 

taloudellinen, ympäristö ja sosiaalinen. Näiden kolmen yhteensovittaminen ja raportointi 

on mahdollista Elkingtonin luoman raportointimallin triple botton line- kanssa.  

 

  



24 

 

 

 

Yritysten suoriutumista on mitattu lähinnä osakkeenomistajia varten 1980-luvulla ja 

vasta 1990-luvun alussa mittareissa otettiin huomioon myös muut sidosryhmät, ennen 

kaikkea paljolti erilaisten sidosryhmien vaatimuksesta yritysten oli keskityttävä 

tuottamaan laajempaa raportointia yrityksen tilasta. Raportoinnin laajentumiseen on 

tietysti vaikuttanut myös vastuullisen ajattelutavan nopea kehittyminen. 

Raportointitarpeen laajentumisen takia balanced score card otettiin laajasti käyttöön 

juuri 90-luvulla, mutta pian Elkington lanseerasi triple bottom line- ajattelun ja vuonna 

1997 oli käytössä uusi työkalu organisaation suorituskyvyn mittaamiseen. (Hubbard 

2006, 178-179) Yritysvastuuseen vahvasti liittyvä keskeinen käsite on englanninkielinen 

termi triple bottom line eli kolmoistilinpäätös, joka viittaa laajentuneeseen 

tulosvastuuseen ja sen johdosta taloudellinen, ympäristö ja sosiaalinen suorituskyky 

mitataan ja raportoidaan omana kokonaisuutenaan. Elkingtonin mukaan kestävä 

kehitys on periaate, jossa taloudellisten seikkojen lisäksi asioita tulee tarkastella myös 

sosiaalisesta sekä ympäristönäkökulmasta, jotta yrityksen kokonaiskuvasta tulee 

laajempi ja informatiivisempi sidosryhmille. Elkingtonin mielestä perinteinen 

taloudellisen menestyksen mittaaminen ei enää riitä, vaan sen rinnalle on nostettava 

ympäristölliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat. Yrityksen on pystyttävä vastaamaan 

raportoinnissaan yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin, samalla yritysten menestystä ja 

kehitystä on helpompi seurata monipuolisemman raportoinnin avulla. Elkington on ollut 

uraa uurtava ns. "vihreän liiketoiminnan guru" ja hän on luonut raportointiin aiempaan 

verrattuna erilaisen ja monipuolisemman pohjan. Aiemmin yritysten kannattavuutta oli 

tutkittu lähinnä kannattavuuteen liittyvien mittareiden avulla, mutta Elkingtonin mielestä 

vuosikertomusten perinteiset taloudelliset tunnusluvut eivät riitä, vaan niitä 

täydentämään tarvitaan laajempaa näkökulmaa. Triple bottom line -malli auttaa 

yrityksen kattavampaan, laajempaan ja moniulotteisempaan tunnusluku 

kokonaisuuteen, jonka avulla yritys voi kehittää toimintaansa sekä antaa selkeän ja 

kattavan kuvan yrityksen toiminnasta sidosryhmilleen. Käsite sisältää kolme 

näkökulmaa, jotka ovat laajemman taloudellisen hyvinvoinnin luominen, 

ympäristövaikutusten laadukas hallinta sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 

huomioiminen. (Elkington 1999, 20–70) 

 

Elkingtonia kiinnosti tietää luoko yritys taloudellista hyvinvointia myös muille, kuin 

omistajilleen. Yritysten toiminta vaikuttaa läheisesti paikalliseen yhteisöön muun 
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muassa työllistymisen, ympäristöasioiden ja infrastruktuurin kehittymisen kautta.  

Taloudellisen hyvinvoinnin mittaaminen ei-omistajille on suoritettava muuten kuin 

taloudellisia tunnuslukuja katsomalla. Tämän selvittämiseksi Elkington loi triple bottom 

line -ajatusmallin, jotta yritysten toiminnan taloudellisia vaikutuksia päästäisiin 

tarkastelemaan laajemmin ja enne kaikkea tarkastelun alle saadaan myös ympäristö 

sekä sosiaaliset asiat, joita aiemmin ei ole huomioitu ainakaan tässä laajuudessa. 

Tunnuslukuja taloudellisen hyvinvoinnin luomisen mittaamiseen ei vielä ole ja 

tunnuslukujen puutteen huomaa helposti, kun tarkastelee yritysten vastuuraportteja ja 

raportointiohjeistuksia. Kuten yleisimmin käytetty raportointiohjeisto Global Reporting 

Initiative (GRI) sisältää lähinnä vain toiminnan laajuutta kuvaavia mittareita. Elkingtonin 

mukaan taloudellisen pääoman rinnalla kulkee myös inhimillinen pääoma sekä 

osaamispääoma, joita myös sosiaaliseksi pääomaksi kutsutaan. Sosiaalinen pääoma 

on näistä kolmesta näkökulmasta kehittymättömin ja varsin laaja kokonaisuus. Tähän 

kolmanteen näkökulmaan liittyvät sosiaaliset, eettiset ja kulttuurilliset asiat. Sosiaalisen 

näkökulman alle on helppo kasata erilaisia asioita kuten henkilöstön hyvinvointi, 

työturvallisuus, ihmisoikeudet ja jopa lahjonta. Elkingtonin ajatukset ovat lähteneet 

liikkeelle yrityksissä vallitsevasta luottamuspääomasta, jolla on suuri  vaikutus yritysten 

tehokkuuteen ja innovointiin. Elkington haluaa tuoda yritykset uudelle tasolle 

unohtamatta kuitenkaan yrityksen jatkuvaa kehittymistarvetta, jotta se pystyy 

vastaamaan kilpailuun sekä nopeasti muuttuviin markkinoihin. Mielenkiintoista on 

yhdistää aikaisemmin toisilleen vieraat ajatusmaailmat voiton tuottaminen ja 

vastuullisuuden kantaminen. (Elkington 1999, 20-70) Kuitenkaan tänä päivänä niitä ei 

voi olla enää yhdistämättä. Yritykset yhdistävät mielenkiintoisesti ja aina vain 

luovemmalla tavalla innovoinnin, jatkuvan kehittymisen sekä voiton tuottamisen 

omistajilleen. Voidaan todeta, että Elkingtonin tuottama raportointimalli tukee yrityksiä 

jatkuvan kehittämisen ja innovatiivisuuden saralla. 

 

  



26 

 

 

 

2.2 Näkökulmia yritysvastuuseen 

 

Yritysvastuuta tarkasteltaessa esiin nousee vastuullisuuden jakaminen kolmeen 

erilaiseen näkökulmaan. Näkökulmien jaottelu on voitu toteuttaa niissä ilmenevien 

erojen pohjalta. Yrityksen yhteiskunnallisen vastuun ideologioiksi ovat muodostuneet: 

omistajalähtöinen, sidosryhmälähtöinen ja laajan sosiaalisen vastuun näkökulmat. 

Jaottelun periaatteena on, että yrityksen vastuu voidaan käsittää hyvin kapeasta 

vastuunotosta erittäin laajaan globaaliin vastuuseen. (Takala 2000a, 10) 

 

2.2.1 Omistajalähtöinen näkemys 

 

Milton Friedmanin teoriaa käytetään yleisimmin selittämään omistajalähtöistä 

näkemystä. Friedman tuo esiin voimakkaasti voiton maksimoinnin ja liiketoiminnan 

sosiaalisen vastuun. Friedmanin mielestä ajatusmallissa kiteytyy resurssien 

hyödyntäminen sekä suunniteltujen toimintojen sitouttaminen tuottamaan lisää voittoa. 

Yritys toimii vain ja ainoastaan omistajille, millään muulla ei ole väliä. Omistajat 

haluavat mahdollisimman hyvän tuoton omistukselleen ja vain se on toiminnan 

keskiössä. (Friedman 1970, 178, 184). Friedmanin voittoetiikka perustuu siihen, että 

työntekijöillä on alhaiset palkat, kun taas puolestaan kuluttajat joutuvat maksamaan 

korkeampia hintoja. (Friedman 1973) Yritys saa käyttää resursseja ja voimavaroja vain 

sellaiseen liiketoimintaan, joka maksimoi yrityksen voiton. On myös huomioitava, että 

yritys toimii vapaan ja avoimen kilpailun mukaisesti. Silloin yritys toimii vastuullisesti 

myös yhteiskunnan kannalta. (Friedman 1962, 12–14) Omistajalähtöisen näkemyksen 

mukaan yrityksen vastuu perustuu vain voiton maksimointiin, yritykseltä ei odoteta 

muuten vastuullista toimintaa. Ajattelutapa kyseenalaistaa jopa yrityksen 

yhteiskunnallinen osallistumisen, koska se voidaan nähdä yrityksen kannalta 

vastuuttomana liiketoimintana, ellei se selkeästi voi osoittaa hyödyttävän yrityksen 

omistajia. Omistajalähtöisen ajattelun mukaan yritystoiminta on riittävän vastuullista 

silloin, kun se tapahtuu lain sille asettamien normien puitteissa. (Takala 1987, 65–72) 

Yritykseltä ei odoteta mitään vastuullista sitoutumista yhteiskuntaan. Omistajalähtöinen 

näkemys ei ota huomioon esimerkiksi työntekijöiden hyvinvointia, vaan ajattelumallissa 
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työntekijät takaavat yritykselle maksimaalisen voiton. Tämä ajattelutapa herättää paljon 

paheksuntaa varsinkin tänä päivänä, kun suurimmalla osalla yrityksistä strategia on toki 

voiton tuottaminen omistajille, mutta myös se että yritys toimii vastuullisesti sekä 

sijoittajien, sidosryhmien että työntekijöiden näkökulmasta. Omistajalähtöinen näkemys 

on varsin yksioikoinen lähestymistapa, mutta varmasti silläkin on kannattajansa. 

 

2.2.2 Sidosryhmälähtöinen näkemys 

 

Edward Freemanin sidosryhmälähtöinen näkemys kilpailee Friedmanin 

omistajalähtöisen näkemyksen kanssa. Kun omistajalähtöinen näkemys keskittyy voiton 

maksimointiin, niin sidosryhmälähtöinen näkökulma näkee yrityksen osana 

yhteiskuntaa. Yritys on vastuussa sidosryhmilleen ja kaikki sen tekeminen vaikuttaa 

sidosryhmiin, joka voi muodostua hyvinkin laajasta osallistujakunnasta. Sidosryhmä on 

myös valmis ottamaan riskin ja kantamaan vastuun, jos yritykselle esimerkiksi tulee 

vastoinkäymisiä, kuten konkurssi tms. (Ferrero, Hoffman, McNulty 2014, 50) 

Sidosryhmälähtöinen ajattelumalli on solidaarisempi ja siinä ajetaan molempien sekä 

osakkeenomistajien että muun sidosryhmän etuja. Etuja yritetään saavuttaa 

mahdollisimman laajalla perspektiivillä ja ennen kaikkea ajetaan kaikkien etuja. 

Freemanin mielestä omistajalähtöinen näkökulma on silkkaa kapitalismia. 

Sidosryhmälähtöinen näkökulma haastaa omistajalähtöisen näkökulman siinä, että 

päätavoite on luoda sidosryhmille niin paljon arvoa kuin mahdollista, koska samalla luot 

arvoa myös omistajille. Periaatteen mukaisesti kaikki voittavat. Sidosryhmälähtöisessä 

ajattelumallissa yhteiskunta on hyvin läheisesti mukana yrityksen toiminnassa, 

yhteiskunnalla on vaikutusvaltaa yrityksen liiketoimintaan. Freemanin ajamassa 

mallissa yrityksen on otettava vastuullisuus liiketoimintaan ja päätöksentekoon eli yritys 

tasapainottelee voiton maksimoinnin ja vastuullisuuden kanssa. (Freeman 1984 ja 

Freeman 2008, 165) Sidosryhmälähtöinen ajattelutapa on jo paljon lähempänä 

vastuullista toimintaa, koska yritys selkeästi haluaa ottaa huomioon molempien 

osapuolten näkökulmat ja tasapainotella voiton maksimoinnin sekä vastuullisen 

ajattelumallin välillä. Kun yritys haluaa kantaa vastuun toiminnastaan sekä ottaa 

yhteiskunnan osaksi toimintaansa, syntyy yrityksen ja yhteiskunnan välille pakostakin 

side, jossa molemmat osapuolet kunnioittavat toisiaan. Yritys haluaa kehittää ja luoda 
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hyvinvointia voiton maksimoinnin rinnalla sekä ympäröivä yhteiskunta haluaa yrityksen 

menestyvän. Molemmat hyötyvät tästä symbioosista ja tutkija väittää, että tämä on 

paljon hedelmällisempi yhteiskunnan kehittämisen muoto, kuin edellä esitetty 

omistajalähtöinen näkökulma. 

 

2.2.3 Laaja sosiaalinen vastuu 

 

Yrityksen sosiaalinen vastuu on ennestään jo tuttu sekä tunnustettu käsite 

Pohjoismaissa, jossa se koetaan lähinnä sidosryhmävastuun muodossa. Lisääntynyt 

keskustelu yritysvastuusta on myös laajentanut sosiaalista vastuuta. Laaja sosiaalinen 

vastuu johtuu lähinnä sidosryhmistä. Sidosryhmät ovat entistä tietoisempia yrityksen 

vastuusta ja osaavat aktiivisesti vaatia ratkaisua ongelmiin. Tämän seurauksena 

yritykset hakevat yhä aktiivisempaa roolia yhteiskunnassa. Menestyäkseen yrityksen on 

vaalittava vihreää imagoa ja toteutettava kestävää kehitystä. Laajan sosiaalisen 

vastuun ideologia on kahta aiemmin esitettyä ideologiaa vaikeammin hahmotettavissa 

yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä voi johtua ideologian ”uutuudesta” ja taustalla 

vaikuttavista useammista eettisistä näkemyksistä. Ideologian päämääränä 

liiketoiminnalle voidaan pitää yhteiskunnan hyvinvointia ja elämänlaadun ylläpitämistä. 

Vastuullisen ideologian taustalla on hyvinkin vahva näkemys siitä, että pelkästään 

tuottoa ja kannattavuutta hakevien yritysten asema tulee vastaisuudessa 

heikkenemään eli voiton maksimointi ei yksistään riitä. Laaja sosiaalinen vastuu 

pakottaa yritykset ottamaan huomioon jatkuvasti muuttuvat arvojen ja olosuhteiden 

muutokset toiminnassaan sekä tavoitteiden asettamisessa. Ideologia kokee 

yhteiskunnallisen vastuun sekä rajoitteeksi että mahdollisuudeksi. Ideologia rajoittaa 

yrityksen toiminta-, keino- ja päämäärävaihtoehtoja, mutta toisaalta se on myös uusien 

liiketoimintamahdollisuuksien lähde. Laajan sosiaalisen vastuun ideologia näkee 

yrityksen toimivan voimakkaassa taloudellisessa ja moraalisessa vastuusuhteessa juuri 

yhteiskunnalle, jonka hyvinvointia ja elämänlaatua yrityksen tulee toiminnallaan edistää. 

(Takala 2000, 596–599) Laaja sosiaalinen vastuu ottaa luonnollisesti kaikista 

voimakkaimmin huomioon sosiaalisen vastuun. Näkökulmaa tukee hyvin pitkälle 

aiemmin esitelty sidosryhmälähtöinen näkökulma, johon on otettu lisäulottuvuudeksi 

vielä sosiaaliset asiat. Enemmän keskitytään esimerkiksi työntekijöiden hyvinvointiin 
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unohtamatta kuitenkaan voiton tavoittelua. Tutkija uskaltaa väittää, että työntekijöiden 

hyvinvointi näkyy yrityksen menestyksessä – panostus työntekijöihin sitouttaa 

työntekijät yritykseen tuottamaan mahdollisimman hyvää tulosta.  

 

2.3 Raportointi 

 

Vastuullisuusraportointi tarkoittaa sitä, että yritys raportoi joko erikseen tai 

vuosikertomuksen yhteydessä taloudellisen vastuun, ympäristövastuun sekä 

sosiaalisen vastuun piiriin kuuluvat asiat. Jokaiseen osioon on olemassa omat 

indikaattorit, joiden avulla vastuullisuusasioita raportoidaan ja näin ollen raportit ovat 

vertailukelpoisia keskenään. Vastuullisuusraportti usein heijastaa myös yrityksen arvoja 

sekä johtamistapaa. Yritykset pyrkivät kertomaan raportissa vastuullisesta 

jokapäiväisestä toiminnastaan ja miten se linkittyy yrityksen strategiaan. 

Vastuullisuusraportoinnin on tarkoitus helpottaa yrityksiä mittaamaan, ymmärtämään ja 

kommunikoimaan taloudellisista, ympäristö ja sosiaalisista asioista. Raportointi auttaa 

yrityksiä asettamaan itsellensä tavoitteet ja niiden seuranta on raportoinnin avulla 

helppoa. Muutoksia on helppo johtaa tehokkaasti raportoinnin avulla. Raportin avulla on 

myös luonnollista kommunikoida vastuullisuuteen liittyvistä positiivisista ja negatiivisista 

asioista, sidosryhmien on helppo seurata asioiden kehittymistä raportin välityksellä. 

Voidaan sanoa, että vastuullisuusraportista on tullut tärkeä työkalu yritykselle sekä sen 

sidosryhmille. Raportti tarjoaa säännöllistä ja ajantasaista tietoa yrityksen tilasta, 

kehityksestä ja tulevaisuudesta. (GRI 2016) Kuten aiemmin tässä tutkielmassa todettiin, 

raportointi on tiettyjä kriteerejä täyttäville yrityksille lakisääteistä vuonna 2016. Tämän 

jälkeen on odotettavissa vielä aktiivisempaa keskustelua vastuullisuuden raportoinnin 

saralla ja suurempi joukko yrityksiä ottaa raportoinnin uudeksi työkaluksi, vaikka jo tänä 

päivänä varsinkin suuremmat yritykset ovat raportoineet vastuullisuudesta 

vapaaehtoisesti kenties jo vuosia, kuten kaikki tutkittavat yritykset. 

Vastuullisuusraportointi kehittyy koko ajan ja samalla yritykset kehittyvät raportoijina. 

Yrityksen aktiivinen ote raportointiin luo luottamusta yrityksen ja sidosryhmien välille. 

Raportti on yksi tärkeimmistä työkaluista viestinnän ja liiketoiminnan kehittämisessä.  
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Vastuuraportoinnista on tullut tärkeä yrityksille sekä poliittisesti että organisaatiotasolla. 

(Moneva, Archel, Correa 2006, 123) Tavanomaisessa lähestymistavassa liiketoimintaan 

ympäristö- ja sosiaaliasiat on jätetty huomioimatta, koska ne eivät ole näkyviä ja niillä ei 

ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Kuitenkin vuonna 1981 ilmestyneen 

Brundtlandin raportin vastuullisuuden käsite otettiin käyttöön yrityksissä.  (Dunphy, 

Griffiths, Benn 2003, 111) Vastuullisuudesta kertovassa kirjallisuudessa sosiaalinen ja 

ympäristöllinen kirjanpito ja raportointi (SEAR) on ollut varsin näyttävästi esillä. 

Kolmoistilinpäätös nosti taloudellisen raportoinnin kirjanpidon sekä raportoinnin piiriin. 

Kolmoistilinpäätös ja vastuullisuuden raportointiohjeisto Global Reporting Initiative ovat 

ensimmäiseksi kehitettyjä ohjeistoja auttamaan yrityksiä ymmärtämään vastuullisuuden 

ja raportoinnin merkityksen. (Moneva, Archel, Correa 2006, 122) Ensimmäinen GRI -

ohjeisto G1 on julkaistu vuonna 2000 pilottikokeiluna vain muutamille yrityksille. 

Seurannan ja parannusten, kuten indikaattoreiden lisäysten jälkeen toinen versio 

julkaistiin 2002. Kolmas versio julkaistiin 2006 ja viimeisin G4 versio julkaistiin 2013. 

Yritykset alkavat vähitellen siirtyä uusimpaan ohjeistoon. (GRI 2016) 

 

Viimeisen vuosikymmenen aikana yritysvastuuraportointi on yleistynyt huomattavasti ja 

KPMG:n selvityksen mukaan vuoteen 2011 mennessä suomalaisista yrityksistä 40%  

ulkomaisista 250 suurimmasta yrityksistä 95% raportoi vastuullisuudesta. Puolestaan 

vuonna 2014 FIBSin tutkimuksen mukaan 58% julkaisee vastuullisuusraportteja. (FIBS 

2016) Tutkimustulosten valossa vastuullisuusraportointi on vuosi vuodelta kasvava 

trendi ja yritykset ovat lähteneet siihen hyvin mukaan. Mielenkiintoista on odotella 

uudistuvan tilinpäätösdirektiivin vaikutusta yritysten raportointiaktiivisuuteen, joka tulee 

väistämättä kasvamaan.  

 

2.3.1 Raportoinnin kritiikki, tavoitteet ja hyödyt 

 

Aiemmin esitettyyn Friedmanin omistajalähtöiseen näkemykseen perustuen 

vastuuraportoinnin voidaan katsoa tuottavan yrityksille haittaa, koska Friedmanin teoria 

perustuu pelkkään voiton maksimointiin. Muut asiat ovat sivuseikka, kunhan yritys vain 

tuottaa tarpeeksi voittoa omistajilleen. Omistajalähtöisellä ajatusmallilla leikitellen 
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voidaan vastuuraportoinnin haittoja perustella vielä sillä, että se tuottaa yritykselle ns. 

ylimääräistä työtä ja ajatustapaan vedoten voidaan todeta, että resurssit on 

kohdennettu toisaalle kuin mitä niiden pitäisi olla eli voiton maksimoinnissa. Kriittisesti 

ajateltuna vastuu on siirretty muulta yhteiskunnalta yrityksille, miksi yritysten pitää olla 

vastuussa muusta yhteiskunnasta, jos niiden ainoa tavoite on tuottaa voittoa 

omistajilleen. Vastuullisuudesta voidaan keskustella tauotta ja nostaa kriittisiä asioita 

esille, mutta tutkijan mielestä tämän päivän yhteiskunnassa ei ole enää mahdollista, 

että yritys pärjää ilman, että kantaa vastuun omasta toiminnastaan sekä 

yhteiskunnasta. Yritykseltä vaaditaan sitoutumista ja ennen kaikkea vastuuta omasta 

toiminnastaan. Jo muutaman viime vuoden aikana on lehtien palstoilta joutunut 

lukemaan yhden jos toisenkin yrityksen irtisanomisista. Tutkija on sitä mieltä, että 

ainakin joissakin tapauksissa vastuullisuus ja yritysten teot eivät kulje käsi kädessä, 

vaan toiset yritykset kulkevat enemmän Friedmanin ajatusten suuntaan. Samaan 

aikaan, kun yritys vähentää henkilökuntaa, niin yritys saattaa ilmoittaa parhaasta 

tuloksesta kautta aikojen. Kriittisesti katsottuna tämä ei ole vastuun kantamista, vaan 

puhdasta omistajalähtöistä ajatusmaailmaa, johon yritykset kovien tulospaineiden alla 

joutuvat taipumaan. Miten voidaan tasapainotella vastuullisen toiminnan ja voiton 

maksimoinnin välillä, jotta kaikki osapuolet hyötyisivät tilanteesta. Tämä tulee varmasti 

olemaan ainainen kysymys ja onko siihen oikeaa vastausta edes olemassa. Voidaan 

todeta, että paljon jää yrityksen varaan ja millaisen toiminnan se katsoo olevan 

vastuullista ja miten se toteuttaa vastuullisuusohjelmaansa. Tietyllä tavalla yrityksen 

erilaiset sidosryhmät voivat ohjata yrityksen toimintaa haluttuun suuntaan, mutta 

loppujen lopuksi päätökset tekee yritys ja toki myös kantaa vastuun omasta 

toiminnastaan. Kritiikkiä saa myös vastuullisuusraportoinnin luokittelu kolmeen 

luokkaan. Gray (2006, 803-805) on sitä mieltä, että taloudelliseen lähestymistapaan 

käytetty data on valikoiden raportoitu perustuen olettamukseen, että ei ole olemassa 

taloudellisia konflikteja, jotka vaikuttaisivat myös sosiaaliseen sekä 

ympäristönäkökulmiin. Tähän perustuen lukija ei voi saada realistista kuvaa yrityksen 

vastuullisuudesta, vaan taloudellinen näkökulma dominoi verrattuna sosiaaliseen ja 

ympäristönäkökulmiin.  

 

Vastuullisuusraportoinnin tavoitteena on olla yritykselle jatkuva ja koko ajan elävä 

prosessi sekä työväline, jolla yritys saavuttaa jatkuvaa kehitystä. Raportoinnin on 
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tarkoitus olla osa yrityksen laajempaa prosessia, jossa sen tarkoitus on vaikuttaa 

yrityksen strategiaan, tavoitteiden täytäntöönpanossa, suunnittelussa sekä valmiiseen 

palveluun/tuotteeseen. (GRI 3.1, 2000–2001, 6) Voidaan puhua yrityksen tuottaman 

tuotteen koko elinkaareen vaikuttavasta asiasta. Vastuullisuutta on olla ketterä, 

omistautunut, jatkuvasti muuttuva ja tuottoisa yritys. Yrityksen on tavoite tuottaa 

ajantasaista ja relevanttia tietoa yrityksestä sidosryhmilleen. Myös kielteiset asiat pitää 

olla mainittu raporteissa sekä suunnitelmat toiminnan parantamiseksi. Puolestaan 

vastuuraportoinnista saatavia hyötyjä ei voi arvioida esimerkiksi 

kannattavuuslaskelmien avulla. Raportointi on työväline kohti parempaa kilpailukykyä ja 

voittoa. (Valor 2005, 199) Kuten aikaisemmin oli jo esillä, niin yritys ei voi enää 

saavuttaa kestävää menestystä voittojen maksimoinnilla, vaan "markkinakeskeisellä, 

mutta vastuullisella toiminnalla". (Euroopan komissio 2002, 5) Yritysvastuusta saattaa 

olla myös välitöntä hyötyä, kuten työympäristön parantuminen tai kuluttajien ja 

sijoittajien lisääntynyt kiinnostus yritystä kohtaan. (Euroopan komissio 2001, 8) Ennen 

kaikkea on kyse siitä, millaisen yrityskuvan organisaatio pystyy luomaan. 

Vastuullisuusraportointi on oiva apu tässä ja millaisena se haluaa näkyä omille 

sidosryhmilleen. Raportointi ja sen kehittäminen ovat tärkeitä osia brändityötä ja 

toisaalta se auttaa myös yritystä saavuttamaan enemmän, kun on taho, jolle pitää 

raportoida säännöllisin väliajoin. Vastuullisuusraportoinnin avulla yritys kehittää myös 

sisäistä toimintaansa ja yleensä sillä on positiivinen vaikutus esimerkiksi työntekijöihin, 

kuten koulutusmahdollisuuksien ja urakehityksen kannalta. Kun taas eri sidosryhmille 

tehdään selkeäksi yrityksen tapa toimia sekä kaikilta vaaditaan tiettyä laatua tai 

prosessien noudattamista. Tämän avulla laatua pystytään kontrolloimaan sekä saadaan 

prosessikehityksestä paras hyöty irti. Myös jatkuva sidosryhmien kuunteleminen auttaa 

kehittämään toimintaa ja tehostamaan prosesseja, koska työntekijöillä on paras 

tietämys operatiivisesta työskentelystä. Kaiken kaikkiaan raportoinnin on tarkoitus tehdä 

yrityksen toiminnasta läpinäkyvää ja selkeää kaikille osapuolille. 
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2.3.2 Global Reporting Initiative (GRI) 

 

Vastuullisuusraportoinnin saamasta laajasta kiinnostuksesta johtuen useat 

kansainväliset toimijat ovat kehittäneet ohjeistot vastuullisen kirjanpidon ja raportoinnin 

tarpeisiin, mutta merkittävimmäksi ohjeistoksi on muodostunut Global Reporting 

Initiative. GRI -ohjeisto on saanut alkunsa 1997 CERESin (Coalition for Environmentally 

Responsible Economies) ja Tellus instituution yhteistyönä, myös UNEP (The United 

Nations Environment Programme) oli perustamisessa mukana. Standardeja testattiin 

vuonna 1999 20 yrityksen toimesta ja vuonna 2000 julkaistiin ensimmäinen GRI -

ohjeisto. (Global Reporting Initiative 2016) GRI -ohjeiston takana on yksinkertainen 

ajatus mitata taloudellisia, ympäristöllisiä ja sosiaalisia indikaattoreita ymmärrettävästi 

erilaisten sidosryhmien näkökulmasta. Mittarit on tarkoitettu myös yrityksen 

päätöksenteon tueksi ja liiketoiminnan kehittämiseen. Se auttaa yritysjohtoa 

asettamaan tavoitteita ja vuosiraportointi tekee läpinäkyväksi onko tavoitteisiin päästy. 

Vuosiraportointi takaa myös tulosten säännöllisen seurannan. Kaiken kaikkiaan ohjeisto 

antaa yrityksille mielenkiintoista dataa analysoitavaksi, oivan työvälineen 

päätöksenteon tueksi sekä mittarit jatkuvaan prosessien parantamiseen. (McIntosh, 

Leipziger & Coleman 2003, 106–108) Ohjeisto on auttanut yrityksiä kehittämään 

yhteistyötä erilaisten sidosryhmien kanssa ja hyödyntänyt siinä teknologiaa 

järjestämällä esimerkiksi online -konferensseja, jolloin saavutettavuus ei ole enää 

ongelma, vaan kaikki halukkaat voivat osallistua. Sidosryhmäyhteistyö ja varsinkin 

jatkuvaan kehitykseen suuntaava ajatusmaailma kehittyvät yrityksen 

vastuullisuusraportoinnin myötä. Kuuntelemalla sidosryhmiä yritys pystyy tehostamaan 

toimintaansa sekä kehittelemään uusia sekä tehokkaampia ratkaisuja prosessien 

läpiviemiseksi yhdessä sidosryhmien kanssa. Prosessien kehittäminen sekä 

organisaation sisällä että sen ulkopuolella tuovat yritykselle tärkeää kilpailuetua. 

Jatkuva kehittyminen parantaa myös organisaation innovatiivisuutta, jolloin yritys pysyy 

ajan hermolla paremmin ja mukana jatkuvasti sekä nopeasti muuttuvassa liike-

elämässä. Loppujen lopuksi kaikki on kiinni yrityksen omasta aktiivisuudesta ja miten se 

haluaa käyttää ohjeiston antamia työkaluja hyväksi ja miten yritysjohto uskaltaa 

rakentaa tulevaisuuden strategiaa vastuullisuusmittareita hyödyntäen. 

 



34 

 

 

 

GRI -ohjeiston tärkein tavoite on auttaa ymmärtämään ja kommunikoimaan 

liiketoiminnan vaikutuksista kriittisiin vastuullisuusasioihin liittyen, kuten 

ilmastonmuutos, ihmisoikeudet ja taloudellinen suoriutuminen. Ohjeisto tekee 

mahdolliseksi myös yritysten vastuullisuusraporttien vertailun, koska kaikilla on samat 

standardit käytössä. Raportointistandardien käyttäminen lisää jo edellä mainittua 

raporttien vertailtavuutta sekä informaation laadukkuutta. Globaalisti hyväksytyt 

standardit luovat yhteisen kielen sekä organisaation että sen sidosryhmien välille. 

Asioiden ymmärtäminen on helpompaa, kun on kaikkien osapuolien tiedossa olevat 

standardit raportoinnin pohjalla. Standardoidut tavat kuvata taloudellisia, ympäristöllisiä 

ja sosiaalisia vaikutuksia vaikuttavat yrityksen antaman informaation laatuun. 

Organisaatiolla on mahdollisuus antaa parempi vastuullisuuskuva noudattamalla 

globaaleja standardeja ja luoda samalla vastuullista yrityskuvaa esimerkiksi sijoittajien 

näkökulmasta. (Global Reporting Initiative 2016) Vuoden 2013 maaliskuussa julkaistiin 

uusin versio G4 seuraavan sukupolven vastuullisuusraportoinnin työväline. Uusin versio 

raportointityökalusta auttaa organisaatiota kohtaamaan haasteet, joita hallitus, 

osakemarkkinat, investoijat ja yhteiskunta vaativat. Raportointityökalu auttaa arvojen 

määrittelyssä ja mittaamisessa sekä muutosjohtamisessa. Muutosjohtaminen on koko 

ajan laajentuva käsite, jonka avulla yritykset pysyvät kilpailussa mukana. Miten yritys 

voi ajaa eteenpäin parannuksia ja innovaatioita saavuttaakseen kilpailuedun ja 

toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla vastuullisesti. (Global Reporting Initiative 

2016) 

 

Global Reporting Initiativen kestävän kehityksen raportointiohjeissa sisältöindikaattorit 

ovat taloudellisuus, ympäristö ja sosiaalisuus. Sisältöindikaattorit määrittelevät 

yhteneväiset raportointiperiaatteet jokaiselle GRI –ohjeistoa noudattavalle taholle, jotta 

sisältö olisi yhteneväinen ja vertailukelpoinen. Yritykset voivat valita toimialaansa 

sopivat indikaattorit, joten niitä kaikkia ei ole pakko käyttää. Alla yhteenveto 

indikaattoreista, kuvassa pääindikaattorit, jotka jokainen sisältävät vielä erilaisen 

määrän alaindikaattoreita. Sosiaaliseen indikaattoriin kuuluvat pääindikaattorit ovat: 

henkilöstökäytäntöihin ja työoloihin liittyvät indikaattorit, ihmisoikeusindikaattorit, 

yhteiskuntaan liittyvät toimintaindikaattorit sekä tuotevastuuindikaattorit. 
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Kuvio 2. GRI -sisältöindikaattorit 

 

Taloudelliset indikaattorit mittaavat yrityksen taloudellisten vaikutuksia sen sisäisiin 

sekä ulkoisiin sidosryhmiin sekä vaikutusta paikalliseen, kansalliseen ja globaaliin 

talouteen. Indikaattorit kuvaavat pääomavirtaa sidosryhmiin nähden sekä yrityksen 

talousindikaattoreiden vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan. Taloudellisen toiminnan 

kuvailu on olennaista organisaation ja sen yhteiskuntavastuullisen mukaisen toiminnan 

ymmärtämiseksi. Usein taloudellinen toiminta on jo kuvailtu tilinpäätöstiedoissa. 

Puolestaan organisaation vaikutuksista taloudelliseen järjestelmään on usein kerrottu 

vähemmän. Puolestaan ympäristövastuu pitää sisällään indikaattoreita, jotka liittyvät 

organisaation vaikutukset eläviin ja aineellisiin luonnonjärjestelmiin. Voidaan yleisesti 

todeta, että kaikki ympäristöön liittyvät tekijät tuotantopanoksista päästöihin kuuluvat 

indikaattoreihin. Tietenkin myös tuotteiden ja palveluiden vaikutukset ympäristöön 

kuuluvat tähän kategoriaan. Sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat sen vaikutukset 

organisaation toiminta-alueen sosiaalisiin järjestelmiin. Se koostuu useasta 

pienemmästä asiasta, mutta se on jaettu selkeästi neljään suurempaan 

kokonaisuuteen: henkilöstö ja työolosuhteet, ihmisoikeudet, yhteiskunta ja tuotevastuu. 

Organisaation on raportoitava indikaattoreistaan, mikäli niitä ei ole määritelty 

epäolennaisiksi GRI:n raportointiperiaatteiden mukaisesti. (Global Reporting Initiative 

2006, 24; Reporting Principles and Standard Disclosures, 2013, 48-51)  
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2.3.3 Ohjaus- ja hallintajärjestelmät 

 

Vastuullinen liiketoiminta tarvitsee toimiakseen laadukkaita ohjaus- ja 

hallintajärjestelmiä sekä niihin liittyviä mittareita. Luotettavien järjestelmien ansiosta 

liiketoiminta voidaan siirtää periaatetasolta tuotantoon. Luotettavien ja liiketoiminta-

alueet kattavasti läpivalaisevien mittareiden määrittäminen on olennaista, jotta 

vastuullisuuden kehittymistä voidaan mitata, seurata ja arvioida. Ohjaus- ja 

hallintajärjestelmät vaativat tuekseen toimivat ja kattavat tiedonkeruu- ja 

raportointijärjestelmät. Hallintajärjestelmiä on useita, joista yleisemmin tunnettuja sekä 

käytössä olevat liittyvät laadunhallintaan kuten ISO 9000, ympäristöjohtamiseen ISO 

14000 ja yhteiskuntavastuu ISO 26000. Euroopan Unionin asetukseen pohjautuva 

ympäristöasioiden hallintajärjestelmä EMAS, työterveys- ja 

turvallisuusjärjestelmästandardi OHSAS 18001. EMAS -ympäristöjärjestelmä on EU:n 

alueella käytössä oleva vapaaehtoinen ympäristöasioiden hallintojärjestelmä, joka 

muodostuu ISO 14001 -standardin mukaisesta järjestelmäosasta ja ympäristöraportista 

eli EMAS -selonteosta. Organisaatiot itse päättävät, käyttävätkö liiketoiminnassaan 

vapaaehtoisia ohjaus- ja hallintajärjestelmiä. (Hovisalmi & Niskala 2009) Kuten 

vastuullisuusraportointi sekä erilaisten standardien käyttäminen on vapaaehtoista. 

Yritykset valitsevat, mitkä ovat heille juuri oikeita standardeja, standardit auttavat 

luomaan vahvan perustan liiketoiminnalle sekä tarjoavat erilaisia mittareita seurantaa 

varten. Erilaiset standardit yhdistettynä GRI –raportointiohjeistoon antavat 

organisaatiolle merkittävää kilpailuetua muihin nähden, koska siinä tarjotaan 

lukemattomia mittareita ja säännöksiä tukemaan liiketoimintaa sekä mittaamaan 

tuloksia. Vastuullinen ja säännöllinen seuranta takaavat tarvittaessa nopeallakin 

aikataululla muutoksia prosesseihin. Seuranta antaa aivan erilaiset lähtökohdat kehittää 

liiketoimintaa ja ennen kaikkea johto on tietoinen, mitä yrityksessä tapahtuu. Yrityksiä ei 

voi enää johtaa mututuntumalla, tieto on valtaa ja avain menestykseen. Tutkijan 

mielestä jokaisen itseään kunnioittavan ja varsinkin kansainvälistä menestystä 

haluavan yrityksen on erityisen tärkeä valita toimintaa tukevat ohjaus- ja 

hallintajärjestelmät sekä noudattaa niiden viitoittamaa tietä. Asiat voidaan tehdä 

tehokkaasti ja samalla esimerkiksi talous- ja ympäristöasiat huomioiden.  
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ISO 9000 – sarjan laadunhallinnan standardiperheeseen kuuluvat ISO 9000 

Laadunhallintajärjestelmät – Perusteet ja sanasto, ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmät 

- Vaatimukset, ISO 9004 Organisaation johtaminen jatkuvaan menestykseen – 

Laadunhallintaan perustuva toimintamalli ja ISO 19011 Johtamisjärjestelmän 

auditointiohjeet. Standardi varmistaa, että tuotteet sekä palvelu täyttävät asiakkaiden 

vaatimukset ja koko ajan pyritään jatkuvaan parantamiseen laadunhallinnan osalta.  

Standardit uudistuvat koko ajan ja viimeiset päivitykset on tehty syksyllä 2015. Yritykset 

voivat halutessaan sertifikoitua eli hakea tietyiltä sertifiointialan yrityksiltä sertifikaatti 

standardiin. (ISO 9000 Quality Management)  

 

Ympäristöjohtamisen ISO 14000 –sarjan standardit ovat oiva tuki organisaatiolle 

ympäristöasioiden johtamisen hallinnassa. Ne tarjoavat erilaisia työkaluja ja tekniikoita 

ympäristöasioiden hallintaan ja samalla parantavat ympäristönsuojelun tasoa. Kaikki 

ISO -standardisarjaan kuuluvat standardit perustuvat kansainväliseen käsitykseen 

hyvistä ympäristöjohtamisen käytännöistä. Sarjan standardeja voidaan käyttää erilaisiin 

organisaatioihin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Merkittäviin hyötyihin voidaan 

katsoa se, että standardi tukee kestävää kehitystä sekä ekologisten että taloudellisten 

tavoitteiden näkökulmasta. Organisaatio voi saavuttaa merkittäviä hyötyjä 

noudattamalla standardia, kuten raaka-aineiden käytön sekä prosessien tehostuminen, 

energiakulutuksen vähentyminen, jätemäärien ja niiden käsittelykulujen pienentyminen, 

materiaalien uusiokäyttö. ISO 14000 tuoteperheeseen kuuluva ISO 14001 –standardin 

perustuva ympäristöjärjestelmä auttaa organisaatiota saamaan kokonaiskuvan sekä 

tavoitteellisen lähestymistavan yrityksen ympäristöasioiden hallintaan. 

Ympäristöjärjestelmä on vahva perusstandardi, jonka lisäksi yritys voi käyttää myös 

muita tuoteperheeseen kuuluvia standardeja haluttaessa. Kaikkien standardien käyttö 

on vapaaehtoista ja niitä voidaan käyttää myös erikseen tarpeen mukaisesti. 

Standardisarja muodostuu yli 30:stä kansainvälisestä standardista ja ohjeistuksesta. 

Standardit uudistuvat tarvittaessa ja viimeksi on uudistunut ISO 14001 –standardi 

syksyllä 2015. Uudistus on tuonut ympäristöasiat ennen kaikkea johtajien vastuulle 

siirtää ne yritysten strategioihin. Standardissa korostuu riskien kartoittaminen, 

tunnistaminen ja suunnittelu. Yrityksiltä haetaan ennakoivaa suunnittelua ja sitä kautta 

riskien minimoimista. Kaiken kaikkiaan yrityksiltä toivotaan proaktiivisempaa 
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suhtautumista ympäristöasioihin sekä kannustetaan ryhtymään sanoista tekoihin. 

(Ympäristöjohtamisen standardisarja ISO 14000, 1-2) 

 

ISO 26000 -standardi yritysvastuuseen liittyen soveltuu erilaisille organisaatioille sekä 

kehittyneissä että kehittymättömissä maissa, siinä yhdistyy vastuuseen liittyvä 

kansainvälinen asiantuntemus. Se on perusstandardi ja ohjaa yrityksen toimintaa 

vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä, standardin noudattaminen on vapaaehtoista. 

Koska standardin noudattaminen perustuu vapaaehtoisuuteen, niin standardin 

vaatimusten mukaisuutta ei voida todistaa sertifioinnilla. Kaikki tahot, jotka haluavat 

käyttää ISO 26000 standardia voivat ilmoittaa noudattavansa sitä seuraavasti: 1) Yritys 

ottaa huomioon toiminnassaan ISO 26000 -standardin ohjeet yritysvastuusta, 2) 

Yrityksen toiminta noudattaa yritysvastuullisia periaatteita ja käytäntöjä, jotka perustuvat 

ISO 26000 -ohjeisiin. Standardin tärkein tehtävä on edistää ymmärrystä 

vastuullisuudesta sekä täydentää muita vastuullisuuteen liittyviä dokumentteja ja 

hankkeita, missään nimessä ei ole tarkoitus korvata niitä. Standardi sisältää keskeiset 

vastuuseen liittyvät asiat ja se antaa yhteisen kuvan siitä, mitä vastuullisuudella 

tarkoitetaan ja miten vastuullisuuden voi tuoda osaksi yrityksen toimintaa. Standardi 

täydentää jo käynnissä olevaa vastuullisuustyötä sekä auttaa ymmärtämään ja 

toteuttamaan vastuullisuutta. ISO 26000:ssa vastuullisuus on varsin laaja käsite ja 

standardi myös määrittelee tarkasti vastuullisuuteen liittyvän terminologian, käsitteet 

sekä periaatteet, unohtamatta vastuullisuuden tunnistamista, sidostyhmien 

osallistuttamista ja seitsemää vastuullisuuden ydinaihetta: yrityksen hallintotapa, 

ihmisoikeudet, työelämän käytännöt, ympäristö, oikeudenmukaisuus, kuluttaja sekä 

yhteisön toimintaan osallistuminen ja toiminnan kehittäminen. ISO 26000 -standardi 

käsittelee myös yrityksen vielä avoimet kysymykset, jotta se on valmis toimimaan 

vastuullisesti ja se myös edesauttaa yritystä valitsemaan parhaat tavat toteuttaa 

vastuullista yritystoimintaa. Se auttaa yritystä siirtymään hyvistä aikomuksista tekoihin.   

(SFS-ISO 26000 Yhteiskuntavastuuopas, 1-8)  

 

  



39 

 

 

 

2.3.4 GRI -ohjeiston soveltaminen 

 

Useat kansalliset ja kansainväliset instituutiot ovat kehittäneet vastuullisuusohjeistuksia 

raportointia varten. Ohjeistuksien määrästä huolimatta GRI -ohjeisto on globaalisti 

yritysten, yhteisöjen sekä asiantuntijoiden keskuudessa eniten käytetty. (Dumay, 

Guthrie, Farneti 2010, 532) Parhaimpia ominaisuuksia GRI -ohjeistossa on sen sallima 

raportoinnin vaiheittainen kehittäminen. Organisaation pitää vain ilmoittaa 

noudattavansa GRI -ohjeita ja periaatteita, vaikkei vielä pystyisikään raportoimaan 

kattavasti kaikilta osa-alueilta. Puutteellisesta raportoinnista huolimatta organisaation 

täytyy osoittaa selkeästi kehittävänsä raportointia kohti kattavaa GRI -raportointia 

sisällön laajuuden kuvauksen sekä tarvittaessa raportin laajentamissuunnitelman 

avulla. Raportin voi julkaista haluamassaan muodossa, kuten verkkojulkaisuna, 

yhdessä vuosikertomuksen tai tilinpäätösraportin kanssa. GRI -ohjeiston mukaisesti 

raportissa on oltava tiedot, jotka ovat olennaisia sekä itse organisaatiolle että sen 

sidosryhmillekin. Raportoinnin tulee täyttää seuraavat ehdot ja mielellään alla olevassa 

järjestyksessä: 

 

 Organisaation strategia ja taustakuvaus 

 Hallinto- ja johtamiskäytännöt 

 Toimintaindikaattoreiden eli mittareiden vertailukelpoista tietoa organisaation 

taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristötoiminnasta 

 (Global Reporting Initiative 2006, 5) 

 

Raportoinnin mittarit jaetaan keskeisiin ja täydentäviin suorituskykyä mittaaviin 

mittareihin. GRI -ohjeisto edellyttää kaikkien keskeisten mittareiden raportointia. Jos 

jokin mittari on jätetty pois, syy mittarin poistamiselle täytyy ilmoittaa. Mittareiden 

valitseminen on suoritettu siten, että ne ovat olennaisia suurimmalle osalle raportoitavia 

organisaatioita ja kiinnostavat enemmistöä sidosryhmistä. Organisaation raportoinnissa 

on suositeltavaa käyttää myös täydentäviä mittareita. Täydentävien mittareiden 

poisjättäminen ei kuitenkaan aiheuta ongelmia. Täydentävät mittarit voivat esimerkiksi 

kuvata sosiaalisen vastuun parhaita käytäntöjä tai vaihtoehtoisesta organisaation 
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keskeisten sidosryhmien kiinnostuksen kohteita. Kaiken kaikkiaan vastuuraportoinnissa 

tavoite on raportoinnin läpinäkyvyys, sidosryhmät edellyttävät selkeää, läpinäkyvää 

raportointia. Raportti on läpinäkyvä silloin, kun se sisältää tietoa kaikista organisaation 

keskeisistä toiminnan vaikutuksista kuvaavista teemoista, mittareista, 

tiedonkeruuprosesseista, käytännöistä sekä oletuksista. Raportissa on oltava yrityksen 

johtokunnan/hallituksen tai toimitusjohtajan/pääjohtajan allekirjoittama lausunto siitä, 

että raportti on laadittu ohjeiston mukaisesti. Raportoinnin periaatteet ovat:  

 

 

 

Kuvio 3. Vastuuraportoinnin periaatteet (Global Reporting Initiative 2006, 5-17) 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tämän tutkimuksen ensimmäinen osa käsittelee käytettäviä tutkimusmenetelmiä. 

Tutkimusprosessi, tiedonkeruu ja prosessointi ovat raportoitu niin hyvin, kuin se näillä 

valituilla menetelmillä on mahdollista. Tutkimuksen laadun varmistamiseksi 

tutkimuksessa käsitellään myös validiteettia sekä reliabiliteettia. Puolestaan 

tutkimuksen toinen osa keskittyy kohdeyrityksien vastuuraportointiin ja miten eri 

teollisuudenaloilla raportointi on kehittynyt valitulla aikajänteellä. Tutkimus suoritetaan 

vertailemalla kohdeyritysten yritysvastuuraportteja keskenään ja pyritään löytämään 

eroavaisuuksia sekä selittämään eri teollisuuden alojen raportoinnin kehittymistä.  

 

3.1 Tutkimusote 

 

Tutkimus on itsenäinen tutkimus yritysvastuun raportoinnin kehittymisestä eri 

teollisuuden toimialoilla. Tutkimusongelmien ratkaisuun valikoitui kvalitatiivinen ja 

vertaileva case -tutkimus, koska näiden menetelmien avulla eri teollisuudenalojen 

tuottamasta raportointimateriaalista saa parhaiten kerättyä tietoa ja analysoitua tietoa 

tutkimusongelmien ratkaisemiseksi. Tapaustutkimuksen avulla tutkija pääsee 

parhaimpaan syväanalyysiin tutkittavista kohteista ja vertailtua tietoja keskenään. 

Tutkija katsoi parhaaksi hyödyntää laadullista tapaustutkimusta, koska kohde on rajattu 

sekä tutkimuksessa käytettävä materiaali on myös rajattu ja näiden menetelmien käyttö 

sopi tutkimukseen. Lähtökohtana laadulliselle tutkimukselle oli löytää vastaus 

tutkimusongelmaan. Tutkijan tietämys kaivos-, metsä- ja öljyteollisuudesta rajoittui vain 

yleistietämykseen, joten tutkimus lähti liikkeelle ilman mitään suurempia käsityksiä 

aloista. Kun tutkija alkoi tutustua aiheeseen lähemmin, niin se tapahtui tutkimalla 

aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, artikkeleita, yritysten vastuuraportteja sekä keräämällä 

yleistietoa aiheeseen liittyviltä nettisivuilta. Yritysvastuun käsite ja raportointi tuli 

tutkijalle tutuksi pro gradu -tutkielman työstämisen avulla.  
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3.2 Tutkimuksen konteksti – kaivos-, metsä- ja öljyteollisuus 

 

Kaivos, metsä- ja öljyteollisuus ovat merkittäviä teollisuudenaloja sekä Suomessa että 

muuallakin maailmassa. Edellä mainitut alat ovat kaikki ympäristön kanssa läheisesti 

tekemisissä, joten vastuuraportointi ei varmasti tule tulevaisuudessa vähenemään, vaan 

todennäköisesti korostuu ja varsinkin eri sidosryhmien vaatimuksilla on tähän 

merkittävä vaikutus. Toimialoilla vastuullisuus heijastuu yritysten toimintaan ja 

raportointiin sekä sidosryhmien että yhteiskunnan vaatimuksesta. Erilaisten suoritusten 

ja säädösten tavoite on muokata yrityksistä vastuullisia ja samalla vastuullisuudesta 

tulee luonteva osa yrityksen raportointia. Yritysvastuun merkitys on koko ajan 

korostunut ja yritykset tekevät koko ajan töitä saavuttaakseen taloudellisen, 

ympäristöllisen ja sosiaalisen vastuullisuuden.  

 

Kaivossektorista on tullut modernin elämän keskus, koska miljoonia tuotteita 

valmistetaan käyttämällä kaivoksista peräisin olevia raaka-aineita. Teollisuudelle 

yleensäkin on elintärkeää taloudellinen kehitys, mutta raaka-aineiden hankkiminen ei 

ole mahdollista ilman ympäristöllisiä ja sosiaalisia kustannuksia. Kaivosteollisuuden 

paikallisten vaikutusten hallitsemisen lisäksi yritysten on otettava huomioon 

saastuttaminen, väärinkäytökset ja ihmisoikeudet. Tänä päivänä yritykset ovat 

tietoisempia kestävästä kehityksestä, joten yritykset yrittävät minimoida 

ympäristöseuraukset. Kaivosteollisuutta edustamaan on perustettu The World Steel 

Association, joka on voittoa tavoittelematon organisaatio. Sen tavoite on vaikuttaa 

terästeollisuuden taloudelliseen, ympäristölliseen ja sosiaaliseen kestävään 

kehitykseen. Outokumpu on sitoutunut The World Steel Associationiin. Jotta 

kaivosteollisuus kestävä kehitys kehittyisi tulevaisuudessa, niin kaivosteollisuuden ja 

hallituksen täytyy tehdä yhteistyötä edistääkseen kehitystä. Myös yhteisöjen konfliktien 

ratkaiseminen, hyvinvoinnista huolehtiminen ja ympäristöriskien vähentäminen ovat 

kaikki tärkeitä asioita kestävälle kehitykselle. Jotta yritysvastuusta tulisi 

kaivosteollisuudelle yhteinen päämäärä, niin siitä täytyy tehdä myös taloudellisesti 

kannattavaa.  (www.wbcsd.org, www.worldsteel.org)  

 

http://www.wbcsd.org/
http://www.worldsteel.org/
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Metsä peittää noin 30% maailman maa-alasta, joten se on voimakas luonnon symboli ja 

sen monimuotoisuus on nähtävissä jokapäiväisissä tuotteissa ja palveluissa, joita 

ihmiset käyttävät. WBCSD ajaa kestävää kehitystä eteenpäin puuteollisuudessa, koska 

ihmisten tarpeet kasvavat koko ajan ja yritysten täytyy ottaa huomioon kasvava metsä- 

ja paperituotteiden tarve sekä toisaalta samaan aikaan täytyy huomioida uusiutuva ja 

kasvihuoneneutraali energia, ekosysteemi ja terveellinen elinympäristö. WBCSD:n 

huolenaiheena ovat metsien hävittäminen ja pysyvä metsäalan pieneneminen. 

Tulevaisuudessa pyritään siihen, että kestävä kehitys on tasapainossa lisääntyvän 

metsätuotteiden kysynnän kanssa sekä ekologisesti että sosiaalisilta arvoiltaan. 

(www.wbcsd.org) 

 

Öljyteollisuus varsinkin Euroopassa on maailman johtavia ympäristöasioiden huomioon 

ottamisessa. Teollisuus tukee EU:n tavoitteita vähentää ympäristölle haitallisia 

päästöjä. EUROPIA eli European petroleum industry association on elintärkeä 

organisaatio ja tekee taukoamatta töitä parannusten eteen. Se on panostanut ennen 

kaikkea työhyvinvointiin ja terveelliseen ympäristöön, Neste on jäsenenä 

EUROPIA:ssa. EUROPIA on päättänyt jatkaa taistelua minimoidakseen ympäristöriskit 

hankkimalla korkealaatuisia tuotteita ja palveluita turvallisesti, taloudellisesti ja 

tehokkaasti. Se haluaa edistää yritysvastuuta öljyteollisuudessa. EUROPIA tekee 

tiivistä yhteistyötä EU:n kanssa ja noudattaa sen asettamia lakeja sekä säännöksiä. 

Öljyteollisuus on keskittynyt parantamaan ilmanlaatua, päästöjä ja jätehuoltoa. 

(www.europia.com)    

 

  

http://www.wbcsd.org/
http://www.europia.com/
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3.3 Tutkittavat yritykset 

 

3.3.1 Outokumpu 

 

Outokummun toiminta alkoi jo vuonna 1910 Itä-Suomesta kuparimalmiesiintymän 

innoittamana. Itse asiassa Outokummulla on yhtä pitkä historia kuin ruostumattomalla 

teräksellä, koska ruostumaton teräs keksittiin lähes samaan aikaan 1910-luvulla. Sadan 

vuoden aikana on muotoutunut nykyinen Outokumpu. Vuonna 2001 yhtiö hankki Avesta 

Sheffieldin ja vuonna 2012 ThyssenKruppin ruostumattoman teräksen yksikön 

Inoxumin. Yhtiön historiassa 1910–1940-luvut olivat kuparin aikakautta ja vasta 1950-

luvulla yhtiö alkoi laajentaa muihin metalleihin, kuten nikkelin, sinkin ja koboltin 

jalostamiseen. Vuosi 1976 oli merkittävä, koska silloin sulatettiin ensimmäinen erä 

terästä. 1990-lukuun tultaessa yhtiö keskittyi yhä enemmän ruostumattomaan 

teräkseen ja sitä kautta on saavuttanut vankan aseman maailman huipulla. Puolestaan 

2010-luku on tuonut tullessaan ruostumattoman teräksen rinnalle 

erikoismetalliseostuotteet. Uudet innovaatiot ja intensiivinen kehitystyö ovat tuottaneet 

yhtiölle tinkimättömän paikan teräsmaailman huipulla.  

 

Outokumpu on vakiinnuttanut asemansa ruostumattoman teräksen ja 

erikoismetalliseostuotteiden johtajana markkinoilla. Yhtiö valmistaa edistyksellisiä 

materiaaleja rakentamaan kestävää maailmaa. Materiaaleissa panostetaan 

tehokkuuteen, kestävyyteen ja kierrätettävyyteen ja siksi se on ihanteellinen materiaali 

kestäviä ratkaisuja vaativiin kohteisiin aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja 

energialaitoksiin. Ruostumaton teräs on täysin kierrätettävä, korroosiokestävä, 

hygieeninen, huoltovapaa ja vahva materiaali. Luonnonvarat ovat koko ajan 

rajallisempia, joten teräksen taipuminen moneksi säästää myös arvokkaita 

luonnonvaroja. Outokumpu työllistää noin 12 000 henkilöä yli 30 maassa. Yritys tarjoaa 

asiakkailleen sekä kumppaneilleen teknistä asiantuntemusta ja korkealaatuisia tuotteita. 

Yhtiö luo intohimoisesti materiaaleja ja ratkaisuja nykypäivän kasvaviin tarpeisiin. 

Asiakaskunta koostuu eri teollisuuden aloista, jotka käyttävät ruostumatonta terästä ja 

tarjolla olevia muita palveluita. Ruostumaton teräs on ehdottomasti yksi parhaista 

tulevaisuuden kestävän kehityksen rakennusmateriaaleista. Se on yksi nopeimmin 
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kasvavista metallimarkkinoista kautta maailman. Outokummulla on laajasti tunnettu 

maailman johtava tekninen tuki, tutkimus ja kehitys. Outokummulla on merkittävää 

kromikaivostoimintaa ja ferrokromin tuotantoa kuten myös laaja valikoima muita 

terästuotteita ruostumatotmasta teräksestä. Outokummun tehtaat Suomessa, 

Ruotsissa, Iso-Britanniassa ja USA:ssa tuottavat suurimman osan ruostumattomista 

terästuotteista mukaan lukien kuuma- ja kylmävalssatut levyt ja nauhat, 

tarkkuusnauhat, putket ja putken osat. Näitä erikoistuotteita valmistetaan tehtaissa, 

jotka sijaitsevat useissa Euroopan maissa ja Pohjois-Amerikassa. 

(www.outokumpu.com)  

 

Taulukko 1. Outokummun perustiedot 

 2014 2013 2012 

Liikevaihto €M 6844 6745 7061 

Liikevoitto €M -243 -510 -754 

Työntekijät 12125 12561 14073 

(www.outokumpu.com)  

 

3.3.2 Stora Enso 

 

Stora Enso on globaali paperiin, pakkaukseen ja puutuotteisiin keskittynyt yritys, joka 

tuottaa sanomalehti-, kirja-, lehti- ja mainospaperia, pahvia sekä teollisuuden 

pakkausmateriaaleja että puutuotteita. Yhtiön filosofiaan kuuluu innovatiivinen ajattelu 

ja tuotevalikoiman laajentaminen kierrätettyihin materiaaleihin yhteistyökumppaneiden 

innovatiivisilla ratkaisuilla. Yhtiö sai alkunsa vuonna 1998 ruotsalais-suomalaisen 

STORA AB:n (Stora Kopparbergs Bergslags AB) ja suomalaisen Enso Oyj:n 

yhdistäessä voimansa. Vuoteen 2007 mennessä Stora Enso oli Euroopan suurin ja 

maailman kolmanneksi suurin metsäteollisuusalan yhtiö.  

 

http://www.outokumpu.com/
http://www.outokumpu.com/
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Stora Ensossa työskentelee noin 27 000 työntekijää yli 35 maassa maailmanlaajuisesti. 

Yhtiö on listattu Helsingin ja Tukholman pörsseissä. Yhtiö käyttää ja kehittää 

parhaimpia asiantuntijoita, jotta yhtiön tarjoamat kierrätetyt materiaalit kohtaavat heidän 

asiakkaidensa tarpeet. Yhtiön tuotteet ovat ilmastoystävällisiä ja tarjoavat oivan 

vaihtoehdon kierrättämättömästä materiaalista valmistetuille tuotteille. Yhtiön ratkaisut 

perustuvat luonnollisesti puuhun, koska siitä on laaja-alaisia hyötyjä sekä 

liiketoiminnalle, ihmisille että planeetalle. Vastuullisuus vahvistaa yhtiön ajattelutapaa ja 

lähestymistapaa jokapäiväiseen liiketoimintaan. Stora Enso on panostanut paljon 

kasvaviin markkinoihin, kuten Kiinaan ja Latinalaiseen Amerikkaan. Yhtiö on kovaa 

vauhtia kasvamassa kehittyvillä markkinoilla, jolle kestävä kehitys on toiminnan 

periaate.  Stora Enson toiminta perustuu kestävään kehitykseen, joka tarkoittaa 

taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä vastuuta. Tämä toimintatapa välittyy kaikessa, 

mitä yritys tekee ja miten se toimii. (www.storaenso.com)  

 

Taulukko 2. Stora Enson perustiedot 

 2014 2013 2012 

Liikevaihto €M 10213 10563 10837 

Liikevoitto €M 810 578 630 

Työntekijät 29009 28921 28203 

(www.storaenso.com)  

 

3.3.3 Neste Oil Oyj 

 

Netse Oil Oyj (entinen Neste) on perustettu vuonna 1948. Vuonna 1997 valtioneuvosto 

päätti yhdistää omistamansa Imatran Voima Oy:n ja Neste Oyj:n, jolloin yhdistämisen 

tuloksena syntyi Fortum -yhtiö, jonka toimialoina olivat öljy ja sähkö. Öljyn ja sähkön 

yhteinen taival kesti aina vuoteen 2005, jolloin Fortumin öljytoimiala erkaantui omaksi 

yhtiökseen Neste Oil Oyj:ksi. Erkaantumisen jälkeen yhtiö on voinut keskittyä vain 

yhteen toimialaan ja keskittää osaamisensa ympäristöystävällisempiin polttoaineisiin. 

http://www.storaenso.com/
http://www.storaenso.com/
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Neste Oil Oyj keskittyy korkealaatuiseen puhtaamman liikenteen polttoaineiden 

jalostukseen ja markkinointiin. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita. Neste Oil 

on tällä hetkellä yksi maailman johtavista uusiutuvista raaka-aineista valmistetun 

dieselin toimittaja. Yhtiön tavoite on olla halutuin kumppani puhtaamman liikenteen 

polttoaineratkaisuissa sekä vastuullisena yrityksenä. Yhtiö on päässyt maailman 

vastuullisempien yritysten The Global 100 -listalle sekä Dow Jonesin kestävän 

kehityksen indeksiin useana vuotena. Neste Oil on myös arvioitu Forest Footprint 

Disclosuren (FFD) toimesta öljy- ja kaasualan parhaaksi metsäjalanjäljestään 

kertovaksi yritykseksi. Yhtiö raportoi myös toimintansa kasvihuonekaasupäästöt osana 

Carbon Disclosure -projektia. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja 

Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 260 000 tynnyriä 

päivässä. Neste Oil toimii yli 10 eri maassa ja työntekijöitä on noin 5000. 

(www.neste.com)  

 

Taulukko 3. Nesteen perustiedot 

 2014 2013 2012 

Liikevaihto €M 15011 17238 17853 

Liikevoitto €M 150 632 321 

Työntekijät 4989 5097 5031 

(www.neste.com)  

 

3.4 Tiedon keruu, prosessointi ja tulkinta 

 

Tiedonkeruu tapahtui tutkimalla yritysten vuosikertomuksia, vastuuraportteja ja 

ympäristöraportteja vuosien 2008–2014 väliseltä ajalta. Tutkimuksen tarkoitus oli 

käyttää hyväksi yritysten Internet -sivuja ja sähköisiä asiakirjoja, jotta tutkimus olisi 

mahdollista suorittaa.  

http://www.neste.com/
http://www.neste.com/
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Taulukko 4. Tutkimusmateriaalit 

 

3.5 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden mittareina käytetään validiteettia ja 

reliabiliteettia, mutta ne eivät välttämättä sovellu luotettavuuden mittaamiseen, koska 

laadullisessa tutkimuksen tarkoitus on mitata koko tutkimusprosessin luotettavuutta. 

Validiteetti ja reliabiliteetti eivät mittaa kaikkia tutkijan toimenpiteitä, joten laadullisen 

tutkimuksen luotettavuustermit voidaan periaatteessa jakaa seuraaviin ryhmiin: 

uskottavuus, siirrettävyys, varmuus ja vahvistuvuus. Uskottavuus luotettavuuden 

kriteerinä tarkoittaa tutkijan omia ennakko-odotuksia ja johtopäätösten oikeellisuutta.  

Tutkimustulosten siirrettävyys/sovellettavuus on mahdollista, jos tutkimusaineiston 

kuvailu on monipuolista. Tämän perusteella lukija voi päätellä, voiko tutkimuksen 

löydöksiä soveltaa muihin kohteisiin. Varmuutta tutkimukseen lisätään ottamalla 

huomioon tutkijan ennakko-oletukset. Puolestaan vahvistuvuus tarkoittaa sitä, että 

tehdyt tulkinnat saavat tukea toisista vastaavaa ilmiötä tarkastelleista tulkinnoista. 

Koska validiteetin ja reliabiliteetin käsitteet ovat jääneet pysyvästi laadullisen 

tutkimuksen kirjallisuuteen, niin nämä käsitteet on syytä tuntea. Ne varmistavat 

osaltaan tutkimuksen laatua. (Eskola & Suoranta 2008, 210–212; Koskinen & Alasuutari 

& Peltonen 2005, 257)  

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Outokumpu
Corporate 

Responsibity 

Report s. 56

Online Annual 

Report sisältäen 

Sustainability 

Report

Online Annual 

Report sisältäen 

Sustainability 

Report

Online Annual 

Report sisältäen 

Sustainability 

Summary s.120

Online Annual 

Report sisältäen 

Sustainability 

Report s. 160

Sustainability 

Report s. 37

Sustainability 

Report s. 38

Neste Oil

Vuosikertomus 

2008 sis. 

vastuullisuus s. 

21

Vuosikertomus 

2009 sis. 

vastuullisuus s. 

23

Vuosikertomus 

2010 sis. 

vastuullisuus s. 

23

Vastuullisuus-

raportti 2011 s. 

172

Vastuullisuus-

raportti 2012 s. 

111

Vastuullisuus-

raportti 2013 s. 

98

Vastuullisuus-

raportti 2014 s. 

105

Stora Enso

Stora Enso 

Sustainability 

Performance 

2008 s. 37

Stora Enso 

Sustainability 

2009 s. 48

Global 

Responsibility 

Report 2010 s. 

52

Global 

Responsibility 

Report 2011 s. 

64

Global 

Responsibility 

Report 2012 s. 

72

Global 

Responsibility 

Report 2013 s. 

80

Global 

Responsibility 

Performance 

2014 s. 102
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4 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Vastuuraporttien analysointi tapahtuu yrityskohtaisesti ja eri vastuullisuuden alat 

taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen erikseen, jotta tutkimustukosten vertailu 

olisi selkeää ja erot nousisivat paremmin esille. Yritysvastuuraportoinnin kehitys 

käydään läpi luvun lopussa. Yritysvastuun kehityksen analysointi perustuu sähköisiin 

vastuu- ja vuosiraportteihin. 

 

4.1 Raporttien rakenne ja ulkoasu 

 

Lotilan (2004) mukaan vastuuraporttien rakennetta ja ulkoasua voidaan pitää 

ulkokohtaisimpina vertailuperusteina, joten raporttien vertailu aloitetaan niistä.  Stora 

Enson raporttien (2008–2014) sivumäärät vaihtelevat vuoden 2008 raportin 37 sivusta 

vuoden 2014 raportin 102 sivuun, joten raporttien sivumäärät kasvavat vuosi vuodelta 

ja ovat toki verrannollisia myös sisällön laajentumiseen. Halutaan raportoida asioista 

laajemmin ja tarkemmin eri sidosryhmille. Raporttien ulkoinen tarkastelu osoittaa 

luonnollisen jatkumon raporttien laajentumiselle, tekstin määrä on lisääntynyt 

merkittävästi vuoden 2008 raporttiin verrattuna. Vaikka raportteihin sijoitettujen kuvien 

määrä korreloi sivumäärän lisääntymisen kanssa, siitä huolimatta raporttien sisältö ei 

ole kärsinyt lisääntyneestä kuvamäärästä, vaan sisältö on informatiivisempaa, kuin 

tarkasteluajankohdan alussa. Tuoreimmissa raporteissa kuvat on sijoiteltu paremmin ja 

ne ovat pienempiä kuin 2008 raportissa ja tämä on myös yksi merkki siitä, että Stora 

Enson raportointi on kehittynyt sisällöllisesti merkittävästi, enää ei tarvitse laittaa isoja 

kuvia pääosaan, koska raportointi ei ole vielä kehittynyt organisaatiossa ja toki asiaa 

pitää peilata myös sidosryhmien tarpeiden kasvamisella. Kuvat ovat oiva lisä raporttiin, 

koska niissä esiintyy yrityksen työntekijöitä ja myös kuvia erilaisista toiminnoista ympäri 

maailmaa. Kuitenkin uusimmissa raporteissa kuvat on korvattu graafeilla, joten niihin 

olisin kaivannut realistisia kuvia, joita aiemmissa raporteissa on ollut, koska kuvien 

avulla lukija pääsee konkreettisesti käsiksi ihmisiin yrityksen menestyksen takana sekä 

saa kuvan työskentelyolosuhteista. Visuaalinen ilme on vähäisistä kuvista huolimatta 

hyvä ja raporttien luettavuus on kokonaisuudessaan miellyttävä ja selkeä. Kuvat tekevät 
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raportoinnista myös konkreettisempaa, koska lukija pääsee visuaalisesti mukaan 

globaalin yrityksen toimintaan eri maissa. 

 

Stora Enson raporttien alussa esitellään raportin laajuus, päämäärä ja tavoitteet. 

Jokaisen raportin alussa on vastuullisuuskartta, jossa kerrotaan tärkeimmät 

vastuullisuusasiat eri maantieteellisissä kohteissa. Kartta antaa loistavan 

yleiskatsauksen, mihin kussakin paikassa on vastuullisuudessa keskitytty. Kauttaaltaan 

raportit käsittelevät yritysvastuun kaikki osa-alueet (talous, ympäristö ja sosiaaliset 

asiat) läpi. Uusimpia raportteja verrattaessa vuoden 2008 raporttiin on havaittavissa 

selvä kehittyminen ja asiasisällön laajentumisen myötä ja sidosryhmät on huomioitu 

paremmin raporteissa. Raporteissa on nostettu esille sidosryhmille tärkeät asiat, koska 

raportointi pitkälti perustuu sidosryhmien esittämiin vaatimuksiin ja tarpeisiin. 

Raportointi on myös hyvin johdonmukaista ja punaisena lankana läpi raportoinnin toimii 

GRI-ohjeisto, joka heijastuu hyvin paljon raportoitaviin asioihin ja missä järjestyksessä 

asiat esitetään. Raporttien sisällön positiivinen kehityssuunta näkyy uusimmissa 

raporteissa ja miten niissä on panostettu kertomaan tuotteista, alkulähteiden 

vastuullisuudesta sekä ympäristövaikutuksista. Tähän puolestaan vaikuttaa myös 

raportointiohjeiston kehittyminen. 

 

Neste Oil on vuosien 2008–2010 välisenä aikana raportoinut vastuullisuusasioista 

vuosiraporttien yhteydessä, mutta vuodesta 2011 eteenpäin Neste Oil on julkaissut 

erilliset vastuullisuusraportit. Tämä osoittaa sen, että vastuullisuusasiasta on tullut aina 

vain merkittävämpi ja erillinen raportti on selkeämpi lukijalle. Sidosryhmät eivät 

välttämättä halua tutustua koko vuosiraporttiin, vaan erillinen raportti heille tärkeistä 

asioista on nyt saatavilla helposti. Kuitenkin GRI -ohjeiston mukaisesti molemmat 

julkaisutavat ovat sallittuja, oli raportti sitten vuosiraportin yhteydessä tai erillisenä 

raporttina. Lukijanäkökulmasta miellyttävämpi tapa on julkaista vastuullisuusraportti 

erillisenä omana osionaan. Raporttien vastuuasioista käsittelevät sivumäärät 

vaihtelevat 22–170 sivun välillä. Huomattava sivumäärän kasvu on tapahtunut vuoden 

2011 raportissa, jossa perehdytään spesifimmin ja laajemmin vastuullisuusasioihin. 

Sama linja jatkuu vuoden 2012–2014 raporteissa, joskin sivumäärä on asettunut noin 

100 paikkeille, joten vastuullisuuden raportointi jatkaa hyvää kehitystä ainakin 
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rakenteen ja ulkonäön osalta ja on vakiinnuttanut asemansa yrityksen raportoinnissa. 

Toisaalta raportointia on kehitettävä, koska sidosryhmät sekä imago vaativat sitä. 

Raporttien ulkoinen ilme kuvien suhteen vaihtelee jonkin verran. Esimerkiksi vuosien 

2008–2010 raporteissa on sivumääriin nähden paljon kuvia, mutta kuvat ovat 

suhteellisen pieniä. Luonnollisesti vuosien 2011–2014 raporteissa on paljon pieniä 

kuvia, mutta jo raporttien sivumäärät kertovat, että niihin on panostettu enemmän ja 

tekstiä on huomattavat määrät enemmän, kuin aikaisemmissa raporteissa. 

Yleisilmeeltään raportit ovat vuoden 2011 jälkeen suhteellisen samanlaisia ja kuvia on 

sopivassa suhteessa raportin tekstimäärään verrattuna. Sekä vuosiraporttien että 

vastuullisuusraporttien kuvat on otettu Neste Oilin tehtailta, joten kuvat tuovat 

realistisen lisän raportointiin. Ne lisäävät tekstin arvoa, koska lukija saa konkreettisen 

kuvan siitä esim. miltä tietyssä tehtaassa näyttää ja millaisia ihmisiä siellä on töissä. 

Neste Oilin raporttien visuaalinen ilme on selkeä ja lukijalle miellyttävä. 

 

Nesteen vuosiraportit alkavat samalla tavalla eli ensin kerrotaan Neste Oil Oyj:stä 

lyhyesti sekä strategiasta. Vastuullisuusosiossa taloudellinen, ympäristö ja sosiaalinen 

vastuu käydään erikseen läpi. Mielestäni raporttien rakenne on varsin selkeä sekä 

jokaisessa osiossa on tarkemmin kerrottu, mihin kullakin asialla on tähdätty ja keneen 

mikäkin asia vaikuttaa. Uutena asiana vuoden 2009 raporttiin on otettu mukaan GRI -

sisältöindeksi, josta käy ilmi Neste Oilin GRI:n sovellustaso C+. Vuoden 2010 ja 2011 

raporteissa on otettu esille vastuullisuuden painopisteet sekä kerrottu Neste Oilin 

vastuullisuuden johtamisesta. Raporteissa on painotettu enemmän tavoitteita sekä 

kerrottu onnistumisista että riskeistä, joita vastuullisesti toimiminen aiheuttaa. Lisäksi 

vuoden 2011 raporttiin on tullut uutena osiona vastuullisuuden tavoitteet, jossa 

tarkemmin kerrotaan taulukon muodossa, millaisia tavoitteita on asetettu, miten niihin 

päästään sekä seuraavan vuoden tavoitteet. Vastuun suunnittelusta on tullut 

kauaskantoisempaa ja päämäärätietoisempaa. Viimeisimmissä kolmessa raportissa 

sidosryhmät ovat vahvasti mukana kehittämässä raportointia sekä yrityksen 

vastuullisuutta. Vuodesta 2012 lähtien raportit on jäsennelty paremmin verrattuna 

edellisiin vuosiin ja mukaan on tullut paljon erilaisia käytännön case -esittelyjä. 

Uusimmat raportit edustavat nykypäivää ja ovat paljon interaktiivisempia kuin 

vanhemmat. Ne ovat visuaalisesti miellyttävämpiä ja raporteille on nostettu hyvin esille 

merkittävimpiä asioita visuaalisesti kuvien muodossa, joista pääsee tarkemmin 
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porautumaan esimerkiksi tunnuslukuihin. Kaiken kaikkiaan raporttien kehittymisessä on 

selkeä suuntaus parempaan ja lukijaystävällisempään muotoon, unohtamatta 

visuaalisesti voimakasta vaikutusta lukijaan. Vuosien 2012–2014 raporteissa Neste 

Oilin GRI:n sovellustaso on B+. 

 

Outokumpu on julkaissut sekä vastuullisuusraportteja että vuosiraportteja, joiden 

yhteydessä on käsitelty vastuullisuusasioita. Vuonna 2008 Outokumpu on julkaissut 

erillisen vastuullisuusraportin, muina vuosina 2009–2013 raportit on integroitu 

vuosiraportin yhteyteen online -versiona, joten sivumäärien vertailu ei ole mahdollista. 

Puolestaan vuonna 2014 Outokumpu on taas julkaissut erillisen vastuullisuusraportin. 

Raporttien sivumäärät vaihtelevat 50–160 sivun välillä ja kuten aiemmin totesin, 

sivumäärien vertailu ei ole mahdollista välissä olevien online -raporttien takia. 

Outokummun raporteissa on käytetty suhteellisen vähän kuvia, joka tietysti 

mahdollistaa suuremman määrän tekstiä. Mielestäni Outokummun käyttämät kuvat ovat 

vähäisestä määrästä huolimatta hyvin yritystä kuvaavia. Kuten jo edellä mainituissa 

Neste Oilissa ja Stora Ensossa kaikki kuvat vaikuttavat olevan kuvia yrityksen 

tuotantolaitoksilta. Kuvissa on tavallisia työntekijöitä ja tuotantolaitoksia, joten raportti 

on jo niiden ansiosta maanläheisempi ja antaa yrityksestä realistisen kuvan. Yrityksen 

on myös tärkeä nostaa työntekijät yrityksen kantavaksi voimaksi, koska ilman loistavia 

työntekijöitä ei tule tulostakaan. Outokummun raportointiin panostaminen on tuottanut 

tulosta, koska vuoden 2008 raportti palkittiin parhaana vastuuraporttina sekä vuoden 

2009 integroitu online -raportti saavutti kolmannen sijan vastuuraporttikilpailussa. 

Outokummulla on vahva osaaminen vastuuasioiden raportoinnissa ja se heijastuu myös 

raporttien ulkoasuun, koska raportit ovat selkeitä, tehty kaikkia sidosryhmiä ajatellen ja 

selkeitä lukea. 

 

Outokummun raporttien rakenne on varsin samanlainen. Raportit sisältävät 

toimitusjohtajan katsauksen raportoitavaan vuoteen, kerrotaan yrityksestä, tavoitteista 

ja mitä on saavutettu sekä tietysti uudet tavoitteet, vastuun eri näkökulmat on jaoteltu 

erikseen eli taloudelliseen, ympäristölliseen sekä sosiaaliseen osioon. Raporteissa 

kerrotaan myös itse raportoinnista ja millaiset asiat raportin laatimiseen ovat 

vaikuttaneet, kuten GRI -ohjeisto ja Un Global Compact -aloite. Outokumpu on 
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käyttänyt raporteissaan jo vuodesta 2008 lähtien case -esimerkkejä kertoakseen 

asioista realistisessa näkökulmassa ja miten kyseiset asiat on ratkaistu. Jokaisessa 

raportissa myös sidosryhmät nostetaan esille ja miten asioista kommunikoidaan heidän 

kanssaan. Vuoden 2010 raportti on suppeampi ja sieltä puuttuu verrattaviin raportteihin 

nähden joitakin osioita ja tätä selittää vähäinen sivumäärä, Outokummun muihin 

raportteihin nähden varsin suppea, vain 30 sivua. Aivan loogista on, että kyseiseen 

sivumäärään ei saa samoja asioita, kuin yli sadan sivun raporttiin. Kuitenkin 

Outokummun viimeisin raportti vuodelta 2014 on varsin kattava, vaikka 

sivumäärällisesti ei tavoita 100 sivua. Raportissa on kaikki oleelliset elementit ja 

kerrottu vielä hyvin visuaalisesti ja informatiivisesti. Raportoinnin ulkoisten seikkojen 

puolesta Outokumpu on menossa interaktiivisempaan suuntaan kuten jo Stora Enson ja 

Nesteen kohdallakin totesin. Jatkumo vaikuttaa sidosryhmiin peilaten oikein hyvältä. 

 

 

Taulukko 5. Raporttien kuvamäärät 
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Taulukko 6. Raporttien sivumäärät 

 

4.2 Numeerinen tieto 

 

Raporttien vapaamuotoinen ja sanallinen kuvausten tiedollinen arvo saattaa vaihdella 

paljon, mutta yritysten käyttämät tunnusluvut ovat vertailukelpoisia, kuten GRI -

ohjeistuksen tarkoitus on ollut tuottaa vertailukelpoista dataa yritysten kesken. 

Yhtäläinen ohjeistus on antanut mahdollisuuden vertailla saman ja myös eri toimialojen 

yrityksiä keskenään, koska perusteet ovat kaikilla samat. Yritysten vastuuraportointi on 

kehittynyt ja kehittyy koko ajan eteenpäin ja nyt yritysten käyttöön on tullut uusi GRI G4 

-ohjeisto, joka yritysten pitäisi ottaa käyttöön vuoden 2015 vastuullisuusraportteja 

laatiessa. Ohjeistojen pitää pysyä kehityksessä mukana ja antaa releventti perusta 

yrityksille, jotta ne voivat tuottaa käyttökelpoista dataa erilaisille sidosryhmille. Yritysten 

tunnusluvut sekä raporteissa esitetyt muut liiketoimintaan liittyvät avainluvut kuvaavat 

parhaiten yritysten tilannetta.   
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Stora Enso käyttää raporteissaan sekä tunnuslukuja että muuta numeerista materiaalia, 

joten tämä antaa kokonaisvaltaisen käsityksen yrityksen tilasta. Stora Enso on esittänyt 

numeerisen tiedon taulukkoja ja kuvaajia apuna käyttäen. Numeerisen tiedon 

esittäminen taulukoissa ja kuvaajina antaa paljon selkeämmän ja vertailukelpoisemman 

kuvan kyseisistä luvuista. Usein taulukoihin ja kuvaajiin on liitetty vertailukohteiksi 

edellinen tai kaksi edellistä vuotta, mikä auttaa muodostamaan käsityksen yrityksen 

kehityksen suunnasta. Yleensä raporteissa on kerrottu, mikä on johtanut tunnuslukujen 

muutoksiin, jotta lukija saa kattavan tiedon yrityksen tilasta. Puolestaan Neste Oilin 

raporteissa numeerista tietoa on käytetty myös taulukoissa, mutta raportointiajanjakson 

alkupuolella ei läheskään yhtä paljon, kuin Stora Enso ja Outokumpu ovat käyttäneet. 

Neste Oil on ottanut avainlukuihin vertailutiedoksi muutaman edellisen vuoden vasta 

vuoden 2013 raportissa. Tämä on merkittävä parannus, koska se parantaa lukujen 

vertailukelpoisuutta lukijan näkökulmasta. Ennen vertailutietojen lisäämistä kehityksen 

suuntaa on ollut mahdoton arvioida, jos raportteja ei ole ollut useammalta vuodelta 

saatavilla samanaikaisesti ja odotettavaa on, että yritys kertoo viimeisimmässä 

tiedonannossa myös aiempien vuosien tilanteen selkeyden vuoksi. Raportin lukija saa 

kattavamman kuvan raportista ja yrityksen tekemistä konkreettisista muutoksista, kun 

on saatavilla aiempien vuosien lukuja uusien rinnalla. Neste Oililla on parantamisen 

varaa taulukkotiedon tuottamisessa. Osaltaan Outokumpu on lisännyt vuoteen 2014 

tultaessa numeerisen taulukkotiedon käyttöä huomattavasti verrattuna lähtökohtaan 

vuonna 2008. Outokummun raporteissa oli vertailukohtana kaksi edellistä vuotta, joten 

tietojen vertailu oli varsin mielekästä ja luvut antoivat varsin kattavan kuvan yrityksen 

tilanteesta. Stora Enso on kiistatta numeerisen taulukkotiedon ehdottomasti paras 

tuottaja verrattuna muihin kohdeyrityksiin.  
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Taulukko 7. Numeerinen tieto kohdeyrityksissä 

 

Kaiken kaikkiaan numeerisen tiedon tuottaminen on varsin yrityskohtaista ja siihen 

varmasti vaikuttavat toimiala, toimipisteiden määrä jne. Yritykset ovat rakenteeltaan 

erilaisia, joten myös numeerista tietoa muodostuu toisilla enemmän ja toisilla 

vähemmän. Esimerkiksi Stora Ensolla on sahoja ympäri maailman, joten luonnollisesti 

numeerinen tieto koskee sen kaikkia sahoja. Kun tarkastellaan yrityksiä erillisinä 

kokonaisuuksina, niin Neste Oil on ainut, jolla on tasaiseen tahtiin lisääntynyt 

numeerisen tiedon määrä. Puolestaan Outokumpu ja Stora Enso ovat vuonna 2012 

tuottaneet numeerista tietoa huomattavasti enemmän kuin aiempina vuosina ja tämän 

huippuvuoden jälkeen tiedon tuottaminen on vähentynyt merkittävästi molemmilla. 

Kuten edellä mainittu numeerisen tiedon käyttäminen taulukoissa antaa lukijalle 

selkeämmän kuvan yrityksestä numeroiden valossa ja taulukot ovat helppoja lukea ja 

ymmärtää. Taulukoiden avulla yritykset saavat tuotettua vertailtavaa tietoa enemmän 

visuaalisessa muodossa verrattuna lukuihin kirjoitetun tekstin seassa. 
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Kaikkien kohdeyritysten kohdalla on varsin mielenkiintoista huomata taulukoissa 

käytettyjen numeeristen tietojen määrän kasvu. Puolestaan graafien käyttö 

raportoinnissa on pysynyt suhteellisen samalla tasolla aina vuodesta 2008 vuoteen 

2014. Kaikkien kohdeyritysten kohdalla numeerisen tiedon lisääntyminen kertoo 

raportoitavien asioiden määrän kasvusta sekä raportteja laaditaan huomattavasti 

tarkemmin kuin aiemmin. Raporteista halutaan tehdä myös visuaalisesti 

mielenkiintoisempia. Kun taas graafien käyttö raporteissa ei korreloi niiden sivumäärien 

kanssa, koska graafien määrä on pysynyt suhteellisen vakiona huolimatta siitä, että 

sivumäärät ovat kasvaneet paikoin merkittävästikin. Raporttien sivumäärien kasvaessa 

myös visuaalisesti esitetty tietomäärä on lisääntynyt. Mielestäni on selkeämpää 

keskittää numeerinen tieto taulukoihin, koska niistä saa paljon vertailukelpoisempaa 

tietoa, kuin tekstin sekaan upotetuista numerodatasta. Esittämistapa on selkeämpi ja 

lukuihin on helppo palata jälkikäteen sekä vertailu edellisiin vuosiin on helpompaa. 

Kaiken kaikkiaan yritykset raportoivat numeerista tietoa valtavat määrät, mikä on 

varmasti eri sidosryhmien mieleen.  

 

 

Taulukko 8. Raporttien graafit 
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4.3 Case -tapaukset 

 

Stora Enso ei ole raporteissaan (2008–2014) erikseen nostanut esille case -kuvauksia 

ja sama linja jatkuu kaikissa tutkittavissa raporteissa. Raportteja lukiessa ilmenee, että 

case -kuvauksia on ripoteltu varsinaisen raportin tekstin sekaan, kuten vuoden 2012 

raportissa yhtiö promotoi Puolassa kierrätyksen puolesta ja työskentelee 

ympäristötietoisuuden puolesta sidosryhmäkampanjassa. Loistava esimerkki 

yhteistyöstä puolalaisten kanssa on Przystanck Woodstock -festivaalit, missä yhtiö 

osallistui keräämään jätepaperia yhteistyökumppaneidensa kanssa. Saman 

tempauksen aikana Stora Enso tuotti festivaaleille ekologisia paperikasseja. Kampanjan 

aikana yhtiö keräsi enemmän kuin 5 tonnia jätepaperia. Kierrätyspaperin esiin 

nostaminen Puolassa on hyvin tärkeää, koska siellä kierrätetään suhteellisen vähän, 

vain 43% paperimäärästä, verrattuna EU:n keskiarvoon 70%. (Stora Enso 2012, 11) 

Vuoden 2008 raportissa on kerrottu sosiaalisen vastuun toteuttamisesta Brasiliassa. 

Yhtiö on kehittänyt konsulttien avulla yhteistyötä ja dialogia alkuperäiskansojen kanssa. 

Yhteistyön tuloksena on syntynyt koulutus- ja kehitysohjelmia alkuperäiskansoille. 

(Stora Enso 2008, 23) Ympäristövastuuta yhtiö toteuttaa esimerkiksi Ruotsissa, jossa 

projektin tavoite oli mitata yhtiön aiheuttama vesijalanjälki eli tarkoitus on saada 

parempi ymmärrys, miten veden vähyys vaikuttaa yhtiön tuotteisiin sekä mitä riskejä 

veden käyttöön liittyy. Projekti sai alkunsa yhteistyöllä muun muassa WFN:n (Water 

Footprint Network) ja WWF:n kanssa. (Stora Enso 2009, 20) Vuoden 2010 raportissa 

on otettu esille puiden viljely – ohjelma paikallisten viljelijöiden kanssa. Stora Enson 

yhteistyökumppani Veracel -tehdas lahjoitti paikallisille viljelijöille 300 hehtaaria maata 

puiden viljelyä varten. Projektin tavoitteena on tehtaan tarvitsemien raaka-aineiden 

saatavuus läheltä sekä työllistää paikallisia viljelijöitä. (Stora Enso 2010, 28) Stora Enso 

tekee vahvaa yhteistyötä toisten yritysten, erilaisten järjestöjen ja WWF:n kanssa, jotta 

ympäri maailmaa olevat metsäviljelmät parantaisivat omalta osaltaan vastuullisuutta. 

Yhtiön on tarkoitus parantaa WWF:n kanssa seuraavien kahden vuoden aikana 

viljelmien vastuullisuutta instituutioiden ja teknologian näkökulmasta. (Stora Enso 2011, 

12) Kuten edellä on mainittu, niin case -kuvauksia löytyy jokaiselta osa-alueelta, kuten 

sidosryhmiin, turvallisuuteen ja eri näkökulmiin (talous, ympäristö ja sosiaalinen) liittyen.  
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Neste Oilin raporteissa on nostettu esille case -kertomuksia, mutta niitä ei ole otsikoitu 

case -nimellä eikä niitä ole mainittu sisällysluettelossa. Esimerkiksi vuoden 2008 

raportissa on sidosryhmiin liittyvä case. Nesteen ja Stora Enson on tarkoitus yhteistyön 

tuloksena kehittää uuden sukupolven biopolttoaineiden tuotantoteknologiaa. 

Biopolttoaineella on tarkoitus korvata fossiilisia polttoaineita sekä vähentää 

kasvihuonekaasupäästöjä. (Neste Oil 2008, 39) Puolestaan sosiaaliseen vastuuseen 

liittyen yhtiö on vuoden 2009 raportissa julkaissut tapauskertomuksen, joka liittyy 

yhteistyöhön koulujen kanssa. Yhtiö on ollut vahvasti mukana mm. kehittämässä toisen 

asteen koulutuksen työssäoppimista. Yhtenä yhteistyön tuloksena syntyi kolmivuotinen 

projekti, kemianluokka Gadolin, joka tarjoaa peruskoulun ja lukion sekä ammatillisten 

oppilaitosten oppilaille käytännönläheisen oppimisympäristön. Hankkeen tavoitteena on 

kehittää kemian opetusta ja oppimista, tukea positiivisen kuvan muodostumista 

kemiasta sekä lisätä alan koulutusvaihtoehtojen houkuttelevuutta. (Neste Oil 2009, 46) 

Sidosryhmäyhteistyöstä hyvänä esimerkkinä on vuoden 2010 raportissa mainittu case, 

jossa yhtiö järjestää Avoimet ovet -tilaisuuksia Porvoon ja Naantalin jalostamoilla. 

Lisäksi yhtiö järjestää säännöllisiä pienimuotoisempia tapaamisia ja tiedottaa lähistön 

asukkaita ajankohtaisista asioista. (Neste Oil 2010, 50) Yhtiö toteuttaa taloudellista 

vastuuta vuoden 2011 raportin mukaan esimerkiksi sponsoroimalla urheiluseuroja, 

tutkimus- ja kehitystyötä, tiedettä sekä kulttuuritapahtumia. Sponsorointi- ja 

hyväntekeväisyyskohteisiin voi tutustua tarkemmin yhtiön internet -sivuilla. (Neste Oil 

2011, 96) Samana vuonna yhtiö on nostanut esille myös ympäristövastuuseen liittyvän 

case -kuvauksen Porvoon jalostamon rikkidioksidipäästöistä. Rikkidioksidipäästöt ovat 

olleet kyseisenä vuonna poikkeuksellisen korkeat häiriön vuoksi. (Neste Oil 2011, 126) 

Yhtiö on nostanut ympäristövastuuseen liittyen esille case -kuvauksena Porvoon 

jalostamon satamaan rakennettavan lastauskaasujen talteenottojärjestelmän. 

Järjestelmällä otetaan talteen pääosa bensiinilastauksessa vapautuvasta haihtuvista 

orgaanisista hiilivedyistä. (Neste Oil 2011, 129) Turvallisuuteen liittyen yhtiöstä hyvänä 

esimerkkinä on kerrottu vuoden 2012 raportissa yhteistyötahoista, joiden kanssa yhtiö 

tekee tiivistä yhteistyötä esimerkiksi kirkkojen ja paikallisten kalastusseurojen kanssa. 

(Neste Oil 2012, 23) Tärkeä osa Neste Oilin yhteistyötä ovat erilaiset kampanjat ja 

varsinkin Nuorten hyväksi (Lets´s Help Young People), jonka toiminnassa yhtiö on 

mukana. (Neste Oil 2012, 65) Neste Oil on ottanut tapauskertomuksia kattavasti 

mukaan raportteihinsa, mikä taas puolestaan lisää raporttien antamaa informaatiota 

konkreettisen työn tuloksista kentällä.  
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Outokummun raportit sisältävät runsaasti tapauskertomuksia ja ne on nostettu varsin 

näkyvästi esille. Kuten vuoden 2008 raportissa case -kuvauksia on yhteensä viisi 

kappaletta ja jokaiselle niistä on varattu tilaa yksi sivu, josta tosin puolet sivusta on 

käytetty aiheeseen liittyvään kuvaan. Case -kuvaukset on otsikoitu välillä varsin 

yleisellä tasolla, kuten ”Sitoutunutta teemavuoden toimintaa New Castlessa”, jonka 

sisältö kuitenkin liittyy kaatopaikkajätteisiin (Outokumpu 2008, 32). Vuoden 2008 

raportin case -kuvaukset keskittyvät kuitenkin yhteen tiettyyn kohteeseen. 

Tapauskertomuksia ei ole merkitty sisällysluetteloon ja ne erottuvat raportin muusta 

sisällöstä kirkkaan vihreän taustavärin ansiosta sekä otsikossa lukee case. Vuoden 

2008 raportin tapauskertomusten aiheina ovat sidosryhmien kanssa käyty verkkodialogi 

vuorovaikutustaidoista, kaatopaikka- ja toimistojätteiden määrän vähentäminen, 

energiatehokkuuden parantaminen, työntekijöiden työturvallisuuden parantaminen ja 

viimeisenä kehittää ruostumattomasta teräksestä kevyempiä teräsrakenteita sekä 

uusia, entistä kestävämpiä ja ympäristöystävällisempiä tuotantomenetelmiä.  

(Outokumpu 2008, 14–46) Kaiken kaikkiaan kertomukset ovat hyviä, lyhyitä ja 

ytimekkäitä, niihin ei ole käytetty ruhtinaallisesti sivutilaa sekä kertomukset on kirjoitettu 

selkeästi. Tapauskertomuksia on otettu kaikista kolmesta yhteiskuntavastuun 

näkökulmasta eli talous, ympäristö sekä sosiaalinen vastuu. Puolestaan vuoden 2009, 

2010, 2011 ja 2012 raporteissa ei ole case -kertomuksia nostettu samalla tavalla esille, 

kuin vuonna 2008. Tapauskertomukset on ripoteltu samalla tavalla tekstin sekaan, 

kuten Stora Ensolla. Vuoden 2009 raportissa on kerrottu uudesta webinaarista. 

Seminaari on avoin kaikille, jotka ovat kiinnostuneet Outokummusta ja 

ruostumattomasta teräksestä. Seminaari tarjoaa koulutusta ja teknistä informaatiota 

ilman matkustamista. Ensimmäinen seminaari keräsi 40 osallistujaa ja vuoden 2009 

aikana järjestettiin 6 tapahtumaa, osallistujia oli kaiken kaikkiaan 200. Seminaaria on 

tarkoitus jatkaa ja osallistujamääriä kasvattaa. (Outokumpu 2009, 16) Outokummulla on 

paljon sidosryhmäyhteistyötä paikallisten yhteisöjen, koulujen, yliopistojen yms. kanssa 

ja Outokumpu on suuri työllistäjä teollisuusalueillaan. Ympäristövastuullisuutta 

Outokumpu osoittaa vuoden 2011 raportissa kertoessaan jätteiden kierrätykseen 

panostamisesta. (Outokumpu 2011, 61) Outokummun yhteiskunnallisesta 

vastuunkannosta on hyvänä esimerkkinä vuoden 2012 raportissa mainittu 

vapaaehtoinen sitoutuminen energiatehokkuuteen, joka on solmittu Suomen, Ruotsin ja 
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UK:n välillä. Sopimusta on noudatettu jo vuosia ja Outokumpu on omalta osaltaan ollut 

parantamassa energiatehokkuutta. (Outokumpu Sustainability report 2012, 30)  

 

Kaiken kaikkiaan kaikki tutkittavat yritykset ovat käyttäneet case -esimerkkejä taitavasti 

ja ennen kaikkea esimerkit tuovat lisäarvoa raporteille. Esimerkkien avulla on helppo 

tuoda lukija lähelle yrityksen jokapäiväistä toimintaa, jonka ansiosta lukijan on helpompi 

rakentaa mielikuva yrityksestä. Jokainen yritys on nostanut esille kulloinkin 

ajankohtaisia tapauksia, joiden avulla he uskovat yrityksen toiminnan avautuvan 

lukijalle ja jonka lukija kokee tärkeäksi osaksi toimintaa. Case -tapaukset ovat 

maanläheisiä esimerkkejä yritysten toiminnasta ja tekemisestä. Raportit ovat 

miellyttävämpiä lukea ja asiat jäävät paremmin mieleen, kun tietyt tärkeät ja 

mielenkiintoiset asiat ovat nostettu esille esimerkkien muodossa. Stora Enso ja Neste 

ovat olleet samanlaisilla linjauksilla esimerkkien kanssa ja eivät ole niitä sen 

kummemmin nostaneet esille raporteissaan. Esimerkit on ripoteltu tekstin sekaan 

sopiviin kohtiin. Puolestaan Outokumpu on tarkasteluajanjakson alussa tuonut esimerkit 

voimakkaasti esille, mutta loistavan alun jälkeen esimerkkejä ja niiden esilletuomista on 

hillitty ja esimerkkien tuottaminen on tullut samalle tasolle vertailuyritysten kanssa. 

Lukijan näkökulmasta esimerkit ovat erinomainen tapa nostaa esille tärkeitä asioita ja 

niitä on miellyttävä käydä läpi sekä ne tuovat vaihtelua tekstin lukemiseen. 

 

4.4 Äänet 

 

Lotilan (2004, 33) mukaan yksi tapa arvioida vastuuraporttia on tarkastella siinä 

kuuluvia ääniä. Äänien tarkastelu tarkoittaa yrityksen sisällä tai sen ulkopuolella olevia 

henkilöitä, joiden kommentteja tai mielipiteitä raportissa esitellään. Stora Enson 

raporteissa on käytetty sekä sisäisiä että ulkoisia ääniä. Kautta linjan sisäisenä äänenä 

on toiminut toimitusjohtaja. Kaikissa raporteissa ei ole käytetty kommentteja ja 

mielipiteitä, mutta toisista niitä löytyy useampikin. Vuoden 2009 ulkoisena äänenä 

toimivat Greenpeacen Sini Harkki sekä Two Tomorrowsin puheenjohtaja Mark Line, 

Two Tomorrows on kansainvälinen vastuutoimisto. Vuonna 2010 esiintyy useampia 

sekä sisäisen että ulkoisen henkilön mielipiteitä. Sisäisenä äänenä aloittaa tuttuun 
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tapaan toimitusjohtaja Jouko Karvinen, Julkaisupaperin varapääjohtaja Rickard Arnqvist 

sekä Ostopäällikkö Heinz Felder. Kun taas raportin ulkoisena äänenä toimivat Nokian 

Head of Packaging Design Ulla Uimonen, The International Institute for Industrial 

Environmental Economics at Lund University professori Peter Arnfalk, Uruguayn 

paikalliset viljelijät kertovat puun kasvatuksesta, The New Generation Plantation 

Projectin koordinaattori Luis Neves Silva, Deputy Director on UN Global Compact ja 

Head of the CEO Water Mandate Gavin Power sekä Head of Responsible Investments 

& Governance Nordea Investment Funds Sasja Beslik. Vuoden 2010 raportissa on 

varsin kattavasti eri näkökulmista annettu kommentteja ja mielipiteitä. Puolestaan 

vuoden 2012 raportissa on sisäisenä äänenä toimitusjohtaja Jouko Karvinen, Johnny 

Zhou Stora Enson Sustainability Manager for Nanning District Guangxista Kiinasta, 

Marcin Kamienski Environmental Manager Ostroleka Mill Puolasta, työntekijöitä 

edustavat kaksi ympäristöinsinööreinä toimivaa urugualaisnaista sekä Sofia Blomberg 

an art director and graphic designer Ruotsista. Kun taas ulkoisena äänenä toimii 

metsänomistaja Tomi Konkonen. Poikkeusta ei tee myöskään vuoden 2013 raportti, 

jossa toimitusjohtaja Jouko Karvinen kertoo toimitusjohtajan terveiset ja Stora Enson 

Vastuullisuuskomiteasta Anne Brunila kertoo myös omat terveiset vastuullisuuteen 

liittyen. Raportti alkaa sisäisiä ääniä käyttäen hyvin vahvasti. Raportissa pääsee 

ääneen myös Barcelonan sahan johtaja Juan Vila, joka kertoo Stora Enson tutkimus ja 

kehitystyöstä paperin tuotannossa. Raportissa ulkoisena äänenä on mukana Ambreen 

Waheed Stora Enson yhteistyöyrityksen Bulleh Shah Packaging Limited in Pakistan 

vastuullisuusjohtaja. Hän korostaa yhteistyön merkitystä ja sitä kautta 

innovaatiotoimintaa. Vuoden 2014 raportissa ei ole erikseen mainittavia sisäisiä eikä 

ulkoisia ääniä. Jopa toimitusjohtajan terveiset on jätetty pois, mutta kaiken kaikkiaan 

Stora Enso on käyttänyt raporteissaan kohtuullisen kattavasti sekä sisäisiä että ulkoisia 

ääniä. Henkilökommenttien käyttö antaa raporteille uuden ulottuvuuden ja virkistävää 

lukea henkilökommentteja eikä vain konsulttien tekemää virallista raportointitekstiä. 

 

Neste Oilin kaikissa raporteissa ei ole käytetty sisäisiä eikä ulkoisia ääniä antamaan 

omat näkemyksensä yrityksen toimista. Kautta tarkasteluajanjakson raporteissa on 

käytetty sisäisenä äänenä toimitusjohtajan ääntä. Vuoden 2009 ulkoisena äänenä 

toimivat ulkoiset sidosryhmät, jotka antavat kommenttinsa palmuöljyn sertifioinnin 

tärkeydestä. Sidosryhmien edustajia ovat Liisa Rohweder WWF Suomen pääsihteeri, 
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Donald C. Grubba Global Director Sustainability IOI Group ja Dr vengeta Rao Secretal 

General Poundtable on Sustainability Palm Oil (RSPO). Vuoden 2011 raportissa 

sisäisestä äänestä vastaa toimitusjohtajan lisäksi turvallisuus- ja ympäristöjohtaja Simo 

Honkanen. Kun taas vuoden 2012 raportissa ei ole käytetty sisäisiä eikä ulkoisia ääniä. 

Vuoden 2013 raportti pitää sisällään toimitusjohtajan Matti Lievosen kommentit sekä 

myös vastuullisuusjohtajan Simo Honkasen terveiset. Puolestaan ulkoisena äänenä 

raporttiin on otettu mukaan sidosryhmän kommentit Pat O´Keefe Golden Gate 

Petroleum, joka kommentoi dieselin käyttöä heidän näkökulmastaan. Sisäisenä äänenä 

mainittakoon vielä henkilöstön edustaja Reetta Ristola hankintapäällikkö, joka kertoo 

omasta urastaan Neste Oilissa. Myös vuoden 2014 raportissa sisäisenä äänenä on 

toimitusjohtaja Matti Lievonen ja ulkoisina ääninä ovat sidosryhmäläisistä 

yhteistyökumppani Fulco Van Lede SHV Energy sekä henkilöstön edustaja Turkka 

Saari Manager Strategy Develoment. Neste Oilin raporteissa on käytetty jonkin verran 

sisäisiä sekä ulkoisia ääniä, mutta verrattuna Stora Ensoon, henkilökommenttien käyttö 

on silti vähäistä ja kommentit ovat aina tietyiltä ryhmiltä, kuten yhteistyökumppanilta tai 

henkilöstön edustajalta. 

 

Outokummun raporteissa sisäisenä äänenä toimii toimitusjohtaja Juha Rantasen sekä 

vuodesta 2011 lähtien toimitusjohtajana aloittaneen Mika Seitovirran alkusanat. 

Raportteihin ei ole tuotu ulkoisia ääniä, mikä osaltaan näkyy raporteissa. Ulkoisten 

äänien avulla raporttiin saisi enemmän syvyyttä ja hieman erilaisia näkökulmia. Uskon 

myös, että lukijat arvostavat ulkoisia ääniä. Outokummun käytäntö poikkeaa varsin 

paljon muiden tutkittavien yritysten raportointikäytännöistä äänien käytön suhteen. 

Sisäisten sekä ulkoisten äänien monipuolinen käyttö tuo uutta ulottuvuutta raportointiin 

ja se antaa yrityksestä paljon ihmisläheisemmän kuvan, kun on konkreettisia 

esimerkkejä elävästä elämästä. Vastuuraportit äänien kanssa ovat lukukokemuksena 

rikkaampia ja lukijalle paljon antoisampia. Virallisen raportointitekstin väliin on hyvä 

tuoda erilaisten henkilöiden mielipiteitä ja mitä monimuotoisimmin niitä raporttiin lisää, 

saa raportti lisäarvoa sitä kautta. 

 

Yritysten äänien käyttö raporteissa vaihtelee valtavasti. Kaikkein aktiivisin äänien 

käyttäjä on Stora Enso kautta tarkasteluajanjakson ja varsinkin Stora Enson ulkoisten 
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äänien käyttö on aivan omaa luokkaansa. Neste sekä Outokumpu eivät käytä 

läheskään niin aktiivisesti ääniä ja erityisesti Outokumpu ei käytä ulkoisia ääniä 

ollenkaan. Kaikkien yritysten luonnollisena sisäisenä äänenä toimii toimitusjohtaja ja 

tämän lisäksi Stora Enso on tuonut raportteihinsa työntekijöiden, kuten 

ympäristöinsinöörien sekä sahan johtajan kommentteja ja mielipiteitä. Puolestaan Neste 

on nostanut enemmän esille esimiestason kommentteja aina turvallisuuspäälliköstä 

hankintapäällikköön. Sisäiset kommentit tuovat raportteihin enemmän syvyyttä ja 

vaihtelevuutta, kun kertojana on aivan tavallinen työntekijä. Ulkoisiin ääniin on 

keskittynyt varsinkin Stora Enso, joka on käyttänyt ulkoisia ääniä mallikkaasti ja tuonut 

hyvin paljon eri yhteistyökumppaneiden sekä sidosryhmien ääniä raportteihinsa, kuten 

Greenpeacen, Nokian, Uruguayn puun viljelijöiden, Lundin yliopiston, Un Global 

Compactin sekä monien muiden ääniä. Puolestaan Neste on värittänyt raporttejansa 

yhteistyökumppaneiden sekä sidosryhmien äänillä, kuten WWF, Golden Gate 

Petroleum ja SHV Energy. Ulkoisten äänien käyttäminen sisäisten äänien ohella tuo 

raportteihin mielenkiintoa ja uusia ulottuvuuksia. Raporteista tulee kattavampia ja 

laajempia kaikin puolin, kun kertojana toimii joku ulkopuolinen taho tai sidosryhmä. 

Erilaisia ääniä käyttämällä lukija tuodaan lähemmäksi yritystä ja sen toimintaa. Tämä 

luo lukijalle myös yrityksen haluamaa brändimielikuvaa ja miten yritys haluaa näkyä 

sekä sidosryhmien että ulkopuolisten lukijoiden silmissä. Äänien käyttäminen on mainio 

väline luoda mielikuva yrityksestä. 
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4.5 Kielteisten asioiden raportointi 

 

Stora Enso on nostanut esille raportoinnissaan myös kielteisiä asioita, jotka 

olennaisena osana kuuluvat yritysten raportointiin. Se on keskittynyt raportoimaan 

kielteisistä henkilöstöasioista, kuolemantapauksista, ympäristöhaitoista sekä 

jokapäiväiseen toimintaansa liittyvistä tapahtumista. Vuosikertomus tai vastuuraportti on 

juuri oikea paikka nostaa esille myös negatiivisia asioita, jolloin ne tulevat kerrotuksi 

luonnollisesti muiden asiafaktojen rinnalla. Esimerkiksi vuoden 2008 raportissaan se 

kertoo Kemijärven sahan tuotannon lopettamisesta ja lopettamispäätökseen johtaneista 

syistä. Tehdas aiheutti biologisen veden pilaantumisen eli vedestä hävisi väliaikaisesti 

happi ja siitä johtuen vesi haisi epämiellyttävälle. Osana ympäristöohjelmaa yritys teki 

ehdotuksen tilanteen korjaamiseksi, jotta vesistö saadaan alkuperäiseen kuntoon. 

Toinen esimerkki negatiivisten asioiden kertomisesta on samana vuonna yhtiön 

ilmoittama vähennystarve koskien 3400 henkilöä sekä sisäisiä että ulkoisia toimijoita. 

Vähennysten johdosta mm. Haminan Summan tehdas suljettiin. (Stora Enso 2008, 18) 

Vuonna 2009 yritys on kertonut mm. tehtailla tapahtuneista työtapaturmista. Vuonna 

2009 Stora Enson omissa toiminnoissa ei tapahtunut kuolemaan johtaneita 

onnettomuuksia, mutta yksi kuolemaan johtanut onnettomuus sattui urakoitsijalla 

Guangxissa Kiinassa. Liikenneonnettomuus sattui tavarankuljetuksen aikana. 

Luonnollisesti yrityksellä on tavoite saada onnettomuusprosentti laskemaan. (Stora 

Enso 2009, 30) Vuonna 2011 poikkeuksellisen kova talvi aiheutti ongelmia puutavaran 

kuljettamisessa asiakkaille. Ongelmia oli rautatie- ja merikuljetuksissa. Tästä johtuen 

jouduttiin käyttämään tiekuljetuksia, jotta tavarat saatiin asiakkaille. Tämä puolestaan 

aiheutti kuljetuskapasiteetin lisäämistä sekä hiilidioksidipäästöjen lisääntymistä, mikä ei 

ole yhtiön tavoite. (Stora Enso 2011, 44) Puolestaan vuonna 2013 Stora Enso on 

nostanut raportissaan esille varmasti jokaista yritystä taloudellisesti painavat 

kustannukset, joita onnettomuudet aiheuttavat ja sitä kautta ihmiset joutuvat olemaan 

sairaslomalla. Edellä on jo mainittu onnettomuusprosentin pienentämisestä ja vuonna 

2013 se oli taas saatu hieman alemmas, mitä edellisenä vuonna. Kehityssuuntaus on 

oikea ja yritys kertoo avoimesti, että haluaa onnettomuusprosentin nollaksi ja sitä kautta 

vähentää yritykselle kalliita poissaoloja. (Stora Enso Global Responsibility Report 2013, 

41) Edellisen vuoden tavoin vuonna 2014 yritys keskittyy voimakkaasti toimillaan 

vähentämään onnettomuuksia. Yleisesti ottaen katsaus 2008–2014 raporttien läpi 
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kertoo, että yhtiö on kattavasti raportoinut erilaisista ongelmista ja negatiivisista 

asioista. Edellä mainitut ovat vain esimerkkejä eri raporteissa mainituista ongelmista, 

raportteihin voi laajemmin tutustua Stora Enson nettisivuilla.  

 

Neste Oil on sisällyttänyt raportteihinsa myös kielteisiä asioita, kuten erilaisia 

päästöhäiriöitä, tapaturmia ja ympäristövahinkoja. Esimerkiksi vuoden 2010 raportissa 

yhtiö on maininnut merkittävimpinä päästöinä maaperään mm. dieselvuodon Porvoossa 

sekä polttoöljyn vuodon Naantalissa. Näistä on kerrottu lyhyesti ja taas raportissa on 

mainittu vähäisemmät vuodot, mutta niihin ei ole paneuduttu enempää. (Neste Oil 2010, 

41) Puolestaan vuoden 2012 raportissa on kerrottu hyvinkin tarkasti, miten yhtiö on 

pureutunut raportoimaan ongelmista, lähinnä henkilöstöön liittyvissä asioissa, kuten 

sairauspoissaolot. Yhtiö on varsinaisista häiriöistä maininnut hyvin vähän, mutta 

öljyvuodon Kajaanissa se on maininnut ja myös sen, että se siivoaa vuotokohdan 

alkuperäiseen kuntoon. (Neste Oil 2012, 48) Vuoden 2013 vastuuraportissa 

ensimmäisenä nousee esille yrityksen tavoite saada työtapaturmatilastot nollille ja 

tämän asian nostaminen esille johtuu siitä, että vuodesta 2012 vuoteen 2013 

tapaturmat ovat lisääntyneet. Yhtiön strategiana on tehostaa turvallisuuden 

parantamista ja näin ollen turvallisuustavoitteita on käyty läpi ja konkreettisia toimia 

tehty. Yhtiö uskoo ennakoivien turvallisuustoimenpiteiden, auditointien ja ulkopuolisten 

viranomaistarkastusten auttavan saavuttamaan kunnianhimoisen tavoitteen. (Neste Oil 

Vastuullisuus 2013, 22-24) Vuoden 2013 kantavaksi vastuullisuusteemaksi nostetut 

työtapaturmat ja niiden kitkeminen kokonaan pois on tuottanut tulosta vuoden 2014 

tietoja tarkastellessa. Tapaturmien määrä on vähentynyt merkittävästi, joten ennakointi, 

tarkastukset ja uudet suunnitelmat ovat toimineet hyvin yhtiön sisällä. Vuoden 2014 

raportointi keskittyy enemmän kertomaan toimenpiteistä, joita on tehty tapaturmien 

vähentämiseksi, raportti ei ota kantaa tapaturmien laatuun ja millä sektoreilla niitä on 

tapahtunut. (Neste Oil Vastuullisuus 2014, 26-30)  Kaiken kaikkiaan Neste Oil raportoi 

vuosina 2008–2014 hyvin ylimalkaisesti häiriöistä ja ongelmista, mikä ei anna yhtiöstä 

kovin läpinäkyvää kuvaa, mutta toisaalta kahden viimeisen tarkasteluvuoden raportit 

ottavat varsin kattavasti kantaa siihen, miten esim. tapaturmia voidaan välttää ja 

millaisia toimenpiteitä yritys on tehnyt saattaakseen tapaturmatilastot nollille. 
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Outokumpu on muiden tarkasteltavien yritysten tavoin nostanut raportoinnissaan esille 

kielteiset asiat. Raporteissa on mainittu erityisesti taloudellisen taantuman vaikutus 

yritykseen ja sen henkilöstöön. Taantuma nousee esille varsinkin parin ensimmäisen 

tarkasteluvuoden raporteissa, mutta myöhemmin yritys on keskittynyt kertomaan myös 

työtapaturmista sekä ympäristöhäiriöistä. Taloudellinen taantuma vaikutti myös 

investointeihin, joita jouduttiin lykkäämään. Investointien lykkääminen tarkoitti myös 

sitä, että yhtiö ei pystynyt tarjoamaan työpaikkoja Fagerstasta irtisanotuille työntekijöille, 

koska sinne ei investointien lykkäämisestä johtuen syntynyt uusia työpaikkoja. 

Taantuma aiheutti myös henkilöstösopeutuksia, jotka hoidettiin lomautuksin, 

eläkepaketein ja irtisanomisin. (Outokumpu 2008, 18, 19, 44) Taantuma vaikuttaa myös 

vuoden 2009 taloudelliseen tilanteeseen sekä investointien tilaan. Lykättyjä 

investointeja jouduttiin lykkäämään vielä lisää, joten se vaikuttaa myös henkilöiden 

työllistymiseen. (Outokumpu 2009, 28, 31) Esimerkiksi vuonna 2010 yhtiö raportoi mm. 

työtapaturmista varsin tarkasti. Yhtiö on myös kannustanut raportoimaan kaikista 

täpärästi vältetyistä mahdollisista tapaturmista, jotta tapaturmien ehkäisyä voitaisiin 

kehittää. (Outokumpu 2010, 17–18) Puolestaan vuonna 2011 yhtiö raportoi positiivisen 

asian, että kyseisenä vuonna ei ollut merkittävimpiä ympäristöhäiriöitä. Maininnan 

arvoinen on kuitenkin se, että hiilidioksidipäästöt kasvoivat vuonna 2011 edelliseen 

vuoteen verrattuna. (Outokumpu 2011, 44, 66) Vuoden 2013 raportissa mainitaan 

edellisen vuoden tavoin, että merkittäviä ympäristöonnettomuuksia ei ole tapahtunut. 

Raportissa on entistä enemmän otettu kantaa siihen, millaisia riskejä yrityksen 

toimintaan liittyy, kuten myös vuoden 2014 raportti ottaa varsin kattavasti kantaa 

riskienhallintaan. Outokummun raportointi on menossa enemmän riskienhallinnalliseen 

suuntaan, mikä tietysti näkyy luonnollisesti siinä, että onnettomuuksia tai häiriöitä ei 

pääse tapahtumaan. Kuten Neste Oil niin myös Outokumpu linjaa raportointiaan 

voimakkaasti ennakoivaan suuntaan ja toimintaan. Tulokset kertovat puolestaan 

linjauksen ja toimien kannattavuudesta. 

 

Tutkittavat yritykset ovat nostaneet kohtalaisen hyvin esille negatiivisia asioita 

raportoinnissaan. Yritykset kertovat avoimesti henkilöstöön liittyvistä asioista, kuten 

vähennyksistä. Lukijan näkökulmasta katsottuna on luontevaa raportoida myös 

ympäristöhäiriöistä, koska kaikki tutkittavat yritykset ovat luonnon kanssa läheisesti 

tekemisissä. Vääjäämättä välillä tapahtuu vahinkoja ympäristölle, jotka on hyvä 
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raportoida avoimesti yritysten omasta toimesta. Kaikki yritykset ovat nostaneet esille 

myös onnettomuudet ja kaikkien tahtotila on luonnollisesti saada onnettomuustilastot 

mahdollisimman vähiin. Tämä puolestaan johtaa siihen, että ennaltaehkäisevää työtä 

tehdään yrityksissä paljon. Kun yritysten kielteisten asioiden raportointia vertailee 

keskenään, niin Stora Enso on ollut kaikkein avoin ja aktiivisin raportoija. Se on 

nostanut esille monipuolisesti eri osa-alueiden häiriöitä ja samalla tuonut esille 

mahdolliset korjaustoimenpiteet. Neste on myös hyvin esille eri osa-alueiden häiriöitä 

sekä korjaustoimenpiteitä asioiden saattamiseksi kuntoon. Näistä kolmesta yrityksestä 

Outokumpu keskittyy eniten taloudelliseen taantumaan, joka on vaivannut yritystä 

vuosina 2008-2009. Taantuma toki vaikuttaa kaikkeen yrityksen tekemiseen ja 

luonnollisesti se on ollut isoin vaikuttava asia kyseisinä vuosina. Yritys ei pysty 

investoimaan haluamallaan tavalla ja liiketoimintaa ei voi kehittää. Varmasti kaikkein 

ikävin asia oli kuitenkin henkilöstövähennykset, joita yritys joutui tekemään. Taantuman 

jälkeen Outokumpu on keskittynyt raportoimaan myös onnettomuuksista sekä 

ympäristöasioista. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että kaikkien yritysten raportoitavat 

asiat ovat varsin samanlaisia, mutta toki teollisuudenalojen erot tuovat asiasisältöihin 

eroavaisuuksia. Mutta kaikkien kohdalla henkilöstöasiat, onnettomuudet sekä 

ympäristöasiat nousevat raportoitavien kielteisten asioiden listalle.   

 

4.6 Kriittisyys omaa raportointia kohtaan 

 

Stora Enso noudattaa vastuuraportoinnissaan GRI G3 -ohjeistoa vuosina 2008-2012 ja 

vuodesta 2013 lähtien yritys on siirtynyt käyttämään uutta GRI G4 -ohjeistoa. GRI G4 

julkaistiin 2013 ja yritys on ottanut sen heti käyttöönsä. Yhtiö raportoi tarkasti GRI -

ohjeiston antamista suosituksista poikkeamat sekä puutteet perustunnuslukujen 

esittämisessä raportteihin sisältyvässä GRI -ohjeistojen vertailuosioissa. Raporttien 

asianmukaisuuden on varmentanut vuosina 2008–2009 Two Tomorrows, vuosina 2010-

2013 Tofuture ja vuonna 2014 Deloitte, kaikki ovat AA1000 lisensioituja 

vakuudentuottajia, joten raportit ovat siltäkin osin asianmukaisia. Vastuuraporttien 

tietojen oikeellisuus on vahvistettu vielä erikseen varmennusraportissa vuodesta 2010 

lähtien.  
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Vuoden 2008 raportissa yhtiö kertoo, että taloudellisessa raportissa on mukana 

emoyhtiö ja kaikki yhtiöt, jotka ovat suoraan tai epäsuorasti emoyhtiön hallinnassa. 

Jotta taloudelliset luvut olisivat yhdenmukaisia yritysten kesken, laskelma on toteutettu 

oikeudenmukaisuusperiaatetta noudattaen. Raportissa on myös lueteltu, mitkä yksiköt 

tai toiminnot eivät sisälly vastuuraporttiin. Ympäristö ja sosiaalinen vastuu on raportoitu 

yhtiön sisäistä ohjeistoa noudattaen. Yhtiön ohjeistus ympäristövastuun, pääoman 

käytön ja operatiivisten kustannusten osalta perustuu IFRS:n (International Financial 

Reporting Standards) standardeihin ja EU:n suosituksiin. Päästölaskelmat on tehty 

World Resource Institute/World Business Council for Sustainable Development 

Greenhouse Gas Protocol ohjeistusten mukaisesti. Ympäristövastuun ja sosiaalisen 

vastuun luvut on tarkistettu sisäisesti ennen tietojen vahvistamista. (Stora Enso 2008, 

3) Vuoden 2009 raportissa yhtiö ei erikseen mainitse, mitä raportti sisältää ja mitä ei, 

vaan tiedot ovat saatavilla yrityksen internet -sivuilta. Puolestaan kyseiset asiat ovat 

mainittu Two Tomorrowsin varmennusraportissa. Raportointi vuodelta 2010 ja 2011 

jäljittelee edellistä vuotta. Tarkempia rajauksia ei raporttiin ole laitettu, vaan tiedot 

löytyvät internet -sivuilta. Varmennusraportti puolestaan on hyvin kattava ja siinä on 

kerrottu asioista yksityiskohtaisemmin. Puolestaan vuonna 2012 yhtiö on raportissaan 

kertonut verifioinnista ja mitä raportti pitää sisällään, kuten myös vuonna 2008. Vuonna 

2013 raportoinnin verifiointiosiossa kerrotaan raportoinnin kannalta olennaiset asiat ja 

mitä löytyy liitteenä olevasta GRI -taulukosta. Jos jokin tieto ei ole taulukossa mukana, 

niin on ohjattu, mistä kyseinen tieto on saatavilla. Ulkopuolisen auditoijan 

varmennusraportti on varsin positiivinen, antaen kuitenkin tarkennuksia, joihin Stora 

Enson olisi hyvä kiinnittää huomiota, kuten tiedon keruun kehittäminen ja riskien 

hallinnan ennakoivan työn jatkamista. Vuoden 2014 verifiointiraportti ei tee poikkeusta 

verrattuna edelliseen vuoteen, siinä kerrotaan samat asiat ja ohjataan hakemaan tietoa, 

jos sitä ei ole GRI -liitetiedostoon lisätty. Varmennusraportin on vuorostaan tehnyt 

Deloitte, joka aikaisempiin raportteihin verrattuna kertoo tarkastustoimenpiteistä 

specifimmin ja millaisiin lakeihin tarkastus nojaa. Huomiot ja suositukset liittyvät 

edellisen vuoden tavoin sidosryhmiin ja yhteistyön tiivistämiseen, sitouttamiseen ja 

proaktiiviseen yhteistyöhön. Kaiken kaikkiaan Stora Enso on raportoinut 

vastuullisuudesta tarkasti ja kirjanpitosuosituksia noudattaen. Tarkasteluajanjaksolta ei 

nouse esiin puutteellisia tietoja tai että yhtiö olisi salannut jotain olennaista, siltä osin 

kun ulkopuolisilla tarkastajilla oli tiedot saatavilla. Jos tietyt asiat eivät ole mainittu 
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raportissa, on ne mainittu yrityksen internet -sivuilla, johon erityisesti viimeisten vuosien 

raporteissa on viitattu. Yhtiö on toiminut asiallisesti ja moitteettomasti raportoinnissaan. 

 

Neste Oil noudattaa myös raportoinnissaan GRI G3 -ohjeistoa, poislukien 

tarkasteluajanjakso 2008, jolloin käytössä ei vielä ollut GRI -ohjeistus. Vuoden 2008 

raportissa yhtiö raportoi vaihtelevasti ohjeiston antamista suositusten poikkeamista 

sekä puutteista perustunnusluvuissa. Kuitenkin tultaessa vuoteen 2009 raportointi 

selkiytyy huomattavasti ja tällöin käyttöön on otettu GRI -ohjeisto, joka luonnollisesti 

antaa suuntaviivat raportoinnille. Vuodesta 2009 eteenpäin raportointi on koko ajan 

kehittynyt ja yrityksellä on ohjeiston myötä paremmat työkalut antaa tietoa yrityksestä. 

Yrityksen sisäisiä mittareita on myös helpompi kehittää, kun on tiedossa, millaisia 

mittareita on käytössä ja mitä varten dataa tarvitaan. Vuoden 2008 ja 2011 raportit eivät 

sisällä vertailuosioita eivätkä riippumattomia varmennusraportteja. Puolestaan vuosina 

2009, 2010 ja 2012–2014 kyseiset puutteet ovat korvattu asianmukaisilla yritysvastuun 

vertailuosioilla sekä raportit on asianmukaisesti varmennettu ulkopuolisten tahojen 

toimesta. Vuonna 2009 raportin on varmentanut Tofuture, vuonna 2010 sekä 2012–

2014 PriceWaterhouseCoopers Oy:n Sustainability Services -yksikkö.  

 

Neste kertoo vuoden 2008 raportissaan noudattavansa OECD:n monikansallisia 

yrityksille annettuja suosituksia. Yhtiö toimii myös YK:n ihmisoikeuksien julistuksen, 

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työelämän perusoikeuksia koskevan julistuksen ja 

työelämän oikeuksien mukaisesti. Raportointiperiaatteina on muun muassa 

kirjanpitolaki. Yhtiö seuraa myös GRI -ohjeistoa, mutta ei seuraa sitä järjestelmällisesti. 

Raportoinnin piiriin kuuluvat kaikki Neste Oilin välittömässä määräysvallassa olevat 

toiminnot. Yhtiön taloudellinen raportointi pohjautuu, kuten Stora Ensollakin, IFRS:n 

tilinpäätöskäytäntöön. Huomion arvoista on, että tilinpäätöstä täydentäviä kestävän 

kehityksen tunnuslukuja ei ole vahvistettu ulkopuolisen toimesta. Puolestaan 

ympäristökustannusten ja -vastuiden raportointi perustuu Suomen kirjanpitolakiin. 

(Neste Oil 2008, 32) Vuoden 2009 varmennusraportista käy ilmi, että yhtiö noudattaa 

ensimmäistä kertaa GRI -ohjeistoa. (Neste Oil 2009, 49) GRI -ohjeistoa on yhtiön 

mukaan aikaisemminkin seurattu, mutta ei noudatettu vaatimusten mukaan, kuten 

edellä on mainittu. Raportin muokkaaminen GRI -ohjeiston mukaisemmaksi edesauttaa 



71 

 

 

 

eri yritysten välistä vertailua vastuullisuuden suhteen. Vuoden 2010 raportissa yhtiö 

kertoo tekevänsä enemmän töitä sen eteen, jotta raportista tulisi GRI -ohjeiston 

mukainen muun muassa kehittämällä tiedonkeruumenetelmiä ja ottamalla uuden 

raportointityökalun käyttöön. (Neste Oil 2010, 28) Vuosien 2011 ja 2012 raportointi on 

ollut samalla tasolla. Yhtiö on kehittänyt edelleen toimintatapaansa GRI -ohjeistusten 

mukaisesti ja sama kehitys on jatkunut vuosina 2013–2014. Yhtiö on kertonut avoimesti 

raportoitavista asioista ja tunnuslukujen laskennasta. Raportoinnin liitteenä on käytetty 

GRI -sisältöindeksiä, joka antaa kattavamman kuvan raportoinnista. Varmennusraportit 

ovat ulkopuolisen auditoijan tekemät ja niissä ei nouse esille mitään sellaista, josta 

pitäisi huomauttaa, vain suosituksia on annettu sidosryhmäyhteistyön tiivistämisestä ja 

raportoinnin tekemisestä läpinäkyvämmäksi. Neste Oilin raportointi on kehittynyt 

huimasti tarkastelunajanjaksolla. Vielä vuonna 2008 raportointi ei ollut GRI -ohjeiston 

mukaista ja varmennusraportissa oli paljon huomautettavaa raportoinnista. Yhtiö läpäisi 

ensi kertaa vuonna 2009 vaatimukset GRI -ohjeistuksesta ja on sen jälkeen ahkerasti 

itse kehittänyt ja parantanut sekä tiedonkeruumenetelmiä että raportointilaitteistoja. 

Vastuuraportointi kehittyy oikeaan suuntaan ja siitä saadaan vielä informatiivisempaa 

ottamalla sidosryhmiä enemmän mukaan. 

 

Outokumpu on myös noudattanut raportoinnissaan GRI G3 -ohjeistusta ja mainittakoon, 

että yritys on vastuullisuusasioissa varsin pioneeri, koska Outokumpu on julkaissut 

ensimmäisen ympäristöraportin jo vuonna 1975. Raportointi on lähtenyt silloin 

kehittymään ja GRI -ohjeisto on tuonut siihen selkeyttä ja ennen kaikkea vertailtavuutta 

muiden yritysten välillä. Outokumpu on tuonut kaikissa muissa paitsi vuoden 2010 

raportissa esille suositusten poikkeamat sekä puutteet perustunnusluvuissa. Vuoden 

2010 raportin puutteet luultavasti johtuvat siitä, koska raportti on kyseisenä vuonna 

varsin lyhyt vain 30 sivua. Raportti on noudattanut kuitenkin ohjeiston antamia 

suuntaviivoja, mutta siitä puuttuvat vertailuosio sekä riippumattoman tahon 

varmennusraportti. Muina vuosina yhtiö osoittaa esimerkillistä raportointia ja se on 

kertonut asioista kattavasti ottaen lähempään tarkasteluun taloudellisen, 

ympäristövastuun sekä sosiaaliset asiat. Asianmukaiset GRI -ohjeistojen vertailuosiot 

sekä riippumattomien tahojen varmennusraportit löytyvät vastuuraporteista. Kaikissa 

edellä mainituissa riippumaton taho on ollut PriceWaterhouseCoopers Oy:n 

Sustainability Services. 
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Outokummun raportointi on ollut jo tarkasteluajanjakson alusta asti erinomaista, koska 

vuoden 2008 raportista yhtiö oli saanut tunnustusta ja yhtiö valittiin Suomen parhaaksi 

yritysvastuuraportoijaksi. Yhtiö kertoo tarkasti, mitä raportointi pitää sisällään ja mitkä 

osiot eivät mahdollisesti kuulu lainkaan raportoinnin piiriin. Vaikka yhtiössä on 

tapahtunut organisaatiomuutoksia, ovat tämä ja edellisten vuosien raportit 

vertailukelpoisia. Yhtiöön rakentanut raportoinnin suositusten mukaisesti ja saanut siitä 

tunnustustakin, joten vastuullisuuteen panostaminen ei lopu siihen, vaan yhtiö on 

asettanut itselleen uudet tavoitteet. (Outokumpu 2008, 4, 6-8) Vuosi 2009 ei ollut 

edellistä vuotta huonompi raportoinnin suhteen, koska tällä kertaa raportti ylsi 

kolmannelle sijalle vastuuraportointiarvostelussa. (Outokumpu 2009, 5) Raportointi 

jatkaa samalla kehityksen ja panostuksen tiellä, kuten aiemminkin. Raportoinnin 

menestyksellinen linja jatkui vuonna 2010 ja ja vuosikertomus oli kolmanneksi paras 

vuosikertomus. Vastuuraportti oli integroitu vuosikertomukseen. Vuosi 2011 ja 2012 

jatkavat samaa upeaa jälkeä, mitä yhtiö on raportoinnin saralle saanut aikaan. Vuodet 

2013 ja 2014 eivät tuo poikkeusta raportoinnin luotettavuuteen eikä sen antamaan 

informaatioon. Yhtiön raportointi on vertailtavien yritysten kesken parasta ja tämän 

osoittaa myös se, että varmennusraportit eivät anna suosituksia ja parannusehdotuksia, 

kuten Stora Ensolla ja Nesteellä. Raportointi on rakennettu rauhassa ja huolellisesti ja 

silloin siihen ei jää, kuin sen parantaminen vuosi vuodelta. Raportoinnissa näkyy 

pitkäjänteinen vuosien kokemus. 
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4.7 Vastuuraportin kattavuus 

 

Yritysten vastuuraporttien kattavuutta on selvitetty jokaisen yhtiön raportista löytyvän 

GRI -ohjeiston suosittaman vertailuraportin avulla. Vertailuraporttiin on merkitty, mitä 

indikaattoreita yhtiö on raportoinut joko kokonaan tai osittain. Vertailuraportti on koottu 

niin, että kaikki tarkasteltavat osiot - taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristö - ovat 

erikseen ja tämä myös selkeyttää keskinäistä vertailua. 

 

4.7.1 Taloudellinen vastuu 

 

Stora Enson taloudellisten avainlukujen, kuten liikevaihdon, kannattavuuden, 

investointien, voitonjaon ja verotuloja koskeva raportointi on esitelty vuonna 2008 yhtiön 

vuosikertomuksessa, vastuuraportissa ei kyseisiä lukuja ole saatavilla. Taloudellisten 

indikaattoreiden puutteet ovat hyvin saatavilla GRI -ohjeiston vertailuraportista. 

Vertailuraportista käy ilmi, että yhtiö ei ole ilmoittanut ollenkaan epäsuoria taloudellisia 

vaikutuksia, kuten investoinnit julkishyödylliseen tarkoitukseen sekä merkittävät 

epäsuorat vaikutukset myös puuttuvat. Yhtiö on jättänyt raportoinnin ulkopuolelle 

markkinoiden läsnäolosta raportoinnin. (Stora Enso 2008, 33) Vuonna 2009 yhtiö on 

raportoinut avainluvut samalla tavalla vuosikertomuksessaan. Vastuuraportissa on 

mainittu taloudellisia indikaattoreita hyvin vähän. Vertailuraportissa on selkeästi 

mainittu, mitä GRI -ohjeiston mukaisia taloudellisia indikaattoreita on käytetty, niitä ei 

ole kovin montaa. Vertailuraportissa on kokonaan raportoitu vain taloudellisen arvon 

muodostuminen ja miten se on jakautunut. Osittain on raportoitu ilmastonmuutoksen 

riskit ja mahdollisuudet, obligaatioista saatu kate ja merkittävä valtion antama 

taloudellinen tuki. (Stora Enso 2009, 41) Vastuuraportin 2010 mukaan yhtiö on 

noudattanut taloudellisten indikaattoreiden suhteen samoja asioita, kuin edellisenä 

vuotena. Samat asiat on raportoitu joko kokonaan tai osittain ja kyseiset indikaattorit 

löytyvät vastuuraportista. Vuoden 2011 raporttiinsa yhtiö on lisännyt taloudellisiin 

indikaattoreihin mukaan merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset -kohdan 

verrattuna edellisen vuoden raporttiin. Muuten raportoitavat asiat ovat pysyneet 

samoina ja raportointi kyseisten indikaattoreiden kohdalla on tehty kokonaan tai osittain. 
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Mitä pidemmälle raportointi etenee niin sitä paremmin yhtiö kehittää raporttiaan, koska 

vuonna 2012 yhtiö on ottanut merkittävän harppauksen taloudellisten indikaattoreiden 

suhteen. Vertailuraportista käy ilmi, että raporttiin on sisällytetty monia uusia 

indikaattoreita. Nyt taloudelliset indikaattorit koostuvat taloudellisen vastuun 

johtamisesta, yhtiön päämääristä, yhtiön käytännöistä, taloudellisesta suoriutumisesta, 

läsnäolosta markkinoilla ja epäsuorista taloudellisista vaikutuksista. Raportti on 

monipuolistunut huomattavasti ja antaa yhtiön vastuuraportoinnista tarkemman ja 

kattavamman kuvan verrattuna edellisiin vuosiin. Tuoreimmasta vertailuraportista 

selviää, että yhtiö on raportoinut edellä mainitut asiat suurimmaksi osaksi kokonaan, 

vain ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet sekä merkittävät epäsuorat 

taloudelliset vaikutukset ovat raportoitu osittain. Vertailuraportista käy ilmi, että 

taloudelliset indikaattorit ovat nyt pääosin raportoitu vastuuraportissa, vain muutama 

taloudellisessa raportissa. (Stora Enso 2012, 61) Vuoden 2013 raportissa yritys on 

noudattanut uudistettua G4 -ohjeistusta. Taloudellisen vastuun osalta kaikki osiot ovat 

kokonaisuudessaan raportoitu ja lisänä edelliseen vuoteen on tullut hankintatapojen 

raportointi. Hankinta on tärkeä osa yrityksen toimintaa ja tämä antaa loistavan lisän 

muutenkin jo kattavaan raportointiin. Vuoden 2014 raportti etenee samalla linjalla, kuten 

aiemman vuoden raportti. Taloudellinen vastuu on raportoitu sisältöindeksin mukaisesti 

kokonaisuudessaan. Taloudellisten indikaattoreiden lisääminen vastuuraporttiin luo 

kokonaisvaltaisemman ja avoimemman kuvan yhtiöstä ja sen raportointiperiaatteista. 

GRI -ohjeiston sisältöindikaattorit ovat erinomainen lisä vastuuraporttiin, koska siellä on 

listattuna kaikki asiat ja listauksessa on mainittu lähdemateriaali kyseisille asioille. Ei 

tarvitse lähteä kaikkea taloudellista tietoa etsimään joko vuosikertomuksesta tai 

taloudellisesta raportista. Kaikissa Stora Enson raporteista puuttui oma osio 

taloudelliselle vastuulle, sen olisi voinut lisätä sinne, jotta raportti olisi ollut vielä 

selkeämpi. Nyt taloudellinen vastuu oli pääosin raportoitu erillisessä raportissa ja 

vastuuraportissa se jäi ehkä hieman vähemmälle huomiolle, kuin taas ympäristö ja 

sosiaaliset asiat.   

 

Neste Oil on tarkkailujakson alusta alkaen raportoinut taloudellisen vastuun omana 

osionaan. Vuoden 2008 raportissa ei ole GRI -ohjeistuksen mukaista vertailuraporttia, 

joten siitä ei saa tarkistettua, mitä yhtiö on raportoinut ja onko tiedot raportoitu 

kokonaisuudessaan vai vain osittain. Raportin osuus taloudellisesta vastuusta kertoo, 
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että yhtiö on raportoinut palkat ja palkkiot, tuloverot, ostetut tuotteet/materiaalit ja 

palvelut sekä pääomarakenteen. Raportti sisältää varsin kattavasti tietoa, kun vertaa 

siihen, että taloudellisen vastuun osuus raportoinnista on kaksi sivua. Puolestaan 

vuonna 2009 yhtiö on sisällyttänyt raporttiinsa taloudellisen vastuun osion sekä GRI -

sisältöindeksin, jossa taloudelliset indikaattorit ovat mainittu. Taloudellisen vastuun 

indikaattoreina on käytetty tuotettu ja jaettu suora taloudellinen lisäarvo -indikaattoria, 

eläketurvan kattavuus -indikaattoria sekä valtiolta saatu merkittävä taloudellinen 

avustus -indikaattoria. (Neste Oil 2009, 48) Kaikki edellä mainitut indikaattorit ovat 

mainittu vastuuraportissa. Neste Oilin raportissa ei ole jaottelua kokonaan raportoitu tai 

osittain raportoitu, vaan on päädytty selkeästi raportoitu -merkintään. Vuonna 2010 

yhtiö on kertonut taloudellisen vastuun osiossa laajemmin mitattavista indikaattoreista 

sekä indikaattorin taustalla olevista asioista, kuten miten tavoitteet saavutetaan ja mitkä 

ovat uudet tavoitteet. Yhtiön GRI -sisältöindeksi on myös laajempi, kuin edellisenä 

vuonna. Vertailuraportti sisältää taloudellisen vastuun osalta talouden lisäarvon 

jakautuminen -indikaattorin, ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset, riskit ja 

mahdollisuudet -indikaattorin, eläkesitoumusten kattavuus -indikaattorin, valtiolta saatu 

taloudellinen tuki -indikaattorin, pienimmän aloituspalkan suhde kansalliseen 

minimipalkkaan -indikaattorin, paikallinen rekrytointi ja paikallinen johtajuus osuus -

indikaattorin ja välilliset taloudelliset vaikutukset -indikaattorin. Vastuuraportti vastaa 

tasoa B+. (Neste Oil 2010, 60) Raportissa 2011 taloudellinen vastuu on samalla tavalla 

käsitelty omana kokonaisuutenaan, kuten edellisen vuoden raportissa. Puolestaan 

vuoden 2012 raporttiin taloudellinen vastuu on saanut oman osion ja siellä on selkeästi 

esitetty asiat. GRI:n sisältöindeksistä paljastuu, että taloudellisen vastuun osalta yritys 

on raportoinut kokonaisuudessaan muut asiat paitsi ilmastonmuutoksen taloudelliset 

vaikutukset, palkitseminen & työsuhde-edut sekä tasa-arvo- ja monimuotoisuus ovat 

raportoitu osittain. Taloudellisen vastuun raportointi jatkaa vuonna 2013 samoilla 

linjoilla, kuin edellisenä vuonna ja edelleen samat asiat kuin aiemmin on osittain 

raportoitu ja näiden lisäksi indeksiin on lisätty hankinnat ja tavaran- ja 

palveluntoimittajiin liittyvät periaatteet, jotka ovat molemmat jätetty kokonaisuudessaan 

raportoimatta. Vuoden 2014 taloudellista sisältöindeksiä verratessa edelliseen vuoteen 

ei ole muutoksia tapahtunut raportointikäytännöissä. Edelleen on samat asiat joko 

osittain raportoitu tai sitten ei ollenkaan. Näihin on tulossa muutos, kun sopivat mittarit 

saadaan kuntoon ja relevanttia raportointidataa sitä kautta. 
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Outokumpu esittää vuoden 2008 raportissaan taloudelliset avainluvut eli liikevaihdon, 

kannattavuuden, investoinnit, voitonjaon ja verotulot. Tiedot ovat heti ympäristöraportin 

alussa toimitusjohtajan katsauksen jälkeen. Taloudellinen vastuu on raportoitu omana 

osa-alueena neljän sivun verran, mutta siihen on saatu oleelliset asiat aina 

maailmantalouden taantumasta, talouskriisistä selviämisestä, strategiasta, osingoista ja 

osakkeenomistajista, henkilöstösopeutuksien tarpeesta, asiakastuntemuksen 

parantamisesta, liiketoiminnasta tavarantoimittajien kanssa, veroista, apurahoista ja 

tuesta yhteisöille, julkisen sektorin antama tuki sekä ilmastonmuutoksen taloudellisista 

vaikutuksista, kuten sääntelyriskeistä. Raportti sisältää riippumattoman 

varmennusraportin ja GRI:n vertailuraportin PricewaterhouseCoopers Oy:ltä. 

Vertailuraportista käy ilmi, että yritys on raportoinut taloudelliset tunnusluvut, markkinat 

sekä kertonut omasta lähestymistavasta ympäristövastuun johtamiseen. (Outokumpu 

2008, 50) Vuoden 2009 raportissa on mainittu myös taloudelliset avainluvut. Raportti on 

osa vuosikertomusta, joten eroaa jonkin verran edellisen vuoden ympäristöraportista. 

Riippumaton varmennusraportti on PricewaterhouseCoopers Oy:ltä. Vertailuraportti on 

varsin kattava, koska siinä on huomioitu GRI -ohjeistus sekä UN Global Compact – 

periaatteet. Raportti sisältää seuraavat taloudellisen vastuun osiot: taloudellinen 

suoriutuminen, markkinoilla läsnäolo ja epäsuorat taloudelliset vaikutukset. 

Taloudellinen suoriutuminen on raportoitu kokonaisuudessaan. Puolestaan markkinoilla 

läsnäoloa ei ole raportoitu ollenkaan, kuten myös epäsuorat taloudelliset vaikutukset 

puuttuvat kokonaisuudessaan. (Outokumpu 2009, 93) Vuoden 2010 vastuuasiat ovat 

vuosikertomuksen punainen lanka, joten vastuuasioita on käsitelty raportin läpi, niitä ei 

ole jaettu erillisiin osioihin - taloudellinen, ympäristöllinen ja sosiaalinen - kuten yleensä 

osiot on luokiteltu. Vuosiraportti sisältää GRI -ohjeiston ja UN Global Compact -

periaatteiden vertailun, joka on hyvin kattava ja tarkka. Outokumpu on huomioinut 

raportissaan seuraavat taloudelliset mittarit: taloudellisen arvon kehittyminen ja 

jakaminen, ilmastonmuutoksesta johtuvat muutokset ja riskit, avustussuunnitelmien 

kattavuus sekä merkittävät valtion avustukset. Markkinoilla läsnäolosta ei ole raportoitu, 

kuin merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja osittain paikallisten hankkijoiden 

käyttäminen. Markkinoilla läsnäolosta jäi puuttumaan aloittelijan palkan vertailu 

minimipalkkaan ja paikallinen rekrytointi. (Outokumpu 2010, 177) 

PricewaterhouseCoopers Oy on tarkastanut ja antanut lausunnot riippumattomaan 

varmennusraporttiin. Vuonna 2011 vastuullisuus on raportoitu vuosikertomuksen 

yhteydessä, mutta siitä on tehty erillinen yhteenveto, josta pääkohdat löytyvät, kuten 
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GRI -ohjeiston vertailuraportti ja riippumaton varmennusraportti. Vertailuraportin 

mukaan taloudellisia mittareita ovat olleet taloudellisen arvon kehittyminen ja 

jakaminen, ilmastonmuutoksesta johtuvat taloudelliset seuraamukset, riskit ja 

mahdollisuudet, avustussuunnitelmien kattavuus sekä merkittävät valtion avustukset. 

Kaikki edellä mainitut asiat ovat raportoitu. Puolestaan markkinoilla läsnäolo-osiosta ei 

ole raportoitu, kuin osittain toimintatavat, käytännöt ja rahan käyttäminen paikallisiin 

toimijoihin. Raportoimatta jääneet kriteerit ovat aloittelijan palkan vertailu 

minimipalkkaan ja paikallinen rekrytointi. Epäsuorat taloudelliset vaikutukset ovat 

kokonaan raportoitu merkittävien epäsuorien taloudellisten vaikutusten osalta, mutta 

yhteisen edun nimissä tehty kehitystyö ja investoinnit infrastruktuuriin ovat puolestaan 

jätetty raportoimatta. (Outokumpu 2011, 24) Riippumattoman varmennusraportin on 

laatinut PricewaterhouseCoopers Oy. Vuodelta 2012 on erillinen vastuuraportti, mutta 

siinä ei ole omana osionaan taloudellista vastuuta. Taloudellinen vastuu on käsitelty, 

mutta sitä ei ole nostettu omaksi kokonaisuudekseen. Taloudellisen vastuun käsittelyn 

saa helposti tarkastettua GRI -ohjeiston ja UN Global Compact -vertailuraportista, jonka 

mukaan taloudellisista mittareista on mukana taloudellinen suoriutuminen, markkinoilla 

läsnäolo ja epäsuorat taloudelliset vaikutukset. Taloudellinen suoriutuminen on 

raportoitu kokonaisuudessaan taloudellisen arvon kehittyminen ja jakaminen, 

ilmastonmuutoksesta johtuvat riskit ja mahdollisuudet, merkittävät valtion avustukset. 

Puolestaan osittain on raportoitu avustussuunnitelmien kattavuus. Markkinoilla 

läsnäolosta ei ole raportoitu kokonaisuudessaan mitään, osittain on raportoitu rahan 

käyttäminen paikallisiin toimijoihin. Raportoimatta on jäänyt kokonaan aloittelijan palkan 

vertailu minimipalkkaan sekä paikallinen rekrytointi. Kun taas epäsuorista taloudellisista 

vaikutuksista on raportoitu kokonaisuudessaan merkittävät epäsuorat taloudelliset 

vaikutukset, kun taas raportoimatta on yhteisen edun nimissä tehty kehitystyö ja 

investoinnit. (Outokumpu 2012, 85-86) Outokummun riippumattoman 

varmennusraportin on laatinut ulkopuolinen taho PricewaterhouseCoopers Oy. Vuoden 

2013 raportissa on raportoitu perusasiat kokonaisuudessaan, mutta taloudellisen 

vastuun osalta osittain on raportoitu työntekijöiden palkitseminen ja kokonaisuudessaan 

on jätetty raportoimatta, kuten edellisenäkin vuotena, markkinoilla läsnäolo ja 

epäsuorista taloudellisista vaikutuksista investoinnit infrastruktuuriin. Edelliseen vuoteen 

verrattuna raportoinnissa ei ole tapahtunut olennaista muutosta. Kun taas vuoden 2014 

raportti osoittaa, että perusasiat, kuten strategia, organisaatiokuva, 

raportointiparametrit, hallituksen sitoutuminen ja suorituskyky indikaattorit ovat 
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kokonaisuudessaan raportoitu. Puolestaan taloudellisen vastuun osalta taloudelliset 

suoritusmittarit ovat osittain raportoitu. Verrattuna edellisen vuoden raporttiin, jossa 

nämä oli kokonaisuudessaan raportoitu. Mutta edelleen markkinoilla läsnäolo ja 

investoinnit infrastruktuuriin ovat jääneet raportoimatta.  

 

4.7.2 Ympäristövastuu 

 

Ympäristövastuun koostuu useasta osa-alueesta: materiaalit, energia, vesi, 

biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus, päästöt & jätteet, tuotteet & palvelut, 

compliance eli vaatimustenmukaisuus, logistiikka ja kokonaisvaltainen 

ympäristövaikutus. Stora Enson vuosien 2008 ja 2009 raportit ovat hyvin 

samankaltaisia muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Raportit painottuvat materiaalin 

eli puun hankintaan, ilmastonmuutokseen ja sahojen ympäristövaikutuksiin. Kun 

verrataan vuosien 2008 ja 2009 raportteja keskenään, niin voidaan todeta raportoinnin 

parantuneen tultaessa vuoteen 2009, koska vuoden 2008 raportointi ei ole ollut niin 

kokonaisvaltaista kuin vuoden 2009.  GRI -sisältöindeksin mukaan ympäristövastuusta 

on raportoitu varsin vaihtelevasti joko kokonaan, osittain tai ei ollenkaan. (Stora Enso 

2008, 33-34) Vuoden 2009 raporttiin sisältyvä GRI -ohjeisto osoittaa, että materiaalit 

ovat raportoitu kokonaisuudessaan. Energiaan liittyvät indikaattorit ovat myös huomioitu 

kokonaisuudessaan, paitsi hanke epäsuoran energiakulutuksesta ei ole raportoitu 

kokonaisuudessaan. Veden käsittely on raportoitu kokonaisuudessaan, mutta 

toteutunut veden kierrätys ja uusiokäyttöä ei ole raportoitu kuin osittain. Luonnon 

monimuotoisuudesta on raportoitu kokonaisuudessaan maan vuokraviljelmien sijainnit 

ja koot. Puolestaan osittain on raportoitu elinympäristöjen/kasvupaikkojen suojelu ja 

huolehtiminen. Kuten myös osittain on raportoitu luonnon monimuotoisuuteen 

vaikuttaminen. Ympäristöindikaattoreihin kuuluvat päästöt ja jätteet yhtiö on raportoinut 

vaihtelevasti, mutta kuitenkin kaikista osa-alueista on raportoitu joko täysin tai sitten 

osittain. Kokonaan on raportoitu suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt, oma-

aloitteinen kasvihuonekaasujen vähentäminen, vesipäästöt ja merkittävät valumat. 

Osittain on raportoitu merkittävimmät ilman saastuttajat, kuten rikki. Myös jätteiden 

kokonaismäärä on raportoitu osittain sekä vaaralliset jätteet, jotka on kuljetettu, tuotu, 

viety tai käsitelty Stora Enson toimesta. Tuotteet ja palvelut -osiossa on raportoitu 
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osittain tuotteisiin ja palveluihin kohdistuvat lieventävät ympäristövaikutukset. 

Ympäristöindikaattoreihin kuuluva compliance ja siinä määritelty ympäristösääntöjen 

noudattaminen ovat raportoitu kokonaisuudessaan. Puolestaan ympäristön vaikutukset 

kuljetukseen on raportoitu osittain. Kaiken kaikkiaan kaikki ympäristökulut on raportoitu 

kokonaisuudessaan. (Stora Enso Sustainability 2009, 18–41) Puolestaan vuonna 2010 

yritys on ottanut päätavoitteekseen parantaa kahta asiaa: 1) sahojen 

ympäristövaikutusten vähentäminen ja 2) raaka-aineiden mahdollisimman tehokas 

käyttö. Kun vertaa edellistä vuotta vuoden 2010 sisältöindeksiin, niin raportoinnissa ei 

ole muita muutoksia, kuin vesiosioon on lisätty uusi alaindikaattori käytettävien 

vesilähteiden vaikutus ja se on raportoitu kokonaisuudessaan. (Stora Enso Global 

Responsibility Report 2010, 32–45) Kuten aiempinakin vuosina, myös vuoden 2011 

raportissa ympäristövastuu on saanut oman osion. Sen vuoden kantavaksi teemaksi ei 

erityisesti ole nostettu mitään ylitse muiden, tietysti kokonaisuus on tärkeä aina 

päästöjen vähentämisestä uusien innovaatioiden käyttöönottoon. Peilaten raportointia 

GRI -sisältöindeksiin voidaan todeta, että materiaalit, energia ja vesi ovat raportoitu 

edellisen vuoden mukaisesti. Monimuotoisuus on saanut kaksi uutta indeksiä lisää 1) 

vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja 2) suojeltavien lajien vaikutus toimintaan. 

Vaikka monimuotoisuus sai kaksi uutta indeksiä, niin raportointi on suoritettu samalla 

tavalla kuin edellisenä vuonna ja uudet osiot ovat jääneet raportoimatta. Puolestaan 

päästöindeksi on muuten samalla tavalla raportoitu, mutta myös sinne on lisätty uusi 

indeksi muut relevantit epäsuorat kasvihuonepäästöt. Uusi indeksi on raportoitu, mutta 

loput indeksit tuotteet & palvelut, compliance, kuljetus ja kokonaisvaltainen 

ympäristövaikutus ovat raportoitu samalla tavalla kuin aiemmin. (Stora Enso Global 

Responsibility Report 2011, 40–56) Vuoden 2012 raportissa ympäristöosio on edelleen 

omanaan ja tämän vuoden ympäristöasioista ilmastoon liittyvät toiminnot on nostettu 

vahvasti esille. Yhtiön raportointia peilaten sisältöindeksi osoittaa, että materiaalit, 

energia ja vesi ovat raportoitu samalla tavalla kuin edellisenä vuonna, paitsi epäsuora 

energian kulutuksen vähentäminen on raportoitu kokonaisuudessaan. Puolestaan 

monimuotoisuuden viidestä indikaattorista on raportoitu kolme, kun vastaava 

raportointisuhde edellisenä vuonna oli yksi indikaattori. Luonnon monimuotoisuudesta 

on raportoitu merkittävät vaikutukset monimuotoisuuteen sekä johtamistapojen 

vaikutukset. Päästöindeksi on saanut kattavan lisän edelliseen vuoteen verrattuna ja 

siitä on raportoitu kaikki indikaattorit yhtä lukuun ottamatta, raportoimatta jäänyt indeksi 

oli kuljetus, kuten edellisenäkin vuonna. Tuotteet ja palvelut indikaattorista on raportoitu 
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kaikki kaksi indikaattoria tuotteiden & palveluiden ympäristövaikutusten vähentäminen 

ja pakkausmateriaalien käyttö. Edellisenä vuonna ei ollut raportoitu tästä indikaattorista 

mitään. Loput osiot compliance, kuljetus ja kokonaisvaltainen ympäristövaikutus ovat 

raportoitu samalla tavalla kuin aiemmin. (Stora Enso Global Responsibility Report 2012, 

45–63) Vuoden 2013 raportissa on ympäristövastuu erikseen, kuten on ollut myös 

aiempina vuosina. Voidaan todeta, että yhtiö jatkaa ympäristövastuun osalta samaa 

kehitystyötä ja panostaa samoihin asioihin kuin edellisenä vuonna eli 

hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, kierrätettävän raakamateriaalin käyttö, 

puhtaammat ja tehokkaammat tuotantoprosessit sekä kestävät johtamiskäytännöt. Kun 

peilataan raportin sisältöindeksiä edellisen vuoden indeksiin, voidaan todeta, että 

materiaalit ja vesi ovat raportoitu kuten aiemmin. Puolestaan energiaosio on päivitetty ja 

siihen on tullut uusia indikaattoreita: organisaation energian kulutus, energian kulutus 

organisaation ulkopuolella, energia intensiivisyys, energiankulutuksen vähentäminen, 

energiavaatimusten vähentäminen tuotteissa ja palveluissa. Muut paitsi organisaation 

ulkopuolisen energian kulutus on raportoitu. Luonnon monimuotoisuuden indikaattoreita 

on myös muokattu, sisältö on sama, mutta sisällöllisesti indikaattorit ovat pysyneet 

samana. Voidaan todeta, että raportointi on tämän osalta pysynyt samana, paitsi 

elinympäristön suojelu on myös raportoitu. Sisältöindikaattoreita on muokattu myös 

päästöjen osalta ja on luotu kokonaan uusi osio jätevesille ja jätteille. Muutoksen myötä 

raportointi selkiytyy, kun nämä ovat omina osioinaan. Päästöosioon kuuluvat nyt 

ainoastaan kasvihuonepäästöt ja puhtaasti jätteisiin liittyvät asiat. Molemmat osiot ovat 

raportoitu muuten, paitsi jäteosion vaarallisten aineiden kuljetusten osalta. Loput osiot 

tuotteet & palvelut, compliance, kuljetus ja ympäristövaikutus ovat raportoitu kuten 

aiemmin. Uutena osiona on tullut toimittajayhteistyö. Tähän sisältyy toimittajien 

ympäristökriteerien käyttämisen valvonta ja toimittajaketjun mahdolliset negatiiviset 

ympäristövaikutukset. Nämä on raportoitu kokonaisuudessaan ja ne tuovat raportointiin 

uutta ulottuvuutta sekä kokonaisuudessaan kehittää raportointia laajempaan suuntaan. 

Tämän lisäksi raporttiin on lisätty aivan uutena kohtana ympäristöllisten epäkohtien 

läpikäyminen valitusten pohjalta eli yhteistyökumppani ilmoittaa epäkohdasta ja se 

raportoidaan ja silloin voidaan myös paremmin tarkastella niitä tilastojen valossa. (Stora 

Enso Global Responsibility Report 2013, 55–74) Vuoden 2014 raportti jatkaa samalla 

linjalla ja ympäristöasiat ovat myös siinä omana selkeänä kokonaisuutenaan. 

Tarkasteltava raportti ei tuo poikkeusta yrityksen ympäristövastuulliseen linjaukseen. 

Yritys on ottanut ehdottomasti merkittävän tavoitteen "Vision Zero" 
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ympäristötavoitteissaan. Se tähtää jätteettömään teollisuuteen eli ei kaatopaikkajätteitä, 

ei harmillisia ilmastopäästöjä ja ei jätevesipäästöjä. Luonnollisesti tavoite ei täyty aivan 

lähitulevaisuudessa, mutta kunnianhimoisia tavoitteita pitää olla ja ne asettavat 

tavoitteet, joihin pyritään erilaisilla teoilla ja parannuksilla. Stora Enso on asettanut 

selkeän päämäärän ympäristövastuulle ja on mielenkiintoista seurata, miten se 

tulevaisuudessa pääsee tavoitteeseen. Kun katsotaan yrityksen GRI -sisältöindeksiä, 

niin raportointi on toteutettu samalla edelliseen vuoteen verrattuna.  (Stora Enso Global 

Responsibility Performance 2014, 44–97) Kaiken kaikkiaan Stora Enso on raportoinut 

ympäristövastuun melko hyvin, koska suositeltavia indikaattoreita on käytetty, mutta toki 

kaikkia ei ole raportoitu. Yrityksellä on kuitenkin oikea suuntaus sekä strategian että 

raportoinnin suhteen, niitä halutaan kehittää paremmin tarpeita vastaavaksi. Vuonna 

2011 raportointi muuttui selkeästi parempaan suuntaan uusien indikaattoreiden 

toimesta, koska niiden avulla sidosryhmät saavat kokonaisvaltaisempaa tietoa 

yrityksestä. 

 

Neste Oil on integroinut vuoden 2008 vastuullisuusraportin vuosikertomukseensa ja se 

on tuonut vastuullisuusasiat erittäin selkeästi esille. Ympäristövastuu on omana 

asiakokonaisuutena raportilla ja siksi helposti luettava. Yrityksellä ei ole vuoden 2008 

vuosiraporttiin liitetty erillistä GRI -sisältöindeksiä, joten indeksitasolla raportin 

tarkastelu ei onnistu. Vuoden 2009 ympäristövastuu on raportoitu samalla tavalla 

vuosiraportin yhteydessä kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2009 vuosikertomukseen on 

liitetty GRI -sisältöindeksi, joten raportointia voi peilata sitä vasten. Yhtiö on raportoinut 

raaka-aineet, suora/epäsuora energiankulutus, uusiutuviin energianlähteisiin perustuvat 

tuotteet, veden kulutus, päästöt, jätevedet, jätteet, vuodot, tuotteiden ja palveluiden 

ympäristövaikutusten vähentäminen, ympäristölainsäädännön ja -lupien noudattaminen, 

kuljetus sekä ympäristökustannukset. (Neste Oil Vuosikertomus 2009, 48) 

Ympäristövastuullisuus on vuoden 2010 osalta raportoitu myös osana vuosikertomusta 

ja ympäristövastuun osalta yhtiön tuttu strategia puhtaamman polttoaineen toimittajana 

jatkuu ja ennen kaikkea pitkäjänteinen ympäristö. Yhtiö jatkaa edelleen 

ympäristövaikutusten jatkuvaa seurantaa ja tarpeen vaatiessa tekee arvioinnin esim. 

ennen uuden laitoksen rakentamista. Hyvä esimerkki tästä on Neste Oilin ja Stora 

Enson yhteisyritys NSE Biofuels Oy, joka on perustettu ympäristövaikutusten arviointia 

varten. Vaikka vaikutuksia seurataan ja mitataan, vaatii tämä yritykseltä myös tehokasta 
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ja säästävää luonnonvarojen käyttöä. Yhtiön päämääränä on ollut yhdenmukaistaa 

raportointikäytäntöjä konsernitasolle ja yhtenä uudistuksena Neste on ottanut vuonna 

2010 käytötön uusien ympäristö- ja turvallisuustietojen hallintajärjestelmän. Kun 

sisältöindeksiä peilaa edelliseen vuoteen on sinne tullut uutena osiona lähestymistapa 

ympäristövastuun johtamiseen, energiatehokkuuden mittaaminen ja huomattavasti 

yksilöidymmin on kerrottu päästöistä. (Neste Oil Vuosikertomus 2010, 38–39, 60) 

Puolestaan vuonna 2011 vastuullisuus on raportoitu omana kokonaisuutena ja raportti 

käsittelee vastuullisuudenalat erikseen. Tarkasteluvuonna yritys on ottanut monta 

merkittävää askelta kaiken kaikkiaan vastuullisuuden sekä ympäristövastuullisuuden 

saralla. Mainittakoon, että neste Oil on ollut vuonna 2011 maailman 19. vastuullisin 

yritys ja mitä ympäristövastuullisuuteen tulee päästöjen osalta jo aiemmin mainittu 

NExBTL-diesel, jonka avulla yhtiö vähensi kasvihuonepäästöjä merkittävästi. Yhtiö on 

vähentänyt edelleen toiminnasta aiheutuvia vuotoja, johon on vaikuttanut merkittävästi 

kaikista vuodoista raportointi. Raportoituun dataan perustuen voidaan miettiä, mitä olisi 

voitu tehdä toisin ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jotta siltä osin vuotoja ei enää 

tapahdu. Tämä on hyvä esimerkki raportointijärjestelmän toimivuudesta ja millaisia 

kehitysaskelia oikeilla mittareilla voidaan toiminnassa saada aikaan. Kuluvana vuonna 

yhtiö jatkanut myös epäsuorien ympäristövaikutusten arviointiin liittyvää työtä ja 

erityisesti arvioinnin kohteena on ollut käytettävien uusiutuvien raaka-aineiden 

tuotantoon liittyvät epäsuorat vaikutukset. (Neste Oil Vastuullisuus 2011, 1, 41) 

Puolestaan sisältöindeksiä verrattuna edelliseen vuoteen on tarkasteluvuodelle lisätty 

indeksejä, jotka on raportoitu osittain tai kokonaan. Kaiken kaikkiaan raportointia on 

kuitenkin tarkennettu. Indeksiin uutena on lisätty veden kierrätys ja uudelleenkäyttö 

sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailta alueilta tai suojeluilta alueilta 

omistetut, vuokratut ja hallinnoidut maa-alueet, mikä osaltaan laajentaa ja selkeyttää 

raportointia. (Neste Oil Vastuullisuus 2011, 166–168) Ympäristövastuun sisältöindeksi 

on jaoteltu kaiken kaikkiaan selkeämmin ja aihealueet omiksi kokonaisuuksiksi, voidaan 

todeta raportoinnin menneen taas eteenpäin. Kun taas vuoden 2012 raportti on 

julkaistu omana kokonaisuutenaan ja raportti jatkaa edelleen selkeää ja hyvä linjaa, 

koska ympäristövastuu löytyy sieltä omana kokonaisuutenaan. Nostettakoon esille, että 

ympäristövastuu korostuu edelleen ympäristövastuun alkusanoissa, joissa yhtiö 

mainitsee tähtäävänsä maailman johtavaksi uusiutuvista raaka-aineista valmistetutun 

dieselin toimittajaksi ja Neste vielä erikseen korostaa, että sillä ei ole öljynetsintää eikä -

porausta ja sen tavoitteena on olla toimialansa johtava vastuullisuusasioissa. Hyvää 
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pontta kohti toimialansa vastuullisinta yritystä antaa vuoden 2013 alussa pääsy 

maailman vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Yhtiö sijoittui sijalle 4 ja 

edellisvuoteen parannusta tuli jopa 15 sijaa. Osaltaan jo tämä kertoo, kuinka yritys 

panostaa tosissaan vastuullisuuteen sekä haluaa aidosti olla paras. Tekemisen 

meininki heijastuu jopa yrityksen raportointiin, sen verran hyviä tuloksia yhtiö osaltaan 

pystyy näyttämään. Kehityksen takaamiseksi yhtiö on käynnistänyt kuluvana vuonna 

ilmasto-ohjelman laatimisen, jossa kuvataan tie vähäpäästöisempään tulevaisuuteen. 

Sisältöindeksi on pysynyt aivan samana verrattuna edelliseen vuoteen, mutta indeksiä 

on jaoteltu vielä paremmin asiakokonaisuuksien mukaan. Lukijalle jäsennelty indeksi on 

helppolukuisempi. Raportointi on edelleen suoritettu kokonaisuudessaan tai osittain. 

(Neste Oil Vastuullisuus 2012, 2, 105–106) Vuosi 2013 jatkaa vakaasti samaa 

erinomaista linjaa vastuullisuusraportoinnissa. Yhtiö on määrittänyt uudestaan 

vastuullisuustyön painopisteet kuuteen alueeseen: asiakas, turvallisuus, henkilöstö, 

yhteiskunta, ilmasto- ja resurssitehokkuus sekä vastuullinen toimitusketju. Näihin eri 

osa-alueisiin keskittymällä yrityksen on helpompi johtaa vastuullisuutta ja saavuttaa 

asettamansa tavoitteet. Vastuullisuusohjelman nimi on Neste Oil Sustainable Way. 

(Neste Oil Vastuullisuus 2013 2, 16) Sisältöindeksi on pysynyt lähestulkoon samana 

kuin edellisenä vuonna, mutta uusina indekseinä sinne on lisätty kierrätysmateriaalien 

käyttö, aloitteet välillisen energiankulutuksen vähentämiseksi ja saavutettu vähennys 

energiankulutuksessa, uhanalaiset lajit organisaation toiminnan vaikutuspiirissä, 

kuljetetun, maahantuodun, maasta viedyn tai käsitellyn ongelmajätteen määrä sekä 

kansainvälisesti kuljetetun ongelmajätteen osuus sekä uudelleenkäyttöön ja 

kierrätykseen otettujen tuotteiden ja pakkausmateriaalien osuus myydyistä tuotteista 

tuoteryhmittäin. Kaikki uudet edellä mainitut indeksit ovat raportoimatta, mutta muuten 

indeksit ovat raportoitu samalla tavalla kuin edellisenä vuonna, paitsi 

ympäristösuojelumenot ja ympäristöinvestoinnit ovat jätetty kokonaan myös 

raportoimatta. (Neste Oil Vastuullisuus 2013, 92–93) Vuoden 2014 osalta jatkuu 

edellisinä vuosina aloitettu ympäristövastuullisuustyö ja edelleen uusiutuvista raaka-

aineista valmistetun dieselin voittokulku ja päästöjen väheneminen. Neste on mukana 

edelleen The Global 100 -listalla ja tällä kertaa sijalla 31, kun vastaavasti edellisenä 

vuonna sijoitus oli 6. (Neste Oil Vastuullisuus 2014, 2) Kun vertaa kuluvan vuoden GRI 

-sisältöindeksiä edelliseen vuoteen, niin se on sisällöltään aivan samanlainen ja 

noudattaa raportoitujen ja raportoimatta jääneiden asioiden osalta samaa linjaa. (Neste 

Oil Vastuullisuus 2014, 99–100) Nesteen ympäristövastuun raportoinnissa oli taitekohta 
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vuonna 2010, jolloin yritys päätti yhdenmukaistaa konsernitason raportoinnin sekä se 

otti käyttöönsä uudet ympäristö- ja turvallisuustietojen hallintajärjestelmän. Yrityksen 

panostus on nähtävissä jo seuraavana vuonna raportoinnin tarkentuessa, mutta kaikkia 

uusia indikaattoreiden ulottuvuuksia ei ole kuitenkaan vielä raportoitu. Kaiken kaikkiaan 

Nesteen raportointi on kehittynyt huomattavasti tarkasteluajanjakson alusta ja koko ajan 

se tulee paremmin liiketoimintaa ja yhtiön valitsemaa strategiaa. 

 

Outokummun ympäristövastuu on raportoitu vuonna 2008 erillisenä raporttina ja 

raportissa ympäristövastuu on eroteltu omaksi kokonaisuudeksi. Raportti on selkeä ja 

hyvin jäsennelty kokonaisuus. Ruostumaton teräs on 100%:sti kierrätettävä, 

korroosionkestävä ja hygieeninen materiaali. Materiaali itsessään on ympäristön 

kannalta ihanteellinen, koska materiaalin käytöstä ei aiheudu ympäristövaikutuksia tai 

vaikutukset ovat hyvin olemattomat, mutta puolestaan tuotantoprosessi aiheuttaa 

isoimmat ympäristövaikutukset. Tämän johdosta yhtiö pitää erittäin tärkeänä 

asettamiaan tavoitteita vastuullisuuden suhteen. Yritys nimeää keskeisimmiksi 

ympäristötavoitteiksi kuluvana vuonna luonnollisesti yrittää estää maaperän 

saastuminen, päästöjen sekä jätteiden vähentäminen, energiatehokkuuden 

parantaminen, vedenkäytön tehostaminen ja kierrätysteräksen käyttöönotto. 

(Outokumpu Yritysvastuuraportti 2008, 24-25) GRI -sisältöindeksi on ohjannut yrityksen 

raportointia ja yritys on raportoinut indeksin mukaisesti kaikki ympäristövastuun osa-

alueet. Puolestaan vuoden 2009 vastuuraportti on integroitu vuosikertomukseen ja 

Outokumpu on valittu parhaaksi vastuullisuusraportoijaksi Suomessa, vaikka vuosi oli 

taloudellisesti hyvin haastava ruostumattoman teräksen kysynnän romahdettua. Siitä 

huolimatta yritys haluaa olla alansa paras vastuullisuudesta raportoija ja kuten edellä on 

mainittu, on onnistunut siinä varsin hyvin ja vakiinnuttaa asemaansa 

vastuullisuusraportoijien parhaimmistossa. Yrityksellä on jo nyt tehokas sisäinen 

kontrolli vastuullisuusasioiden mittaamisessa ja kehittämisessä. Yritys on ottanut uuden 

konsernitason raportointivälineen käyttöön tarkasteltavana vuonna. Suurimmat 

ympäristöhaitat liittyvät päästöihin, joten yritys on sitoutunut vähentämään niitä 

pitkäjänteisesti. (Outokumpu Yritysvastuu 2009, 

http://ar.outokumpu.com/2009/corporate-responsibility) Outokumpu käyttää 

raportoinnissaan G3 -ohjeistoa sekä UN Global Compact -ohjeistoa. Tarkasteltavana 

vuonna on raportoitu samat osiot ympäristövastuun osalta kuin aiempana vuonna, 

http://ar.outokumpu.com/2009/corporate-responsibility
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mutta osioiden alaindeksit on merkitty raporttiin. GRI -sisältöindeksi on kuitenkin 

huomattavasti selkeämpi ja informatiivisempi indikaattoreiden suhteen, kuin edellisenä 

vuonna. Voidaan todeta, että raportointi on ottanut merkittävän askeleen seuraavalle 

tasolle. Raportti ei ole turhaan valittu vuoden parhaimmaksi Suomessa. (Outokumpu 

Yritysvastuu 2009, http://ar.outokumpu.com/2009/corporate-responsibility/gri-%26-un-

global-compact) Vuosi 2010 jatkaa samalla hyväksi havaitulla polulla raportoinnin 

suhteen. Raportti on integroitu osaksi vuosikertomusta. Vastuullisuusraportti on osa 

verkkovuosikertomusta, joka myös osaltaan on vastuullisesti ajateltu paperisen raportin 

sijaan ympäristövaikutukset ovat huomattavasti pienemmät. Tarkasteltavan vuoden 

raportissa ei nouse mitään erikoista esiin aiempiin vuosiin verrattuna. Ympäristövastuun 

kehitys on kokonaisvaltaista. Esimerkiksi päästömäärien pienentämiseksi on edetty 

hyvin, mutta toisaalta yrityksellä on silläkin saralla kehityskohteita, koska kaikki päästöt 

ja vuodot eivät täytä vielä vaatimusmääritelmiä. Raporttiin ei ole erikseen liitetty 

sisältöindeksiä, mutta verrattuna edelliseen vuoteen raportointi noudattaa aivan samaa 

linjaa, mutta toisaalta tarkempi tarkastelu on mahdotonta, kun ei ole tarkkaa 

vertailukohtaa sisältöindeksiin. (Outokumpu Yritysvastuu 2010, 

http://ar2010.outokumpu.com/business/operating-environment) Vuoden 2011 

raportoinnin linja jatkaa edelleen samaa kaavaa kuin edellisenä vuonna. Raportti on 

osa verkkovuosikertomusta ja se on hyvin interaktiivinen. Outokumpu ei kuitenkaan ole 

raporttiin tuonut erikseen ympäristöosiota, mutta kuitenkin sisältöindeksi löytyy. Sitä 

tarkemmin tarkasteltuna voidaan todeta, että raportointi jatkuu edelleen sisältöindeksien 

määrittämien osioiden mukaisesti. Mainittakoon kuitenkin, että kaikkia sisältöindeksejä 

ei ole raportoitu kokonaisuudessaan, vaan myös osittain ja raportoimatta on myydyt 

tuotteet % ja pakkausmateriaalien vaatimukset. Kaiken kaikkiaan raportointi on edennyt 

ohjeistuksen mukaisesti ja sitä on noudatettu. (Outokumpu Vastuullisuusraportti 2011, 

http://ar2011.outokumpu.com/business/reporting-on-sustainable-development/gri-un-

global-compact) Kun taas vuosi 2012 on aiempien vuosien mukaisesti integroitu 

verkkovuosikertomukseen. Vastuullisuus on eroteltu omaksi kokonaisuudeksi ja 

ympäristövaikutukset on kerrottu omana kokonaisuutenaan, mutta jäsentely ei ole niin 

selkeä, mitä oli vuoden 2010 raportissa. Yrityksen strategia jatkuu vastuullisuuden 

tärkeyden korostamisessa ja vastuullisuudessa yleensäkin näkyy nouseva trendi eli yhä 

enenevissä määrin yritysten vastuullisuus kiinnostaa eri sidostyhmiä ja sen raportointia 

seurataan mielenkiinnolla. Yhtä lailla odotukset vastuullisuusasioiden raportointia sekä 

kokonaisvaltaista vastuullista käyttäytymistä kohtaan ovat nousseet. Kun yhtiön 

http://ar.outokumpu.com/2009/corporate-responsibility/gri-%26-un-global-compact
http://ar.outokumpu.com/2009/corporate-responsibility/gri-%26-un-global-compact
http://ar2010.outokumpu.com/business/operating-environment
http://ar2011.outokumpu.com/business/reporting-on-sustainable-development/gri-un-global-compact
http://ar2011.outokumpu.com/business/reporting-on-sustainable-development/gri-un-global-compact
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raportointia peilaa GRI -sisältöindeksiin, voidaan todeta raportoinnin olevan vankalla 

pohjalla ja se noudattaa edellisen vuoden raportointia. Indeksit ovat raportoitu joko 

kokonaisuudessaan tai osittain ja tarkastelu vuonna on raportoimatta palautetut tuotteet 

ja niiden uudelleen käsittely. (Outokumpu Vastuullisuusraportti 2012, 

http://reports.outokumpu.com/en/2012/sustainability/sustainability-strategic-success-

factor/) Vuonna 2013 on julkaistu erillinen vastuullisuusraportti ja siinä ympäristövastuu 

on raportoitu omana selkeänä osiona. Vastuullisuuden mittaamiseen on otettu käyttöön 

uudet mittarit ja niillä saadaan kierrätyksestä, energia- ja hiilidioksiditehokkuudesta 

uudet tarkemmat luvut. Kun peilaa raportointia sisältöindeksiin, niin raportointi on 

hoidettu hyvin. Edelliseen vuoteen verrattuna raportointi koostuu samoista 

kokonaisuuksista ja samat asiat on raportoitu.  (Outokumpu Sustainability Report 2013, 

3, 61-62) Puolestaan vuosi 2014 on raportoitu myös erillisenä raporttina ja 

ympäristövastuu on siinä omana kokonaisuutenaan. Kun raportoinnin sisältöindeksiä 

tarkastellaan ja verrataan edelliseen vuoteen, on raportointi pysynyt samalla tasolla ja 

samat asiat on sisältöindeksin mukaan raportoitu. (Outokumpu Sustainability Report 

2014, 2, 15, 67) Kaiken kaikkiaan Outokummun ympäristövastuun raportointi on 

kulkenut tasaista kulkua, koska se on tarkasteluajanjakson alusta alkaen raportoinut 

määritellyt indikaattorit. Kuitenkin raportointi on vuosi vuodelta kehittynyt ja sinne on 

tuotu uusia raportoitavia asioita, mikä osaltaan osoittaa yrityksen kehityshalua. 

Yrityksen strategia ja vastuullisuusmittarit vaikuttavat molemmat positiivisesti 

raportointiin, raportoinnista saadaan varmasti jatkossa uusia ja tarkempia tuloksia 

liiketoiminnan kehittämiseksi. 

 

  

http://reports.outokumpu.com/en/2012/sustainability/sustainability-strategic-success-factor/
http://reports.outokumpu.com/en/2012/sustainability/sustainability-strategic-success-factor/
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4.7.3 Sosiaalinen vastuu 

 

Stora Enson liiketoimintaan kuuluvat läheisesti avoin ja vuorovaikutteinen 

kommunikointi, yhteisön osallistuttaminen ja vuonna 2008 varsinkin vastuullinen 

henkilöstön vähentäminen. Yhtiön vastuuraportissa sosiaalinen vastuu on vuonna 2008 

raportoitu omana kokonaisuutenaan, joka tuo raportointiin selkeyttä ja aihealue on 

jäsennelty hyvin.  (Stora Enso Sustainability Performance, 2008, 20) Stora Enson GRI -

sisältöindeksi on jaoteltu neljään suurempaan aihealueeseen: työvoima, oikeudet, 

yhteisö ja tuotevastuullisuus. Näiden osa-alueiden alle mahtuu paljon pienempiä 

kokonaisuuksia, joita yhtiö on tarkasteltavana vuonna raportoinut hyvin vaihtelevasti. 

Työvoimaan liittyvistä asioista on raportoitu kokonaisuudessaan vain terveydenhuoltoon 

liittyvät asiat, kuten rokotukset sairauspoissaolot ja kuolemantapaukset. Puolestaan 

osittain on raportoitu työntekijöihin liittyvät asiat sekä koulutus. Ihmisoikeuksista on 

raportoitu kokonaisuudessaan työntekijöiden ihmisoikeuskoulutus, vapaa 

järjestäytyminen sekä kollektiivinen neuvotteleminen, lapsityövoima ja 

alkuperäiskansojen oikeudet. Osittain on raportoitu investoinnit ja hankinnat. 

Puolestaan yhteisöön liittyen on raportoitu kokonaan korruption vastainen toiminta, 

poliittisten puolueiden avustukset, kilpailullinen käyttäytyminen ja 

määräystenmukaisuus. Kun taas osittain on raportoitu johtamisen vaikutukset yhteisöön 

ja lahjonnan vastainen toiminta. Tuotevastuullisuudesta on puolestaan raportoitu 

ainoastaan osittain tuotteiden terveys- ja turvallisuusarvio. Kaikki muut indikaattorit ovat 

raportoimatta. (Stora Enso Sustainability Performance, 2008, 34–35) Vuosi 2009 on 

raportoitu myös erillisellä vastuullisuusraportilla ja sosiaalinen vastuu on omana 

osionaan. Tarkasteluvuoden sosiaalinen vastuu rakentuu edellisen vuoden tavoin 

eettisen liiketoiminnan ympärille, jossa korostuu ihmisoikeudet, terveydenhuolto ja 

vastuullinen työvoiman vähennykset. Kun peilataan indikaattoreita edelliseen vuoteen, 

voidaan todeta, että työvoimaan liittyvistä indikaattoreista on raportoitu 

kokonaisuudessaan kolme ja loput jätetty raportoimatta. Yhtiö on raportoinut 

terveydenhuoltoon ja turvallisuuteen liittyvät asiat sekä monimuotoisuuteen ja tasa-

arvoisiin mahdollisuuksiin perustuvat asiat. Kun taas ihmisoikeuksista on raportoitu 

kokonaisuudessaan kaikki muut paitsi ihmisoikeuksiin liittyvien investointien 

sopimukset. Yhtiö on raportoinut työntekijöiden koulutukset, yhteisöllisen toiminnan, 

lapsityövoiman, pakkotyövoiman ja alkuperäiskansojen oikeudet. Yhteisöön liittyen 
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Stora Enso on raportoinut kaikki osa-alueet kokonaisuudessaan. Indikaattorit ovat 

yhteisö, korruptio, yleiset käytännöt, kilpailullinen toiminta ja määräystenmukaisuus. 

Tuotevastuullisuus on kuluvana vuonna raportoitu kokonaisuudessaan eli asiakkaiden 

terveys ja turvallisuus sekä tuote- ja palvelutieto. Tuotevastuu on supistunut 

huomattavasti edellisestä vuodesta, mutta nyt indikaattoreita on kuitenkin raportoitu. 

Kaiken kaikkiaan raportointi on mennyt edellisestä vuodesta eteenpäin. (Stora Enso 

Social Responsibility, 2009, 28, 41–42) Puolestaan 2010 on julkaistu edellisten vuosien 

tavoin vastuullisuusraportti ja raportissa on omana osionaan käsitelty sosiaalista 

vastuuta, ei kuitenkaan samassa laajuudessa kuin aiempina vuosina. Sosiaalisista 

indikaattoreista yhtiö on raportoinut terveydenhuoltoon ja turvallisuuteen liittyvät asiat 

sekä monimuotoisuuteen ja tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin perustuvat asiat, kuten 

edellisenä vuonna ja näiden lisäksi työvoiman johtamiseen liittyvät asiat sekä 

vähennyksiin liittyvä koulutus ja tukeminen. Muut tämän kategorian indikaattorit ovat 

jääneet raportoimatta. Kun taas ihmisoikeuksiin liittyen raportointiin on tullut lisänä 

syrjintä, joka on raportoitu kokonaisuudessaan, mutta lapsityövoima ja pakkotyö on 

jätetty raportoinnin ulkopuolelle. Yhteisön ja tuoteturvallisuuden osalta raportti on 

pysynyt samana ja kaikki asiat niiden osalta on raportoitu. (Stora Enso Global 

Responsibility Report, 2010, 4, 45–46) Yhtiön vuosi 2011 on ollut uudelleen ajattelun 

vuosi liittyen edellisenä vuonna tehtyihin. Työvoimaan liittyvät indikaattorit on yhtä 

lukuun ottamatta raportoitu kokonaisuudessaan eli työntekijät, työvoiman johtaminen, 

työterveys ja turvallisuus, monimuotoisuus ja tasa-arvo sekä koulutus poislukien 

ohjelma, jolla kartoitetaan työntekijöiden taitoja ja johdetaan työura loppuun saakka. 

Edelliseen vuoteen verrattuna ihmisoikeuksiin liittyen on raportoitu viime vuonna 

puuttuneet lapsityövoima ja pakkotyö ja uusina indikaattoreina raporttiin on lisätty 

ihmisoikeuksien arvioiminen sekä ihmisoikeusloukkaukset. Ihmisoikeusloukkaukset 

ovat raportoitu kokonaisuudessaan, mutta ihmisoikeuksien arvioiminen osittain. 

Yhteisöön liittyen on indikaattoreita tullut lisää verrattuna edelliseen vuoteen. 

Raportointi on tämän takia jäänyt joidenkin uusien osioiden osalta osittaiseksi, mutta 

kokonaisuudessaan tämäkin osio on laajasti raportoitu. Uusia indikaattoreita on lisätty 

paikallisiin yhteisöihin vaikuttavat merkittävät negatiiviset vaikutukset, edellä mainittujen 

negatiivisten vaikutusten estäminen/vähentäminen, korruptoimisen estäminen ja yleiset 

ohjeistukset. Nämä oli kaikki osittain raportoitu ja muut oli raportoitu samalla tavalla 

kuten edellisenä vuonna. Puolestaan tuoteturvallisuuteen on lisätty yksi uusi indikaattori 

liittyen asiakastyytyväisyyteen, joka on osittain raportoitu. Muuten raportti noudattaa 
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tuoteturvallisuuden osalta samaa kaavaa kuin edellisenä vuonna. (Stora Enso Global 

Responsibility Report, 2011, 22, 56–57) Vuoden 2012 vastuullisuusraportti on julkaistu 

omana kokonaisuutenaan ja sosiaalinen vastuu on käsitelty siinä omana osionaan. 

Tarkasteluvuonna keskeinen panostuksen kohde on ollut johtajuus, sen uskotaan 

olevan tärkein voimavara suorituskyvyn sekä kulttuurin parantamiseen. Kun peilataan 

indikaattoreita edelliseen vuoteen voidaan todeta, että jokaisessa osiossa 

indikaattoreiden määrä on lisääntynyt huomattavasti. Työvoimaan liittyen on tullut 

uusina indikaattoreina johtaminen, johtamistavoitteet, organisaation vastuullisuus, 

koulutus ja tietoisuus, monitorointi ja seuranta. Myös käytännöt, työntekijät, työvoima, 

työterveys ja turvallisuus, koulutus, monimuotoisuus ja tasa-arvo sekä tasa-arvoinen 

palkka miehille ja naisille. Indikaattoreita on raportoitu joko kokonaisuudessaan tai 

osittain. Kun taas ihmisoikeuksiin liittyen indikaattoreiden määrä on myös lisääntynyt 

huomattavasti. Sinne on lisätty samoja johtamiseen liittyviä indikaattoreita, mitä oli 

työntekijäosiossa ja loput ovat samoja kuin edellisenä vuonna. Kaikki indikaattorit on 

raportoitu. Yhteisöön on lisätty myös samat johtamiseen liittyvät osiot kuin edellä ja 

muuten raportointi indikaattoreiden osalta noudattaa edellisen vuoden suuntaa. Kaikki 

indikaattorit on raportoitu. Puolestaan tuoteturvallisuuteen on lisätty jo edellä mainitut 

johtamisen indikaattorit sekä näiden lisäksi uusina indikaattoreina ovat markkinoista 

kommunikointi, syrjinnän estäminen ja vaatimustenmukaisuus. (Stora Enso Global 

Responsibility Report, 2012, 24, 63-65) Vuoden 2013 raportti on julkaistu tuttuun 

tapaan erillisenä kertomuksena ja se sisältää sosiaalisen vastuun osion. Kaiken 

kaikkiaan yhtiö on keskittynyt kuluvana vuonna myös terveyteen ja turvallisuuteen, 

ihmisoikeuksiin, etiikkaan ja vaatimustenmukaisuuteen ja vastuulliseen johtajuuteen. 

Kun peilataan yhtiön suoriutumista vastuullisuusraporttien indikaattoreiden valossa, 

voidaan yleisesti todeta sosiaalisen vastuun osalta raportoinnin tarkentuneen 

entisestään. Työvoima -osioon on lisätty varsinkin uusien henkilöiden palkkaamiseen, 

etuihin ja työhyvinvointiin liittyviä indikaattoreita, jotka on kaikki raportoitu. Puolestaan 

uusia ihmisoikeuksiin liittyviä indikaattoreita ovat investoinnit, turvallisuus ja 

hankkijoiden ihmisoikeudet. Myös nämä on raportoitu kokonaisuudessaan. Yhteisö -

osioon on tullut myös uusina indikaattoreina hankkijoihin liittyvät vastuullisuusasiat. 

Muuten indikaattorit ovat pysyneet samoina ja kaikki on raportoitu. Kun taas 

tuoteturvallisuuteen on lisätty asiakkaan yksityisyyteen liittyvä indikaattori, muuten ne 

ovat pysyneet samoina kuin edeltävänä vuonna. Kaikki indikaattorit on raportoitu kuten 

muissakin osioissa. (Stora Enso Global Responsibility Report 2013, 12, 74–75) 
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Puolestaan vuonna 2014 sosiaalinen vastuu on siinä pisteessä, että yhtiön voidaan 

todeta olevan turvallinen ja terveellinen työpaikka. Korkea eettinen moraali ja asetetut 

standardit ovat vieneet yhtiötä eteenpäin johdonmukaisesti. Sosiaalisen vastuun 

tavoitteet ovat kuluvanakin vuonna painottuneet samoihin asioihin kuin edellisinä 

vuosina. Korkea etiikka ja vaatimustenmukaisuus lisättynä ihmisten hyvinvointiin 

takaavat hyvät lähtökohdat onnistumiselle. Kun tarkastellaan yhtiön sosiaalisen vastuun 

kokonaisuutta, voidaan todeta raportointi-indikaattoreiden pysyneen samana verrattuna 

vuoteen 2013. Raportointi on jo kehittynyt sille tasolle, että kaikki indikaattoriton 

raportoitu hyvin ja selkeästi. (Stora Enso Global Responsibility Performance 2014, 14, 

98–100) Raportoinnin suunta on ollut koko ajan ylöspäin ja siihen vaikuttaa suurelta 

osin yhtiön strategia ja sen asettamat tavoitteet. Tavoitteet ohjaavat käytännön 

tekemistä ja panostaminen päämäärätietoiseen johtajuuteen on auttanut saavuttamaan 

asetetut tavoitteet tai ainakin yhtiön suunta on oikea, jos kaikkia annettuja tavoitteita ei 

syystä tai toisesta ole saavutettu. Kun peilataan yhtiön raportointia, niin se on 

parantunut huomattavasti tarkasteluajanjaksolla. Yhtenä tärkeänä asiana näen juuri 

edellä mainitut tavoitteet ja sen että halutaan raportoida vastuullisuudesta avoimesti 

kaikille sidosryhmille.  

 

Neste Oilin sosiaalinen vastuu vuodelta 2008 on integroitu vuosikertomukseen ja 

sosiaalinen vastuu on raportissa omana selkeänä lukuna, mutta vuosikertomukseen ei 

ole integroitu GRI -sisältöindeksiä. Yhtiö on raportoinut vuonna 2009 sosiaalisen 

vastuun osana vuosikertomusta. Raportissa on samalla tavalla sosiaalinen vastuu 

raportoitu omana lukuna ja raporttiin on lisätty liitteeksi vastuullisuusindikaattorit. 

Kuluvana vuonna yhtiö on raportissaan nostanut esille sidosryhmäyhteistyön, joka on 

myös aiempana vuonna mainittu. Tärkeää on tehdä yhteistyötä eri sidosryhmien 

kanssa, josta on molemminpuolista hyötyä ja sitä Neste Oil raportoinnissaan korostaa. 

Tehdään yhdessä ja vastuullisesti hyvää. Raportissa on hyvin pitkälti samoja asioita, 

kuin edellisenä vuonna aina henkilöstön tyytyväisyydestä, kehityksestä, turvallisuudesta 

huolehtimiseen. Tiivistettynä yhtiö haluaa olla yksi yhtenäinen kokonaisuus, jolla on 

sama päämäärä ja tavoitteet. Kun peilataan yhtiön raportointia GRI -sisältöindekseihin, 

voidaan todeta sosiaalisen vastuun kuvastavan hyvin raportoinnin sisältöä. 

Sisältöindeksin on jaettu neljään eri kokonaisuuteen: henkilöstökäytännöt ja työolot, 

ihmisoikeudet, yhteiskunta sekä tuotevastuu. Yhtiö on raportoinut kattavasti 
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henkilöstöön liittyvistä asioista, kuten henkilöstömääristä, vaihtuvuudesta, tapaturmista, 

ennakoivista toimenpiteistä sairauksien varalta, koulutuksesta, osaamisen 

kehittämisestä, kehityskeskusteluista ja ikä- ja sukupuolijakaumasta. Ihmisoikeudet on 

raportoitu toimittajien ihmisoikeusarvioinneista. Yhteiskunta puolestaan pitää sisällään 

yhteisövaikutukset ja poliittisen vaikuttamisen. Kun taas tuotevastuu pitää sisällään 

tiedot tuotteista. ( Neste Oil Vuosikertomus 2009, 42–44, 48) Vuosi 2010 on aiempien 

vuosien tavoin integroitu vuosikertomukseen ja sosiaalinen vastuu on raportoitu sekä 

GRI -sisältöindeksi. Kuluvan vuoden raportin kantava teema sosiaalisen vastuun osalta 

on sosiaalisen vastuun laaja-alaiset suorat ja epäsuorat vaikutukset. Kun tarkastellaan 

sosiaalisen vastuun sisältöindeksiä, voidaan todeta yhtiön olevan samoilla linjoilla sen 

kanssa, kuin edellisenä vuonna. Raportti on jaoteltu samanlaisiin kokonaisuuksiin eli 

työntekijöihin, ihmisoikeuksiin, yhteiskuntaan ja tuotevastuuseen. Vaikka vastuualueet 

ovat samat, on raportoinnin sisältö näiden osalta laajentunut. Henkilöstöön ja työoloihin 

on lisätty uutena työsopimuksiin liittyvät asiat sekä vastuu uudelleenjärjestelytilanteissa. 

Kun taas ihmisoikeuksien raportointi on laajentunut useammalla asialla liittyen 

henkilöstön koulutukseen syrjintään, henkilöstön yhdistymisvapauteen sekä 

lapsityövoiman valvontaan. Myös yhteiskuntaan on tullut lisäraportoitavaa, kuten 

henkilöstön koulutus sekä kilpailun rajoittamisesta. Raportoinnin laajentuminen näkyy 

myös tuotevastuuosiossa. Tuotevastuu kattaa kuluvana vuonna tietoa myös tuotteiden 

ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutuksista, markkinoinnista sekä 

määräystenmukaisuudesta. (Neste Oil Vuosikertomus 2010, 48, 60) Seuraavana 

vuonna 2011 raportti on edelleen osa vuosikertomusta, mutta siitä on julkaistu oma 

vastuullisuusraportti, jossa sosiaalinen vastuu on omana kokonaisuutena. 

Tarkasteltavana vuonna yritys on nostanut sosiaalisen vastuun osalta esille edelleen jo 

aiempina vuosina tutun sidosryhmäyhteistyön. Neste Oilin mukaan se on yrityksen 

kantava voima ja sillä se saa osallistettua kaikki sidosryhmät yhteistyöhön sekä 

yhteisiin tavoitteisiin olla vastuullinen ja turvallinen yritys. Sisältöindeksi noudattaa 

samaa pääjakoa kuin edellisinä vuosina. Tästä huolimatta raportointi on taas 

monipuolistunut ja laajentunut kaikilla osa-alueilla. Työntekijät ja työolosuhteet -osioon 

on tuotu uutena näkökulmana johtamisnäkökulma sekä työntekijöiden terveyteen ja 

turvallisuuteen liittyvät asiat. Myös ihmisoikeuksiin, yhteiskuntaan ja tuotevastuuseen 

on lisätty johtamistapa, mutta muuten indikaattorit ovat pysyneet samoina.  (Neste Oil 

Vuosikertomus Vastuullisuus 2011, 94, 168–170) Vuosi 2012 on julkaistu samalla 

periaatteella edellisen vuoden kanssa. Raportti on osa vuosikertomusta, mutta kuitenkin 
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oma raportti, mikä mahdollistaa asioiden monipuolisemman ja laajemman 

raportoimisen. Raportissa ei ole sosiaalista vastuuta omana osionaan, vaan 

sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat sisältöindeksit on avattu raporttiin laajemmin. Kun 

tarkastellaan indeksejä, voidaan todeta sisältöindeksin olevan identtinen edellisen 

vuoden indeksin kautta ja indeksit oli raportoitu samassa laajuudessa. Tarkasteltavan 

vuoden indeksiin oli lisätty vain tarkentavia väliotsikoita verrattuna edelliseen vuoteen. 

(Neste Oil Vuosikertomus / Vastuullisuus 2012, 106–108) Vuoden 2013 raportti on 

edellisten vuosien tapaan osa vuosikertomusta, mutta kuitenkin erillinen 

vastuullisuusraportti. Kuten edellisenäkin vuonna sosiaalista vastuuta ei ole omana 

selkeänä osionaan, vaan indikaattorit toimivat otsikoina. Työntekijät ja työolosuhteisiin 

on tullut uusia indikaattoreita henkilöstön etuuksiin liittyen, mutta indikaattoria ei ole 

raportoitu. Myös työsuojelutoimikunnissa edustetun henkilöstön osuus 

kokonaistyövoimasta sekä työterveys- ja turvallisuusasioista sopiminen 

ammattiyhdistysten kanssa ovat uusia indikaattoreita, mutta ne on jätetty 

kokonaisuudessaan raportoimatta. Koulutustunnit oli edellisenä vuonna raportoitu 

osittain ja kuluvana vuonna se oli jätetty raportoimatta. Puolestaan ihmisoikeuksiin on 

lisätty uutena indikaattorina ihmisoikeusasioiden huomioiminen investointisopimuksissa 

ja investointien yhteydessä tehdyt ihmisoikeusarvioinnit, mutta indikaattori on jätetty 

raportoimatta. Edellisenä vuonna raportoimatta jätetty henkilöstön koulutus 

ihmisoikeuksiin liittyvistä asioista ja toimintakäytännöistä on jätetty tarkasteluvuonna 

myös raportoimatta. Ihmisoikeuksiin on lisätty turvallisuusindikaattorit. Tarkemmin 

katsottuna raporttiin on lisätty ihmisoikeusasioihin ja -toimintakäytäntöihin koulutetun 

turvahenkilökunnan määrä sekä alkuperäiskansojen oikeuksien rikkomukset ja 

toteutetut toimenpiteet. Uudet turvallisuusindikaattorit on jätetty raportoimatta. 

Yhteiskuntaosioon on lisätty uusi paikallisyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten arviointi 

ja hallintaan liittyvät ohjelmat, indikaattori on jätetty raportoimatta. Korruptioon liittyviä 

uusia indikaattoreita on lisätty raporttiin, kuten korruptioanalyysin läpikäyneiden 

liiketoimintayksiköiden osuus ja määrä sekä korruptiotapausten yhteydessä toteutetut 

toimenpiteet. Indikaattorit ovat raportoimatta. Tuotevastuuseen on myös lisätty uusi 

indikaattori liittyen tuoteinformaatioon ja -merkintöihin ja se on raportoitu 

kokonaisuudessaan. Markkinointiviestintään liittyen on lisätty myös yksi indikaattori 

liittyen markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten ja 

vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset. Uusia indikaattoreita ovat myös asiakkaiden 

yksityisyydensuojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valitukset 
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sekä merkittävien tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvän lainsäädännön ja 

säädösten rikkomisesta aiheutuneet sakot ja sanktiot. Yksityisyyteen liittyvä indikaattori 

on jätetty raportoimatta, mutta määräystenmukaisuus on raportoitu. (Neste Oil 

Vuosikertomus / Vastuullisuus 2013, 93-95) Viimeisenä tarkasteluvuonna 2014 yhtiö on 

julkaissut erillisen vastuuraportin ja raportin sisältö noudattaa GRI -sisältöindeksiä. 

Raportissa nostetaan esille yrityksen olevan yksi vastuullisemmista yrityksistä 

maailmassa ja tätä tukee yrityksen liittyminen mukaan Global Compactiin eli YK:n 10 

periaatetta liittyen erilaisiin ihmis- ja henkilöstöoikeuksiin. Kun tarkastellaan aiemman 

vuoden indikaattoreista, voidaan päätellä, että yhtiön sosiaalisen vastuun raportointi on 

laajentunut tarkasteluajanjakson alusta tähän päivään mennessä huomattavasti. 

Kehitys on luonnollinen vastuullisuusasioissa ja peilaa hyvin yrityksen itselleen 

asettamissa tavoitteissa. Kun tarkastellaan kuluvan vuoden indikaattoreita, voidaan 

todeta rakenteen pysyneen samana. Indikaattorit on raportoitu samalla tavalla, kuten 

edellisenä vuonna, joten raportointiin ei ole tämän osalta tullut muutoksia. (Neste Oil 

Vastuullisuus 2014, 97-102)  

 

Outokummun vastuuraportti "Teoista tuloksiin" kuvaa vuoden 2008 vastuullisuuden 

teemaa ja on samalla jatkoa edellisten vuosien sidosryhmien kuuntelemiselle sekä 

"Sanoista teoiksi" -teemoille. Loogista jatkumoa halutaan pitää yllä, jotta yritys kehittyy 

vastuullisuudessa ja tekee asiat jatkossa aina vain paremmin ja vastuullisemmin. 

Sosiaaliseen vastuuseen viitaten yritys haluaa panostaa hyvinvointiin ja turvallisuuteen. 

Kaikilla on oikeus turvalliseen ja hyvään työympäristöön ja tämän tavoitteen 

saavuttamiseen on auttanut seurantaraportit ja ulkopuolinen auditointi. Kuluvan vuoden 

vastuullisuusraportti on julkaistu omana kokonaisuutena ja siinä sosiaalinen vastuu on 

myös nostettu itsenäiseksi luvuksi. Kun peilataan sosiaalisen vastuun GRI -

sisältöindikaattoreita, voidaan todeta raportoinnin olevan selkeää ja sujuvaa. Raportti 

on jaettu neljään eri kokonaisuuteen 1)työntekijät ja työolosuhteet, 2) ihmisoikeudet, 3) 

yhteiskunta ja 4) tuotevastuu eli kaikki sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat osiot löytyvät 

raportista. Kun katsotaan tarkemmin osioiden sisältöjä, niin työntekijät ja työolosuhteet 

sisältävät työvoimaan, työntekijöiden ja työnantajan väliset suhteet, työterveys ja -

turvallisuus, koulutus ja monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet. Ihmisoikeudet 

on jaettu seuraaviin alaryhmiin: Investoinnit ja hankinnat, syrjintä, järjestäytymis- ja 

työehtosopimusoikeudet sekä lapsi-, rangaistus- ja pakkotyövoima. Kun taas 
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yhteiskunta on jaettu paikallisyhteisöihin, korruptioon, poliittinen vaikuttaminen ja 

määräystenmukaisuus. Tuotevastuu pitää sisällään asiakkaiden terveys ja turvallisuus 

sekä tuotteisiin liittyvät merkinnät. Kaikki on sisältöindikaattorin mukaisesti raportoitu. 

(Outokumpu ja ympäristömme 2008, 2, 49) Vuonna 2009 vastuullisuusraportti on 

integroitu osaksi vuosikertomusta ja sosiaalinen vastuu on raportoitu. Raportti on hyvin 

interaktiivinen ja miellyttävä käyttää, kun kyseessä on online -raportti. Kuluvana vuonna 

asetetut tavoitteet on saavutettu melko hyvin. Tavoitteina oli mm. SAP HR:n 

kehittäminen kattamaan enemmän GRI -indikaattoreita ja tavoite saavutettiin. 

(http://ar.outokumpu.com/2009/corporate-responsibility/social-responsibility/goals-and-

results) Kun tarkastellaan indikaattoreita, raportointi on edelleen jaksotettu neljään eri 

kokonaisuuteen edellisen vuoden tavoin, mutta sisältöindikaattorien määrä on 

laajentunut eli raportointi on monipuolistunut. Kun verrataan työntekijät ja työolosuhteet 

osiota edelliseen vuoteen, niin sinne on lisätty selventävät väliotsikot ja edellisen 

vuoden indikaattoreita on tarkennettu. Kuluvan vuoden raportista on kerrottu tarkemmin 

työvoiman sopimuksiin ja määrään liittyvät asiat. Työntekijöiden edut on myös lisätty, 

mutta ei ole raportoitu. Raporttiin on lisätty myös aikaraja liittyen vähennyksistä 

ilmoittamiseen ja tämä on myös raportoitu. Työntekijöiden alla oleva terveys ja 

turvallisuus on jaoteltu pienempiin kokonaisuuksiin sisältäen nyt työntekijöiden 

edustuksen terveys- ja turvallisuuskomiteassa, loukkaantumismäärät, koulutus ja 

vakavien työperäisten sairauksien ehkäiseminen sekä terveyteen ja turvallisuuteen 

liittyvät sopimukset liittojen kanssa. Ensimmäinen ja viimeinen kohta on jätetty 

raportoimatta, muut kaksi on raportoitu. Työntekijäosioon on lisätty laajalti koulutukseen 

liittyviä indikaattoreita, kuten keskimääräinen koulutusaika vuositasolla, 

koulutusohjelmat henkilöstön kehittämiseen sekä urakehityksen tukeminen. Kaikki 

indikaattorit on raportoitu. Myös tasa-arvoon perustuva indikaattori on lisätty, mutta sitä 

ei ole raportoitu. Ihmisoikeuksiin on lisätty uusia indikaattoreita, kuten 

alkuperäiskansoihin, ihmisoikeudet liittyen turvallisuuskoulutukseen, ihmisoikeudet 

liittyen työntekijöiden koulutukseen, mutta niitä ei ole todettu relevantiksi yrityksen 

kannalta ja on jätetty raportoimatta. Puolestaan yhteiskuntaosio on pysynyt samana. 

Kun taas tuotevastuuseen on uusina vastuukokonaisuuksina tullut kommunikointi 

markkinoilla, asiakkaiden yksityisyys sekä määräystenmukaisuus. 

(http://ar.outokumpu.com/2009/corporate-responsibility/gri-%26-un-global-compact) 

Vuosi 2010 vastuullisuusraportti on edellisen vuoden tavoin integroitu online -

vuosiraporttiin ja sosiaalinen vastuu on raportoitu siinä ihmiset ja yhteiskunta -osiossa. 

http://ar.outokumpu.com/2009/corporate-responsibility/social-responsibility/goals-and-results
http://ar.outokumpu.com/2009/corporate-responsibility/social-responsibility/goals-and-results
http://ar.outokumpu.com/2009/corporate-responsibility/gri-%26-un-global-compact
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Sosiaalisen vastuun raportointi noudattaa GRI -sisältöindeksiä. Kun taas peilataan 

raportointia edelliseen vuoteen, voidaan todeta, että työntekijät ja olosuhteet, 

ihmisoikeudet, yhteiskunta sekä tuotevastuu ovat kaikki pysyneet samanlaisina kuin 

edellisenä vuonna. Uusia indikaattoreita ei raportointiin ole lisätty ja raportoinnissa 

olevat indikaattorit on raportoitu samassa laajuudessa kuin aiemmin. 

(http://ar2010.outokumpu.com/outokumpu/reporting-on-responsibility/gri--un-global-

compact) Vuoden 2011 raportti on muutaman edellisen vuoden tavoin integroitu 

vuosikertomukseen ja sosiaalinen vastuu on raportoitu sisältöindikaattoreita noudattaen 

ihmiset & yhteiskunta -osiossa. Työntekijät ja työolosuhteet indikaattorit olivat pysyneet 

samoina, kuin edellisenä vuonna, mutta työvoimaan liittyvät asiat oli raportoitu osittain 

verrattuna edellisen vuoden täydelliseen raportointiin. Kun taas ihmisoikeuksien 

indikaattorit ovat pysyneet aivan samoina edelliseen vuoteen verrattuna.  Myös 

yhteiskunta- ja tuotevastuuindikaattorit ovat pysyneet ennallaan. Raporttiin on lisätty 

kaivos- ja metalliosio, jossa käsitellään lakkoihin ja luottamusmiesasemaan liittyviä 

indikaattoreita. Tarkasteluvuonna nämä indikaattorit on raportoitu kokonaisuudessaan. 

(http://ar2011.outokumpu.com/business/reporting-on-sustainable-development/gri-un-

global-compact) Vuosi 2012 ei tee poikkeusta vastuullisuusraportin kohdalla, Se on 

aiempien vuosien tavoin integroitu online -vuosikertomukseen ja sosiaalinen vastuu on 

raportoitu sisältöindikaattoreita noudattaen ihmiset, työturvallisuus ja yhteiskunta -

osioissa. Yhtiö on tarkasteluvuonna panostanut erityisesti henkilöstöön, turvallisuuteen, 

kehitykseen ja informaatioteknologiaan. Henkilöstöön panostaminen johtuu 

yrityskaupoista ja Outokumpu haluaa tehdä yhtiöstä yhden yhtenäisen kokonaisuuden, 

jolla on sama strategia ja periaatteet. Kun tarkastellaan raportoinnin edistymistä 

sisältöindikaattoreiden valossa, niin voidaan todeta kuluvan vuoden olleen samanlainen 

työntekijöiden ja työolosuhteiden raportoinnin kannalta. Ihmisoikeusindikaattoreihin ei 

ole kuluvana vuonna tullut lisäyksiä ja raportoinnin laajuus indikaattoreissa on pysynyt 

samana. Yhteiskuntaindikaattorit jatkavat samaa vakaata linjaa, joten muutoksia niihin 

ei ole kuluvana vuonna tullut. Tuotevastuu sekä kaivos ja metalli ovat pysyneet 

edellisen vuoden tasolla. 

(http://reports.outokumpu.com/en/2012/sustainability/reporting-on-sustainability/gri-and-

un-global-compact/) Kun taas vuonna 2013 Outokumpu on julkaissut erillisen 

vastuullisuusraportin ja raportti on sosiaalisen vastuun osalta jaoteltu samanlaisiin 

kokonaisuuksiin kuin edellisenä vuonna: ihmiset, työturvallisuus ja yhteiskunta. 

Raportoinnin indikaattorit eivät ole muuttuneet yhdelläkään indikaattorin osa-alueella, 

http://ar2010.outokumpu.com/outokumpu/reporting-on-responsibility/gri--un-global-compact
http://ar2010.outokumpu.com/outokumpu/reporting-on-responsibility/gri--un-global-compact
http://ar2011.outokumpu.com/business/reporting-on-sustainable-development/gri-un-global-compact
http://ar2011.outokumpu.com/business/reporting-on-sustainable-development/gri-un-global-compact
http://reports.outokumpu.com/en/2012/sustainability/reporting-on-sustainability/gri-and-un-global-compact/
http://reports.outokumpu.com/en/2012/sustainability/reporting-on-sustainability/gri-and-un-global-compact/
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mutta raportoimatta on jäänyt kuluvana vuonna yhteiskunnan määräystenmukaisuus, 

kun se oli edellisenä vuonna raportoitu kokonaisuudessaan. Myös kaivos- ja 

metalliosuuden lakkoindikaattori on raportoitu osittain, kun se edellisenä vuonna oli 

raportoitu kokonaisuudessaan. (Outokumpu Sustainability report 2013, 62–64; 

https://www.outokumpu.com/SiteCollectionDocuments/Sustainability-2013.pdf) 

Outokumpu on julkaissut vuonna 2014 myös erillisen vastuullisuusraportin ja raportti 

toistaa samaa esitysmuotoa sosiaalisen vastuun raportoinnissa. Kun peilataan 

sisältöindeksin raportointia edelliseen vuoteen, voidaan todeta raportoinnin pysyneen 

samalla tasolla. Työntekijät indikaattoriin ei ole tullut muutoksia, mutta raportoinnin 

laajuuteen on. Työntekijöiden sopimuksiin liittyvät asiat on raportoitu 

kokonaisuudessaan, kun edellisenä vuonna indikaattori oli raportoitu osittain. 

Puolestaan vähimmäisvaroitusaika vähennyksiin liittyen on kokonaan raportoimatta, 

kun se edellisenä vuonna oli raportoitu. Myös keskimääräinen koulutusaika per vuosi on 

jätetty raportoimatta, kun se edellisenä vuonna oli raportoitu osittain. 

Ihmisoikeusindikaattorit ovat myös pysyneet samoina sekä raportoinnin laajuus. Myös 

yhteiskuntaindikaattorit ovat pysyneet samoina, mutta raportoinnin laajuuteen on tullut 

pieniä muutoksia. Liiketoimintayksiköiden korruptioriskin analysoiminen on raportoitu 

osittain, kun se edellisenä vuonna oli raportoitu kokonaisuudessaan. 

Tuoteturvallisuusindikaattorit ovat pysyneet muiden osioiden lailla samoina, mutta 

raportoinnin laajuuteen on siinäkin osiossa tullut pieniä muutoksia. Tuotteiden terveys- 

ja turvallisuusvaikutuksia ei ole raportoitu, kun ne edellisenä vuonna oli raportoitu 

kokonaisuudessaan. Puolestaan kaivos- ja metallilisäarvo on raportoitu samassa 

laajuudessa. (Outokumpu Sustainability report 2014, 66–67)  

 

  

https://www.outokumpu.com/SiteCollectionDocuments/Sustainability-2013.pdf
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4.8 Johtopäätökset 

 

Kaiken kaikkiaan Stora Enso, Neste Oil ja Outokumpu ovat varsin proaktiivisesti 

mukana erilaisissa projekteissa ja pyrkivät omalta osaltaan parantamaan 

yhteiskunnallista vastuuta niin talouden, ympäristön kuin sosiaalisen vastuun osalta. 

Paljon on projekteja sekä paikallisesti että globaalissakin mittakaavassa, joten 

vaikuttaminen yhteiskunnan hyvinvointiin tapahtuu hyvin monella tasolla. Kyseessä 

saattaa olla hyvinkin pieni tuottaja tai yhteistyökumppani, mutta periksi antamattomalla 

ja innovatiivisella yhteistyöllä saadaan paljon aikaan sekä paikallisesti että globaalissa 

mittakaavassa. Kaikki kolme yritystä ovat malliesimerkki siitä, miten yrityksiä ja sitä 

kautta aivan tavallisia ihmisiä saadaan osallistumaan projekteihin, joilla varsinkin 

pitkällä tähtäimellä on merkitystä paikallisesti. Tämä osoittaa myös sen, että ns. 

tavallisia ihmisiä kuunnellaan ja yritykset osallistuvat ja osallistuttavat paikallisia 

yhteiskunnallisesti vastuullisiin talkoisiin. 

 

Tarkasteltavien vastuullisuusraporttien kuvamäärät, numeerinen tieto ja graafit tukevat 

raportointia ja antavat raportointiin uuden ulottuvuuden, kun niiden avulla yritys pystyy 

havainnollistamaan lukijalle paremmin asioita. Niiden avulla raportointiin on helppo 

tuoda lisää visuaalista ilmettä ja oikein sijoitetut kuvat, taulukot tai graafit rytmittävät 

raporttia ja tekevät lukemisesta miellyttävämmän ja visuaalisemman kokemuksen. 

Tarkasteltavat yritykset nostivat raportointiin kuvia työelämästä, joten ne antavat myös 

paljon konkreettisemman ja helpommin lähestyttävän kuvan yrityksestä. Neste Oil oli 

varsin keskittynyt visuaalisen ilmeen luomiseen kuvien avulla, kun 

tarkasteluajanjaksolla se oli käyttänyt eniten kuvamateriaalia raporteissa. Kuvien ohella 

raporteissa on hyvin tärkeää tuoda esille numeerista tietoa, koska kysymyksessä on 

kuitenkin myös taloudellinen vastuu. Vertailuyrityksistä numeerista tietoa oli koko 

tarkasteluajanjaksolla käyttänyt eniten Stora Enso. Tilanne oli kuitenkin tasaantunut 

suhteellisen paljon tultaessa vuoteen 2014. Kun pelkkä numeerinen tieto ei välttämättä 

kerro tarpeeksi, raportteihin on hyvä tuoda myös graafeja, jotta eri indikaattoreiden 

vertailu esimerkiksi pidemmällä aikavälillä tulee paremmin esille ja samalla raportoinnin 

kehityksen suunta. Vertailuyrityksistä graafeja oli käyttänyt jokainen ja suuria eroja 

kyseisten yritysten välillä ei ilmennyt. Raporttien ilmeestä voi tehdä persoonallisemman 
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myös yksittäisten case -tapausten esittelyllä ja sitä oli käytetty varsin vaihtelevasti 

raportoinnissa. Jokainen tutkittava yritys on käyttänyt case -tapauksia tukemaan 

raportointia ja niitä on sekä ripoteltu tekstin sekaan että nostettu erillisinä esimerkkeinä 

esille välillä näyttävästikin. Case -tapausten esittely tuo lukijan lähemmäksi yrityksen 

arkea ja todellisuutta sekä antaa relevanttia tietoa yrityksen tavasta hoitaa asioita. 

Kuvat, numeerinen tieto, graafit ja case -tapaukset kaikki rikastuttavat raportointia ja 

niitä täydentää raporttien äänet. Raporttien erilaiset äänet tuovat raportointiin 

persoonallisuutta ja antavat erilaisia näkökulmia lukijalle. Tutkittavat yritykset ovat 

käyttäneet ääniä eri tavoin, mutta pääpiirteissä voidaan todeta, että Stora Enso ja Neste 

Oil ovat käyttäneet sekä sisäisiä että ulkoisia ääniä verrattain enemmän kuin 

Outokumpu. Outokumpu ei ole tuonut raportointiin ulkoisia ääniä tukemaan raportointia. 

Kaiken kaikkiaan voidaan kuitenkin todeta, että jokaisella on ainakin yksi sisäinen ääni 

raporteissaan kautta linjan ja se on toimitusjohtajan ääni. Kun vertaillaan raportteja, niin 

Stora Enson ja Neste OIlin raportit ovat paljon mielenkiintoisempia, kun niissä on 

käytetty erilaisia ääniä vaihtelevasti. Kuten kuvat, numeerinen tieto ja graafit edellä 

myös äänet tuovat raportointiin uuden ulottuvuuden ja antavat lukijalle erilaisen 

perspektiivin asioihin. Mielenkiintoista on lukea myös eri sidosryhmien näkökulmia 

esimerkiksi yhteistyöstä. 

 

Yhteenvetona vastuuraportoinnin kielteisten asioiden raportoinnista voidaan päätellä, 

että kaikki yritykset raportoivat avoimesti ja tarkasti yrityksen imagon kannalta 

kielteisistä asioista. Tietysti tutkija ei voi ottaa kantaa siihen, mitä yritykset ovat kenties 

jättäneet raportoimatta. Vastuuraporttien lähempi tarkastelu on osoittanut, että 

ongelmakohdat on kartoitettu ja niiden saattamiseksi kuntoon on asetettu tavoitteet, 

jotka ohjaavat yrityksen toimia saada esimerkiksi onnettomuusprosentit nollaksi. 

Tilannetta seurataan vuositason raporteilla konsernitasolla ja jokaisen yksikön esimies 

pitää huolen siitä, että työntekijät noudattavat yhtiön asettamia turvamääräyksiä, jotta 

onnettomuuksilta vältyttäisiin. Mielestäni Stora Enson tavoite nollatoleranssista 

onnettomuuksien suhteen on varsin kunnianhimoinen, mutta vastuuraportit puhuvat 

puolestaan ja vuosi vuodelta prosentuaalinen osuus pienenee ja tavoite toleranssilinja 

lähenee. Mutta realistisesti ajatellen onnettomuuksia tapahtuu, vaikka kuinka niitä 

yritämme välttää ja mitkään turvallisuusmääräykset eivät niitä yksin voi estää, niillä 

yritys voi kuitenkin luoda linjauksen ja kitkeä ns. huolimattomuusonnettomuuksia pois. 
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Verrattuna Stora Ensoon Neste Oil nosti raportoinnissaan hieman vähemmän ja 

korkeammalla tasolla kielteisten asioiden kertomisen, kuten onnettomuudet. Asiat ovat 

kuitenkin mainittu ja toimenpiteet niiden korjaamiseksi aloitettu. Mielenkiintoista on 

huomata, että vuoden 2013 raportissa - kuten myös Stora Enso - Neste Oil on nostanut 

onnettomuustilastot vahvasti esille ja niiden tavoitteellisen nollatoleranssitason. Vahva 

satsaaminen tapaturmien ennaltaehkäisyyn näkyy vuoden 2014 raportoinnissa 

merkittävällä tavalla. Jo nousussa ollut tapaturmakäyrä on saatu laskusuuntaan. 

Yrityksen ennakoiva toiminta, koulutukset, auditoinnit ja ulkopuoliset 

viranomaistarkastukset ovat tuottaneet näkyvää tulosta. Kun taas Outokummun 

raporteissa vuosina 2008–2009 nousi vahvasti esille ehkä muista poiketen taloudellinen 

tilanne ja millaisia vaikutuksia taloudellisen taantuma on saanut aikaiseksi sekä 

työllistymisen että investointien kannalta. Outokummun raporteissa vuosina 2008–2009 

taantuma näkyy voimakkaana. Sen vaikutukset ovat olleet suuret ja siitä toipuminen vie 

aikansa, ennen kuin kaikki suunnitellut investoinnit saadaan käyntiin ja sitä kautta 

ihmisiä työllistettyä, kuten ennen taantumaa oli suunniteltu. Taantuman jälkeen yhtiön 

matka on ollut tasaista ja suunnitellut parannukset ja investoinnit ovat päässeet 

käyntiin. Outokumpu nosti varsinkin vuoden 2010 raportissa esille onnettomuudet ja 

millaisia toimenpiteitä yritys on tehnyt niiden estämiseksi ja samoilla linjoilla on 

raportoinneissaan olleet myös vertailuyritykset Stora Enso ja Neste Oil. Yksi yhteinen 

asia turvallisuus on noussut raporttien keskeiseksi sisällöksi, kun puhutaan yritykselle 

kielteisten asioiden tuomisesta julkisuuteen ja avoimeen keskusteluun. 

Turvallisuustoimenpiteet ovat tuottaneet kaikkien kohdalla haluttuja tuloksia ja kuten 

aiemmin on jo mainittu, niin esimerkiksi tapaturmatilastot ovat laskeneet koko ajan. 

Mielestäni tärkeimmäksi asiaksi voi nostaa riskienhallinnan ja sen merkityksen 

yrityksille. Ennakoiva ja pitkäjänteinen työ tuottaa sekä taloudellista säästöä että 

hyvinvoivia työntekijöitä.  

 

Yritysten kriittisyys omaa raportointia kohtaan on yleisesti ottaen hyvä ja mielestäni tätä 

tukee ulkopuolisten tahojen laatimat varmennusraportit. Yhdessäkään 

varmennusraportissa johtoa ei jätetä vapauttamasta vastuusta tietojen oikeellisuuden 

suhteen. Varmennusraporttien huomiot ja parannusehdotukset ovat varsin samoilla 

linjoilla liittyen aina raportointidatan keruusta sidosryhmäyhteistyön kehittämiseen 

tiiviimmäksi, jotta raportointi voisi antaa vielä enemmän tietoa yrityksen toiminnasta 
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vastuullisuusasioihin liittyen. Poikkeuksellista on kuitenkin, että Outokummun raportointi 

on kehittynyt jo sille tasolle viimeisten tarkasteluvuosien osalta, että ulkopuolinen 

auditoija ei ole antanut mitään huomautuksia tai parannusehdotuksia, mutta tähän 

varmasti vaikuttaa jo edellä mainittu raportoinnin pioneerityö, kun ensimmäinen 

ympäristöraportti on julkaistu jo vuonna 1975. Mielenkiintoista on huomata, että kaikki 

vertailuyritykset ovat saaneet lähes samanlaisia lausuntoja ulkopuolisilta auditoijilta. 

Varsinkin sidosryhmäyhteistyön merkitys korostuu varmennusraporteissa, joten 

mielestäni tämä kertoo siitä, että se on kaikille suuri, moniulotteinen ja välillä hankalakin 

kenttä kehittää yhteistyötä. Sidosryhmiä on paljon ja ne voivat olla luonteeltaan hyvin 

erilaisia. Tähän tuo vielä lisämausteena yritysten globaaali toimintamuoto, joka saattaa 

asettaa välillä uudenlaisia haasteita sidosryhmäyhteistyöhän ja toki kulttuureissakin on 

paljon eroja. Yritysten pitkäjänteinen työ sitouttamisessa ja osallistuttamisessa tuottaa 

raporttien mukaan kuitenkin tuloksia ja asioissa edetään. Yhtenä hyvänä ratkaisuna 

globaalissa yrityksessä on käyttää hyväksi teknologiaa ja järjestää esimerkiksi kerran 

kuukaudessa online -tapahtumia, johon voi osallistua jokainen. Näistä on saatu hyviä 

kokemuksia ja tämä osaltaan edistää yhteistyötä ja varsinkin tiedon välittymistä 

osapuolelta toiselle. Kannustankin kaikkia käyttämään hyväksi teknologiaa ja toimimaan 

innovatiivisesti, jotta kehitystyö jatkuu ja vastuullisuusraportit saavat uuden 

ulottuvuuden tulevaisuudessa. 

 

Tutkittavien yritysten taloudellisen vastuun raportointi on varsin kattavaa. Verratessa 

useampaa vuotta keskenään, aivan viime vuosina yritykset ovat lisänneet merkittävästi 

raportoitavia taloudellisia asioita. Tämä osaltaan kertoo siitä kehityksestä 

vastuuraportoinnissa ja miten yritykset ovat ottaneet aivan toisenlaisen lähestymistavan 

vastuullisuusasioihin. Kaikki tutkittavat yritykset haluavat ja ovat panostaneet valtavasti 

raportointiin, panostukset ovat kannattaneet ja raportit ylipäätään ovat nousseet aivan 

toisenlaiselle tasolle verrattuna tarkasteluajanjakson alkuvuosiin. Esimerkiksi Neste 

Oilin taloudellinen osio ei ollut yhtä vakuuttava kuin Stora Enson. Neste oli raportoinut 

heikommin taloudelliseen vastuuseen kuuluvista asioista ja jättänyt joitain osioita 

kokonaan raportoimatta. Sen osalta parannettavaa jäi vielä seuraaville vuosille. 

Verrattaessa Outokummun taloudellisten indikaattoreiden raportointia toisiin tutkittaviin 

yrityksiin, on Outokummun osalta todettava, että heidän raportointi on tämän osalta 

puutteellista toisiin verrattuna. Onko syynä sitten validien mittareiden puute vai jokin 
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muu, on kuitenkin sidosryhmienkin odotuksissa, että raportointi tulevaisuudessa tulee 

kattamaan myös nämä osa-alueet kokonaisuudessaan. Ehdottomasti parhaiten 

taloudellisten indikaattoreiden raportoinnista sisältöindeksin perusteella selvisi Stora 

Enso. Toisaalta raportointi ei ole pitkään perustunut GRI -ohjeistuksiin, joten ei voida 

olettaa, että yrityksillä olisi heti tai muutaman vuoden viiveellä valideja tuloksia joka osa-

alueelta. Mielestäni kaikilla on raportoinnin suhteen kuitenkin oikea suunta ja kaikki 

tekevät aktiivisesti töitä, jotta vuosi vuodelta täyttäisivät paremmin sidosryhmien 

odotukset raportoinnin suhteen. Taloudellisen vastuun raportointia tulee jatkossakin 

kehittää, jotta tulevaisuudessa raportointi olisi vielä laajempaa ja kattavampaa sekä 

täyttäisi paremmin kaikki GRI -ohjeiston vertailuraportissa olevat vaatimukset. 

 

Puolestaan ympäristövastuuta verrattaessa raportointi on kehittynyt paljon tarkempaan 

suuntaan jokaisen kohdalla. Varsinkin Stora Enso on viimeisten tarkasteltavien 

raporttien kohdalla nostanut esille ympäristövastuun varsin merkittävänä punaisena 

lankana läpi organisaation ja arvoketjujen. Yhtiö tarkastelee toimintaansa hyvin 

intensiivisesti ja päämäärätietoisesti. Yhtiö haluaa näyttää myös ulospäin ottavansa 

ympäristöasiat vakavasti ja haluaa omalla toiminnallaan vaikuttaa sekä paikalisesti että 

globaalisti ympäristön hyvinvointiin. Yhtiö on asettanut itselleen myös varsin 

kunnianhimoisia tavoitteita ympäristöasioiden suhteen "Vision Zero", joka tarkoittaa 

nollatoleranssia kaatopaikkajätteissä, harmillisissa ilmastopäästöissä ja 

jätevesipäästöissä. Neste Oil on tehnyt vakuuttavaa jälkeä ympäristövastuun 

raportoinnissa ja on saanut siitä tunnustustakin ja yltänyt raportoinnissaan maailman 

vastuullisempien yritysten listalle. Neste on kehittänyt päämäärätietoisesti 

ympäristövastuutaan ja kehittänyt erilaisten ohjelmien ja mittareiden avulla raportointia, 

jonka avulla se on pystynyt puuttumaan epäkohtiin ja parantamaan niitä. Nesteen 

jättämä jälki uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin tuotannossa on loistava 

esimerkki teknologian ja tutkimuksen kehittymisestä. Ja varsinkin siitä, kun yhtiöllä on 

selkeä päämäärä, niin se voi saavuttaa aivan mitä vain ja olla maailman paras. Yhtiön 

kaikki tavoitteet ovat tarkkaan harkittuja ja ne ovat osa liiketoimintastrategiaa, jossa 

yhtiö haluaa olla maailman paras puhtaamman polttoaineen tuottaja. Mielestäni 

strategia ja teot kohtaavat, eikä sidosryhmille ja lukijoillekaan jää epäselväksi, että 

ympäristövastuu on otettu vakavasti saavutettavaksi missioksi yrityksessä. 

Raportoinnista heijastuu yhdessä tekemisen meininki ja tässä tapauksessa se on 
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tuottanut loistavia tuloksia. Viitaten vielä yhteistyöhön Stora Enso ja Neste Oil ovat 

lyöneet osaamisensa yhteen ja perustaneet yhteisyrityksen arvioimaan jo ennen uuden 

tuotantolaitoksen rakentamista ympäristövaikutuksia. Liiketoiminnassa yleensäkin 

pitäisi ymmärtää yhteistyön merkitys ja miten molemmat osapuolet voivat saavuttaa 

etuja yhdessä toimimisesta.  Kun taas Outokummun raportointi on kautta linjan ollut 

erittäin hyvällä tasolla. Raportoinnista on käytetty GRI -ohjeistoa tarkasteluajanjakson 

alusta lähtien ja yhtiö on panostanut ympäristövastuun raportointiin todella hyvin ja 

investoinut parannuksiin, jotta yhtiö saavuttaa asettamansa tavoitteet. Kuten on jo 

todettu yhtiö on parantanut raportointia vuosi vuodelta. Konkreettisina tekoina 

hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet sekä energiatehokkuus on parantunut. Kaiken 

kaikkiaan Outokummun raportointi on noudattanut varsin tarkasti GRI -sisältöindeksiä, 

joten raportointi on hyvin johdonmukaista. Raportointi on ollut kautta linjan niin hyvää, 

että siihen ei ole vuosien mittaan tullut suuria muutoksia. Raportointi on pääsääntöisesti 

vain syventynyt ja tarkentunut. Mielestäni tutkittavat yritykset ovat ympäristöasioissa 

maailman kärkeä ja vertailtavien yritysten kesken Outokumpu täyttää raportoinnin 

vaatimukset parhaiten tarkasteluajanjaksolta. 

 

Sosiaalinen vastuu nostaa esille työntekijöihin, ihmisoikeuksiin, yhteisöön ja 

tuoteturvallisuuteen liittyvät vastuullisuusasiat. Stora Enson raportointi on 

tarkasteluajanjaksolla tarkentunut ja laajentunut huomattavasti. Siihen ovat vaikuttaneet 

yhtiön valitsema strategia ja päämäärä. Se haluaa olla vastuullinen työnantaja ja 

osoittaa sen myös erilaisille sidosryhmille. Sosiaalinen vastuu on nostettu yrityksessä 

esille keskittymällä hyvinvointiin, turvallisuuteen, johtamiseen ja työvoiman suunnittelun 

parantamiseen. Kaikki nämä toiminnat tähtäävät samaan päämäärään, tehdä yhtiöstä 

turvallinen ja vastuullinen työnantaja. Yhtiön imagotyö on myös tuottanut tulosta ja 

ihmiset näkevät Stora Enson juuri vastuullisena ja avoimena yrityksenä. Taloudellinen 

tilanne vaikuttaa välillä negatiivisestikin yrityksen tilanteeseen, kun joudutaan 

vähentämään henkilökuntaa. Mielestäni yhtiö on ottanut tästä johtuen uuden suunnan 

ja halunnut entistä enemmän panostaa työhyvinvointiin, halutaan ihmisten viihtyvän ja 

sitoutuvan yritykseen. Puolestaan Neste Oilin raportointi on kehittynyt huomattavasti 

tarkasteluajanjakson alusta aina vuoteen 2014 asti. Yhtiön keskeinen linjaus 

sosiaalisessa vastuussa on ollut sidostyhmäyhteistyön merkitys ja sitä kautta yritys on 

halunnut vaikuttaa sekä suoraan että epäsuorasti. Vaikutukset ovat olleet paikallisia 
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sekä globaaleja, koska yritys vaatii yhtenäistä linjaa itseltään sekä eri sidosryhmiltä. 

Neste Oil on turvallinen ja vastuullinen työnantaja. Se on tehnyt päämäärätietoisesti 

töitä sen eteen, että on tällä hetkellä yksi vastuullisemmista yrityksistä. Raportointi on 

laajentunut ja monipuolistunut vuosien mittaan, mutta sisältöindeksin rakenne on 

pysynyt lähestulkoon samana. Kun tarkastellaan sisältöindeksiä, niin yhtiön 

raportoinnissa on vielä parannettavaa, koska osa indikaattoreista on jätetty kokonaan 

raportoimatta. Raportoimatta jätetyt indikaattorit ovat mukana vasta kahtena viimeisenä 

tarkasteluvuonna, joten yritys työskentelee niiden eteen, jotta saa myös ne osa-alueet 

mukaan raportointiin. Kaiken kaikkiaan raportoinnista kuultaa yhdessä tekemisen 

meininki ja yhtiö on osannut sitouttaa työntekijät omiin arvoihin ja strategiaansa. Neste 

Oil tekee yhdessä puhtaampaa maailmaa ja haluaa liikuttaa ihmisiä vastuullisemmin. 

Puolestaan Outokummun sosiaalisen vastuun raportointi on pysynyt 

tarkasteluajanjaksolla melko samana. Kaiken kaikkiaan vain pieniä muutoksia on tullut 

indikaattoreihin ja suurin muutos tapahtui vuoden 2008 ja 2009 välillä, kun indikaattorit 

tarkentuivat huomattavasti, mutta kokonaisuus pysyi samana. Verrattuna muihin 

tarkasteltaviin yhtiöihin Outokummun raportointi on ollut parhaimmalla ja 

edistyneimmällä tasolla jo vuosia, kun Neste ja Stora Enso ovat vasta viime vuosina 

ottaneet yhtä tarkat indikaattorit käyttöönsä. Voidaan sanoa, että Outokumpu on ollut 

näistä kolmesta edelläkävijä, joten sen takia sen raportointi on muuttunut vähiten 

tarkasteluajanjaksolla. Kaikille yrityksille on tärkeää työntekijät ja työturvallisuus ja 

jokainen haluaa olla haluttu työpaikka. Sosiaalisen vastuun tärkeys korostuu 

raportoinnissa ja kaikki tekevät läheistä sidosryhmäyhteistyötä päästäkseen tavoitteisiin 

sekä kehittääkseen toimintaansa.  
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Taulukko 9. Keskeisimmät löydökset 

Keskeisimmät löydökset Stora Enso Neste Outokumpu

Raporttien rakenne ja ulkoasu
Keskivahva kuvamateriaalin 

käyttäjä

Aktiivisin kuvamateriaalin 

käyttäjä

Keskivahva kuvamateriaalin 

käyttäjä

Numeerinen tieto
Aktiivisin numeerisen tiedon 

käyttäjä

Heikko numeerisen tiedon 

käyttäjä

Heikko numeerisen tiedon 

käyttäjä

Case -tapaukset Raportoi Raportoi Raportoi

Äänet Aktiivinen äänien käyttäjä Aktiivinen äänien käyttäjä
Ei kovin aktiivinen äänien 

käyttäjä

Kielteisten asioiden raportointi

Keskeiset raportoinnin 

kohteet: 

- Henkilöstöasiat

- Onnettomuudet

- Ympäristöasiat

Keskeiset raportoinnin 

kohteet: 

- Henkilöstöasiat

- Onnettomuudet

- Ympäristöasiat

Keskeiset raportoinnin 

kohteet: 

- Henkilöstöasiat

- Onnettomuudet

- Ympäristöasiat

Kriittisyys omaa raportointia 

kohtaan

Parannettavaa

- Raportointidatan 

kerääminen

- Sidosryhmäyhteistyö

Parannettavaa

- Raportointidatan 

kerääminen

- Sidosryhmäyhteistyö

Parannettavaa

- Raportointidatan 

kerääminen

- Sidosryhmäyhteistyö

Taloudellinen vastuu Vahvin raportoija Keskitason raportoija Heikoin raportoija

Ympäristövastuu

- Keskitason raportoijasta 

vahvaksi

- Viime vuosina huikea 

panostus raportointiin

- Jatkuva kehitys ja 

panostus

- Investoinnit

- Yhteistyötä yli 

toimialarajojen

- Vahva raportoija

- Maailman 

vastuullisempien yritysten 

listalla

- Tulevaisuuden 

liiketoimintastrategia

- Yhteistyötä yli 

toimialarajojen

- Päämääränä olla paras

- Vahvin raportoija kautta 

tarkasteluajajakson

- Jatkuva kehitys ja 

parantaminen

- Jatkuva investoiminen

Sosiaalinen vastuu

- Haluaa olla turvallinen ja 

vastuullinen työnantaja

- Turvallisuus ja 

henkilöstöasiat nostettu 

viime vuosina näkyvästi 

esille ja jatkuva kehitys

- Haluaa tehdä 

puhtaamman maailman ja 

liikuttaa ihmisiä 

vastuullisemmin

- Raportointi kehittynyt 

eniten, mutta vielä 

parannettavaa

- Vahvin raportoija

- Kehitys ollut tasaista ja 

raportointi parhaimmalla 

tasolla kautta 

tarkasteluajanjakson

- Sosiaalinen vastuu 

korostuu sekä 

sidosryhmäyhteistyö
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5 YHTEENVETO  

 

Tutkimuksen lähtökohtana on vertailla kolmea eri teollisuudenalan yrityksen 

vastuuraportointia keskenään. Tutkimuksen ongelmanasettelu lähti liikkeelle 

pohdinnasta, kuinka vastuuraportointi on kehittynyt kaivos-, metsä- ja 

öljyteollisuudessa? Ongelmaa on ratkottu laadullisen tapaustutkimuksen avulla, joka 

sopi parhaiten tutkimusongelman ratkaisemiseen. Voidaan todeta, että tutkielmassa 

analysoidut yritykset ovat kaikki kehittyneet vastuuraportoinnissa, mukaan mahtuu 

kuitenkin vuosia, milloin kehitys ei ole edennyt, mutta kaiken kaikkiaan 

tarkasteluajanjaksolla kaikki yritykset ovat edistyneet raportoinnissaan jokaisella 

tutkittavalla osa-alueella – talous, ympäristö – sosiaalinen vastuu. Yritykset käyttävät 

raportoinnin tukena GRI -sisältöindeksiä, jonka avulla raportointia on helpompi vertailla, 

koska se sisältää valmiiksi annetut indikaattorit, joita yritys oman tahtotilan ja tietysti 

käytössä olevien mittareiden mukaisesti käyttää. Sisältöindeksi antaa myös loistavat 

kehykset raportoinnille ja mahdollisuuden jatkuvaan kehittymiseen. Kuitenkin GRI -

sisältöindeksit päivitetään säännöllisesti, joten aina uusimpia indeksejä noudattamalla 

myös raportointi kehittyy monipuolisemmaksi. Jatkuva raportoinnin keittäminen vaatii 

yritykseltä panostusta, koska se tarvitsee erilaisia mittareita, jotta pystyy tuottamaan 

raportointidataa. Tämä osaltaan selittää sitä, että kaikkia haluttuja tuloksia ei 

välttämättä aina ole saatavilla, varsinkin kun kyseessä on uusi indikaattori. 

Mielenkiintoista on huomata, että kaikkien raportointia on vienyt varsin paljon eteenpäin 

sidosryhmien vaatimukset, jota on hyvä peilata teoriassa esitettyyn 

sidosryhmälähtöiseen näkemykseen vastuullisuudesta. Yritykset ovat tärkeä osa 

yhteisöä ja ne hakevat sekä omistajien että sidosryhmien etuja toteuttamallaan 

liiketoiminnalla. Mielenkiintoista on myös huomata, että jokaisen yrityksen toiminnassa 

heijastuu myös laaja sosiaalisen vastuun näkökulma, jossa yritys on yhä tärkeämpi osa 

yhteiskuntaa ja yritys toimii osittain yhteiskunnan ehdoilla. Selvästi on nähtävissä, että 

tutkittavat yritykset toimivat hyvin läheisessä symbioosissa yhteiskunnan kanssa ja 

huomioivat tämän sekä arvojen valinnassa että ylipäätään liiketoiminnan 

kehittämisessä. Voiton maksimointi näkökulma ei yksistään päde tutkittavissa 

yrityksissä, niistä ei kukaan toimi sen ideologian mukaisesti, vaan noudattavat jo 

aiemmin mainittua sidosryhmälähtöistä versus laajan sosiaalisen vastuun näkökulmia. 

Käytettävien näkökulmien välillä ei ole paljoa eroa ja ei yksikantaan voida todeta 
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kumpaa yritykset noudattavat, koska niiden toimet ovat selkeästi molemmista 

näkökulmista. Kaiken kaikkiaan jokainen tutkimuksen yritys haluaa olla paras raportoija 

ja antaa sijoittajille sekä muille sidosryhmille läpinäkyvän kuvan yrityksestä ja sen 

toiminnasta. Vastuuraportoinnin idea täydentyy, kun yritykset omalla johdonmukaisella 

tavalla haluavat tehdä yritystoiminnasta läpinäkyvää joka suhteessa. Sidosryhmät 

muodostavat mielikuvan yrityksestä annettujen tietojen valossa. Hyvän ja rehdin 

brändin luominen ei käy hetkessä, sidosryhmien luottamus pitää ansaita ja siinä auttaa 

pitkäjänteinen raportointityö. Jokainen tutkittava yritys Stora Enso, Neste ja Outokumpu 

ovat varsin edistyksellisiä raportoinnissaan. Stora Enso on vahvin talouden raportoija, 

kun taas Neste ja Outokumpu dominoivat ympäristö- ja sosiaalisen vastuun saroilla. 

Jokaisen yrityksen strategiat varmistavat, että taukoamatta yritykset asettavat uusia 

tavoitteita ja haluavat saavuttaa enemmän sekä taloudellisesti, ympäristöllisesti että 

sosiaalisesti. Tavoitteisiin pääsyn varmistaa kriittisyys omaa raportointia kohtaan, jolloin 

raportointia on mahdollisuus kehittää. Kaikki osa-alueet ovat sellaisia, että niissä on 

varmasti aina parannettavaa ja toisaalta uudet lainsäädännöt vaativat myös 

muutoksensa toimintatapoihin. Jatkuvasti muuttuva bisnesmaailma takaa myös sen, 

että ei ole aikaa levätä, vaan yrityksen on pysyttävä muutoksessa mukana. Jatkuva 

muutos ja uudet lainsäädännöt, kuten Eurooppa-neuvoston 29.9.2014 hyväksymä uusi 

tilinpäätösdirektiivi, on mainio jatkotutkimusaihe. Direktiivi velvoittaa suuria 

pörssiyhtiöitä sisällyttämään raportointiinsa yritysvastuuraportoinnin. Pörssiyhtiöiden on 

tehtävä selvitys liittyen työhyvinvointiin, työturvallisuuteen, työntekijöiden 

osallistumiseen, ihmisoikeuksiin, ympäristönsuojeluun sekä korruptioon. (www.tem.fi) 

Raportoinnista tulee osa jokaisen kriteerit täyttävän yrityksen raportointia, joten 

varmasti raporttia tuottavien yritysten määrä yleistyy ja tutkimusmateriaali lisääntyy, 

jonka seurauksen on helpompi tuottaa vertailevia analyyseja saman toimialan sisällä 

kuin myös eri toimialojen välillä. Toinen esille nostettava jatkotutkimusaihe on Stora 

Enson "Vision Zero" eli nollatavoite ympäristöpäästöjen osalta on tutkimisen ja 

seurannan arvoinen tavoite. Yritys tavoittelee merkittävää saavutusta 

teollisuusyrityksenä, joten se olisi varmasti mielenkiintoinen tutkimuskohde 

tulevaisuudessa. Pystyykö yritys toteuttamaan tavoitteensa ja millaisia välisaavutuksia 

yritys on asettanut itsellensä ja millaisia innovaatioita saavutusten toteuttaminen vaatii.   

http://www.tem.fi/
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